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FRANCISCO, Daiane Pereira. O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL: um estudo 

sobre o exercício profissional junto à Pessoa com Deficiência na Cáritas 

Arquidiocesana, no município de Londrina, PR. 

 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é analisar como tem sido construído o exercício profissional do 

assistente social na política de Assistência, no Serviço de Proteção Social Especial para 

pessoas com deficiência executado pela Cáritas Arquidiocesana de Londrina. Para que tal 

objetivo se cumprisse realizaram-se cinco entrevistas individuais com profissionais que 

trabalham na Cáritas Arquidiocesana de Londrina. A elaboração da pesquisa foi embasada 

pela revisão de literatura, pesquisa documental e pesquisa envolvendo sujeitos.  O trabalho 

contempla a reflexão acerca do processo histórico de construção do conceito e o Marco 

Regulatório dos Direitos das Pessoas com Deficiência, identifica quem é e quantos são as 

pessoas com deficiência no âmbito nacional, estadual e municipal, por tipo de deficiência e 

seus agravos. Faz uma contextualização e caracterização da Cáritas Arquidiocesana de 

Londrina, do Serviço Social na cena Contemporânea, com destaque para seus fundamentos 

históricos teóricos metodológicos especialmente nas décadas de 1980 e 1990, assim como 

seu Marco Normativo Jurídico. Através dos resultados da pesquisa empírica com 

profissionais atuantes na Cáritas identificamos a transferência da responsabilidade do 

Estado na resposta à questão social para o terceiro setor, o enxugamento dos gastos 

públicos, a fragmentação e o enfraquecimento das políticas sociais, através da privatização 

das organizações estatais.  A dificuldade dos profissionais em caracterizar quais são as 

demandas e requisições no campo sócio-ocupacional; limitação na compreensão acerca de 

suas atribuições e competências; a ausência de um planejamento de trabalho. Sobre as 

condições de trabalho, as profissionais não dispõem de todos os recursos necessários para 

a efetivação do seu trabalho, estando sujeitas às limitações impostas pelas precarização do 

trabalho e dos contratos temporários. Incluem-se ao o debate acerca do exercício 

profissional, elementos concretos do cotidiano destes profissionais, marcado em um 

contexto de precarização do trabalho, abordando as possibilidades e desafios do exercício 

profissional junto as pessoa com deficiência. 

 

PALAVRAS-CHAVE: pessoa com deficiência, serviço social, exercício profissional 
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FRANCISCO, Daiane Pereira. O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL: UM 

ESTUDO SOBRE O EXERCÍCIO PROFISSIONAL JUNTO À PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA NA CÁRITAS ARQUIDIOCESANA, NO MUNICÍPIO DE LONDRINA, 

PR. 

ABSTRACT 
 
 
This work aims to analyze how it has been constructed the professional practice of 
the social worker in the political assistance, in the special social protection service to 
handicapped people run by Caritas Archdiocesan of Londrina. To achieve this aim, 
five individual interviews were carried out with professionals who work in the Caritas 
Archdiocesan of Londrina. The elaboration of the research was based through the 
literature review, documentary research and also research with subjects. This work 
contemplates the reflection about the historical process of concept’s construction and 
the regulatory mark of rights of handicapped people, identifies who they are and how 
many are the handicapped people at the national, state and municipal level through 
the type of disabled and their grievances. It makes a contextualization and also a 
characterization of the Caritas Archdiocesan of Londrina, the social service in the 
contemporary scene, with emphasis for their historical theoretical-methodological 
fundamentals mainly in the 1980s and 1990s as well as their legal framework. 
Through the results of empirical research with the professionals who work in the 
Caritas, we could identify the transference of the responsibility of the State in 
response to the social sector for the third sector, the reduction of public spending, 
fragmentation and weakening of social politics through the privatization of state 
organizations. The difficulty of professionals in characterizing the demands and 
requisitions in the field socio-occupational; limitation in their understanding of their 
roles and responsibilities; and the absence of work planning. About the work 
conditions, the professionals do not dispose of all the necessary resources to carry 
out their work, being subject to the limitations imposed by the work’s insecurity and 
temporary contracts. Concrete elements of the daily of these professionals, marked 
in a context of work’s insecurity, approaching all the possibilities and challenges of 
the professional exercise with the handicapped people. 
 

Key-words: handicapped people, social service, professional practice. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa é resultado das reflexões e problematizações que foram 

tecidas a partir da experiência de estágio, desenvolvida no Serviço de Proteção 

Social Especial de média complexidade para Pessoas com Deficiência, Idosas e 

suas Famílias, executado pela Cáritas Arquidiocesana de Londrina, durante quase 

dois anos. Inquietações, geradas por reflexões, discussões, estudos e observações 

sobre o exercício profissional, ao acompanhar o desenvolvimento do trabalho das 

assistentes sociais na Região Sul de Londrina e o contato direto com a realidade dos 

usuários, cuidadores e familiares referenciadas pelo serviço. 

Trata-se de um campo com reduzido número de produções teóricas sobre o 

trabalho do Assistente Social, dado a recente atuação profissional junto a essa 

população, pela via da Política de Assistência Social. Deste modo, torna-se 

relevante empreender pesquisas que discutam os exercícios profissionais, 

identificando que demandas e requisições lhes são apresentadas, bem como, as 

atribuições e competências que são requeridas ao assistente social pela instituição 

no campo sócio-ocupacional.  

O exercício profissional do assistente social tem sido um tema importante no 

debate da profissão. Segundo Duarte (2010), uma vez que a profissão intervém no 

processo de reprodução social, no terreno de disputas entre capital e trabalho, 

intervindo diretamente na vida dos sujeitos, a mesma vem sofrendo alterações 

significativas que diversificam e complexificam os espaços sócio-ocupacionais, 

imprimindo novos contornos às condições objetivas de trabalho e às demandas e 

requisições profissionais, com incidências sobre a identidade e a autonomia 

(DUARTE, 2010, p. 67). 

Essas mudanças também se apresentam à profissão, por meio dos novos 

modelos e formatos dos programas, projetos e serviços sociais, apresentados ao 

cotidiano profissional dos assistentes sociais que atuam junto a esta população 

historicamente segregada. 

Dessa forma, o objeto de estudo definido para essa pesquisa foi o exercício 

profissional do assistente social junto à pessoa com deficiência, dependente de 

cuidado e com direitos violados na Política de Assistência social, atendidos pela 

Cáritas, no Município de Londrina, PR. 
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Como problema de pesquisa definiu-se: Como o exercício profissional do 

assistente social que atua no Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com 

deficiência executado pela Cáritas Arquidiocesana de Londrina tem sido planejado e 

materializado? 

Nesta perspectiva, situamos o objetivo geral desta pesquisa: analisar como 

tem sido construído o exercício profissional do assistente social na política de 

Assistência, no Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência 

executado pela Cáritas Arquidiocesana de Londrina, com o objetivos específicos: 

identificar o marco regulatório que versa sobre os direitos da pessoa com 

deficiência; contextualizar o Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com 

deficiência desenvolvidas pela Cáritas no município de Londrina; identificar as 

demandas e requisições profissionais apresentadas ao cotidiano profissional do 

assistente social; identificar as atribuições e ações desenvolvidas pelos assistentes 

sociais que atuam no serviço de proteção social, e apontar as possibilidades, 

limites/desafios do exercício profissional junto as pessoa com deficiência. 

Para atingir esses objetivos, definiram-se então os procedimentos 

metodológicos da pesquisa, organizados em três passos: 

1. Revisão de literatura: levantamento da produção de conhecimento 

sobre a pessoa com deficiência e o trabalho profissional do assistente social junto a 

essa população; 

2. Pesquisa documental: estudo das legislações sociais que tratam da 

proteção e dos direitos da pessoa com deficiência e documentos institucionais; 

3. Pesquisa de campo: contato direto com as assistentes sociais.  

A pesquisa de campo pautou-se numa abordagem qualitativa realizada com 

cinco assistentes sociais que residem no município de Londrina, no Estado do 

Paraná, e que atuam no Serviço de Proteção Social Especial de média 

complexidade para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, executado 

pela Cáritas Arquidiocesana de Londrina, uma instituição da Igreja Católica.  

Através da pesquisa qualitativa pudemos analisar a realidade que permeia o 

cotidiano profissional das assistentes sociais. Além de permitir um olhar mais 

abrangente sobre o tema. 

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivações, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis [...] não se 
preocupam em quantificar, mas, sim, em compreender e explicar a dinâmica 
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das relações sociais que, por sua vez, são depositárias de crenças, valores, 
atitudes e hábitos. Trabalham com a vivência, com a experiência, com a 
cotidianidade e também com a compreensão das estruturas e instituições 
como resultados da ação humana objetivada. (MINAYO, 1994, p.21) 

 

O convite para participar da pesquisa foi feito diretamente às profissionais, 

que prontamente aceitaram, sendo assim agendadas as datas. As entrevistas foram 

realizadas durante o mês de agosto de 2018, nas dependências do próprio serviço, 

localizado na Rua Emílio de Menezes, 205 no Jardim Shangri-lá em Londrina - PR.  

Esclarecidos os objetivos do trabalho, em seguida, assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, impresso em duas vias, onde a primeira ficou 

com a entrevistada e a segunda com a entrevistadora, no qual todas concordaram 

em participar da pesquisa, sob a condição de preservação da identidade, tanto na 

coleta dos dados como no tratamento e divulgação do mesmo. Por isso nessa 

pesquisa seus nomes foram substituídos por: Assistente Social, A, B, C, D e E.  

Como instrumento para coleta de dados utilizou-se a entrevista 

semiestruturada, mediada por um roteiro de perguntas abertas (APÊNDICE I) para 

que a entrevistadora tivesse a flexibilidade e a liberdade de fazer perguntas não 

obedecendo somente a uma estrutura formal e rigorosa.  

Na entrevista semiestruturada há possibilidade de se utilizar perguntas 

abertas e perguntas fechadas. O entrevistador segue o roteiro das questões 

previamente definidas, mas fazê-lo num contexto semelhante a uma conversa 

informal, dando ao entrevistado a possibilidade de discorrer maus amplamente sobre 

o tema proposto.  

Todas as entrevistas foram gravadas com consentimento das profissionais e 

transcritas de forma integral. Depois de realizada a leitura de cada depoimento, 

procurando identificar os aspectos significativos à pesquisa, sempre subsidiando a 

analise dos dados por meio de fontes bibliográficas. 

A pesquisa encontra-se estruturalmente dividido em três capítulos: primeiro, 

“A Construção do conceito e o Marco Regulatório dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência”; segundo, “Política de Assistência Social e Pessoa com Deficiência” e o 

terceiro, “Serviço Social na Contemporaneidade”.  

O primeiro capítulo apresenta as concepções sobre a deficiência, o conceito 

de pessoa com deficiência e os principais marcos regulatórios que tiveram diferentes 

vertentes teóricas, determinadas e legitimadas pelas condições históricas, sociais e 
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culturais de cada época, objetivando regular aspecto políticos e legais, para atenuar 

ou sanar demandas da pessoa com deficiência. 

No segundo capítulo, subdividido em três partes, apresenta na primeira uma 

aproximação quantitativa para identificar quem é e quantos são as pessoas com 

deficiência no âmbito nacional, estadual e municipal, por tipo de deficiência e seus 

agravos. A segunda descreve como a Política de Assistência Social está organizada 

para atender essa população. Por fim, a terceira parte, apresenta uma 

contextualização e caracterização da Cáritas Arquidiocesana de Londrina. 

O terceiro capítulo subdividido em duas partes apresenta na primeira o 

Serviço Social na cena Contemporânea, destacando seus fundamentos históricos 

teórico-metodológicos evidenciando principalmente as décadas de 1980 e 1990, 

assim como seu Marco Normativo Jurídico. E o segundo, apresenta os dados 

empíricos da pesquisa, que vão evidenciar de que forma o exercício profissional do 

assistente social se materializa, na Cáritas Arquidiocesana de Londrina.  

Por meio da pesquisa, incluímos ao debate acerca do exercício profissional, 

elementos concretos do cotidiano destes profissionais, marcado em um contexto de 

precarização do trabalho, abordando as possibilidades e desafios do exercício 

profissional junto as pessoa com deficiência.  

Por último, nas considerações finais, apresentaram-se as respostas ao 

problema de pesquisa delimitada bem como aos objetivos. 

 

2. A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO E O MARCO REGULATÓRIO DOS 

DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

“Discutir o tema Pessoa com Deficiência no meio 

profissional significa reforçar o posicionamento 

da categoria do Serviço Social com o 

compromisso ético da plena expansão dos 

indivíduos sociais, em que se busca construir por 

meio da atuação profissional das/os assistentes 

sociais, em conjunto com outros atores sociais, 

um projeto de sociedade sem discriminação de 

qualquer natureza” 

(CFESS) 
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Este capítulo apresentará brevemente as concepções sobre a deficiência, o 

conceito de pessoa com deficiência e os principais marcos regulatórios que tiveram 

diferentes vertentes teóricas, determinadas e legitimadas pelas condições históricas, 

sociais e culturais de cada época.  

Inicialmente, serão abordadas as diversas denominações das pessoas com 

deficiência e o avanço de sua conceituação ao longo da história. Em seguida será 

apresentado de maneira sistematizada, os marcos regulatórios que objetivam 

regular aspectos políticos e legais, para atenuar ou sanar demandas da pessoa com 

deficiência.  

Estabelecidos historicamente, as concepções sobre a deficiência e os marcos 

regulatórios são resultados do conjunto de debates, ações e decisões, que dão 

origem a normativas, resoluções e documento que carregam consigo implicações 

sobre a forma como a sociedade concebe e integra gradativamente a pessoa com 

deficiência.  

 

2.1. Breve histórico das pessoas com deficiência  

 

Historicamente, a relação entre sociedade e pessoas com deficiência é 

permeada por contradições, conforme os diferentes contextos e época. Desta 

maneira, é necessário realizar um breve resgate histórico das diferentes concepções 

de pessoas com deficiência, tendo como base as transformações culturais e sociais 

históricas, bem como os condicionantes estruturais que determinam os diferentes 

conceitos. 

De acordo com o primeiro Relatório Mundial sobre a deficiência, da 

Organização Mundial da Saúde e Banco Mundial, divulgado em junho de 2011, mais 

de um bilhão de pessoas em todo o mundo vive com alguma forma de deficiência, 

dentre os quais cerca de 200 milhões tem dificuldades funcionais consideráveis. 

Além disso, muitas das pessoas com deficiência não têm acesso igualitário à 

assistência médica, educação e oportunidades de emprego, ocasionando a falta de 

amparos necessários, gerando exclusão das atividades da vida cotidiana. 

Desde a tradição bíblica, observa-se que a deficiência era comumente tratada 

à luz do pecado original1, atribuindo sua causa a uma culpa moral do indivíduo. 

                                            
1 Ver mais em Catecismo da Igreja Católica. São Paulo: Loyola, 2000, p.68.  
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Nenhum dos teus descendentes, em qualquer geração, se aproximará para 
oferecer o pão de seu Deus, se tiver algum defeito. Pois nenhum homem 
deve se aproximar, caso tenha algum defeito, quer seja cego, coxo, 
desfigurado ou deformado, homem que tenha o pé ou o braço fraturado, ou 
seja, corcunda, anão, ou tenha belida no olho, ou dartro, ou pragas 
purulentas, ou seja, eunuco. [...] tem defeito e por isso não se aproximará 
para oferecer o pão de seu Deus. Poderá comer os alimentos de seu Deus, 
coisas santíssimas e coisas santas, porém não virá até junto do véu e não 
se aproximará do altar; ele tem um defeito e não deve profanar as minhas 
coisas sagradas.  Bíblia Jerusalém (Levítico 21, 17-23). 
 

Na Idade Média, com o fortalecimento do cristianismo e a precariedade das 

condições de vida e saúde da população, avultando, naturalmente os movimentos 

de ações caritativas, a pessoa com deficiência é vista como vítima da própria 

incapacidade, digna de pena e da caridade daqueles que buscavam viver os 

princípios da fé cristã. As crianças nascidas com deficiência eram abandonadas, ou 

apartadas do convívio social, sujeitas a diversas formas de discriminação e 

opressão, na própria relação familiar.  

Crianças com deficiências eram abandonadas, nos adro das igrejas, porta 
dos conventos, depositadas nas rodas dos hospitais, das Casas dos 
Expostos ou Enjeitados e das Santas Casas de Misericórdia. Neste mesmo 
período, as PCDs eram misturadas aos dementes, aos marginais, aos 
mendigos e indigentes nos hospícios. (CNBB, 2006, p 46). 
 

Com o Século XIX inicia-se a constituição de organizações para estudar cada 

deficiência, difundindo-se nos orfanatos, asilos e os lares para crianças com 

deficiência física. (Gugel 2007). Na transição para o século XX as descobertas no 

campo do conhecimento médico, tanto na área da identificação como no tratamento 

dos males que atingem o corpo (SILVEIRA, 2003), as pessoas portadoras de 

deficiência passaram a ser compreendidas por terem problemas orgânicos, e 

precisavam ser curados. 

Segundo Lanna Júnior (2010, p.16), no modelo médico, as pessoas com 

deficiência “são pacientes, clientela, subentendida segundo a categoria de 

deficiência à qual pertenciam”. A deficiência, portanto, era tratada como sendo 

exclusivamente do indivíduo e a finalidade da atuação médica é corrigir, curar a 

deficiência de modo a cumprir as exigências da sociedade. 

O modelo médico considera a incapacidade como um problema da pessoa, 
causado diretamente pela doença, trauma ou outro problema de saúde, que 
requer assistência médica sob a forma de tratamento individual por 
profissionais. Os cuidados em relação à incapacidade tem por objetivo a 
cura ou a adaptação do indivíduo e mudança de comportamento. A 
assistência médica é considerada como a questão principal [...]. (OMS, 
2001). 
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Neste modelo, as classificações eram feitas a partir de alterações físicas ou 

mentais das pessoas com deficiência, tais como: aleijado, cego, surdo, débil mental, 

paralítico. E outros termos pejorativos e depreciativos: alienado, anormal, coxo, 

defeituoso, especial, excepcional, incapaz, inválido, manco, mongolóide, e 

retardado. A característica principal deste modelo é a descontextualização da 

deficiência, concebida como algo isolado. O modelo médico ao reduzir a deficiência 

ao nível fisiológico produz e alimenta um conjunto de processos discriminatórios que 

negam a diferença e a diversidade humana.  

Segundo Claudia Werneck (2005), o modelo médico tem relação com a 

homogeneidade, pois trata a deficiência como um problema do indivíduo, e no 

máximo, de sua família que deve se esforçar para se “normalizar” perante os olhos 

da sociedade. Lamentavelmente, tal modelo tem influenciado documentos legais e 

ações protetivas no mundo inteiro, ao longo da história. 

No Século XX, a atenção com as deficiências e a pessoa com deficiência 

passa a ser objeto de diversos estudos científicos. Em 1948, a Comissão de Direitos 

Humanos das Nações Unidas, adota a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

que estabelece no art. 11, § 1º, que “toda pessoa humana tem direito ao respeito de 

sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade”. 

A partir da década de 1960 do século passado, surge em oposição ao modelo 

médico da deficiência, o modelo social da deficiência. O modelo social da deficiência 

foi criado nos anos 1960 no Reino Unido por uma iniciativa de pessoas com 

deficiência reunidas no Social Disability Movement. De acordo com esse modelo, é 

possível entender a deficiência como uma construção coletiva entre os indivíduos e 

a sociedade, a partir de duas condições inseparáveis: a deficiência e as barreiras 

físicas, econômicas e sociais impostas pelo ambiente à pessoa com deficiência.  

Como assinala Rostelato (2009), 

O modelo social da deficiência valoriza a diversidade e surgiu por iniciativa 
de pessoas com deficiência, reunidas no Social Disability Movement, na 
década de 60. Esse movimento provou que a maior parte das dificuldades 
enfrentadas por pessoas com deficiência é resultado da forma pela qual a 
sociedade lida com as limitações de cada indivíduo. (XVIII Congresso 
Nacional do CONPEDI, 2009, p. 885). 

 

Segundo Mângia e col. (2018, p. 122 apud SARACENO, 1998), a nova 

classificação busca superar o modelo biomédico e a tendência dos modelos 

tradicionais de reabilitação, de considerar a questão da incapacidade de forma 

redutiva e centrada na pessoa. O movimento primordial na direção da transformação 
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foi à busca por uma denominação que rompesse com o preconceito, exclusão social 

e a intolerância à diferença.  

Nesta perspectiva, primeiramente destaca-se a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, adotada no âmbito da Organização dos Estados Americanos em 

1969, promovendo significativos avanços no debate acerca dos direitos dos PCDs, 

ao afirmar que “toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida.  Esse direito 

deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção.  Ninguém 

pode ser privado da vida arbitrariamente”.  

O segundo fator que impulsionou a mudança na concepção e no surgimento 

de muitos movimentos foi à aprovação, da Declaração dos Direitos das Pessoas 

Portadoras de Deficiência, em 1975, pela Organização das Nações Unidas. No final 

da década de 1970 e início de 1980, por influência do Ano Internacional das 

Pessoas Deficientes, o movimento adota a expressão “pessoa deficiente”. Algum 

tempo depois, é incorporada a expressão “pessoas portadoras de deficiência”, com 

o objetivo de identificar a deficiência como um detalhe da pessoa, e gerar uma 

tentativa de não exclusão. Logo contestada por líderes de organizações de pessoas 

com deficiência. Mais adiante, na década de 1990 do século passado, começa a 

surgir o termo “Pessoa com deficiência”. O termo faz parte do texto da Convenção 

dos Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU em 2006.  

E em terceiro, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 

e Saúde (CIF), aprovada em 22 de Maio de 2001. Desenvolvida através de um longo 

processo envolvendo acadêmicos, médicos clínicos, e pessoas com deficiência, a 

CIF apontou os fatores ambientais para a criação de deficiências, fazendo avançar a 

compreensão e a mensuração da deficiência. De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde, a nova Classificação adota uma linguagem neutra e não 

distingue entre o tipo e a causa da deficiência. A deficiência surge da interação entre 

problemas de saúde e fatores contextuais sendo fatores ambientais e pessoais 

(Relatório Mundial sobre a Deficiência, 2012, p.5). 

O processo de conceituação constitui-se um fator imprescindível, ao se 

pretender tratar de determinada categoria de pessoas. Por essa razão, o estudo 

principiou-se apresentando brevemente a construção coletiva da conceituação para 

a compreensão do tema, reconhecendo, entretanto, que a deficiência é um conceito 

em desenvolvimento. A partir deste ponto, passamos a indicar de maneira 

sistematizada, o Marcos Regulatórios dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 



12 

 

 
 

 

2.2. Marco Regulatório dos Direitos das Pessoas com Deficiência 

 

Os marcos Regulatórios constituem avanços singulares no direcionamento 

das garantias e defesas dos direitos da pessoa com deficiência, abandonando o 

caráter individualista para assumir uma concepção social, que assegure a plena e 

efetiva participação da pessoa com deficiência na sociedade. 

Considerando que haja inúmeras legislações que versam sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, o objetivo é apresentar de forma sistematizada, tanto 

na esfera nacional como internacional, os marcos regulatórios que configuram um 

papel primordial na garantia e defesa dos direitos da pessoa com deficiência. 

 

2.2.1. Marco Regulatório Internacional 

 

Apresentamos aqui diversos marcos regulatórios em âmbito internacional, 

considerados fundamentais e inspiradores para a criação e implementação de outros 

aparatos legais mundialmente. Não abordaremos todos os existentes, mas os que 

tiveram um papel fundamental para promover/ou influenciar legislação e, 

consequentemente, modificar algumas práticas visando à eliminação de toda e 

qualquer discriminação.  

Os quadros a seguir, foram organizados a partir do conteúdo de que trata a 

legislações pesquisadas: educação, trabalho, inclusão social e a saúde. 

 

Quadro 1 – Educação 

Normativa, resolução, documento Objetivo 

1981 - Instituído o 
"InternationalYearofDisabledPersons" - Ano 
Internacional das Pessoas Deficientes e, dentro 
dele, o "Word 
ProgrammeofActionConcerningDisabledPersons" 
- Programa de Ação Mundial para as Pessoas 
com Deficiência. 

Promover medidas eficazes para a prevenção da 
deficiência e para a reabilitação e a realização 
dos objetivos de igualdade e de participação 
plena das pessoas com deficiências na vida 
social e no desenvolvimento. 

1994 - Declaração de Salamanca 
Princípios, Política e Prática em Educação 
Especial.  

Reafirmar o compromisso de que a Educação de 
PCD seja parte integrante do sistema 
educacional. 

Fonte: Dados sistematizados pela autora.  

Quadro 2 – Trabalho  

Normativa, resolução, documento Objetivo 

1958 - Convenção n° 111: 
Discriminação em Matéria de Emprego e 

Promover, igualdade de oportunidade e de 
tratamento em matéria de emprego e profissão, 
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Profissão - Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). 

objetivando a eliminação de toda discriminação 
nesse sentido. 

1983 – Convenção da Organização Internacional 
do Trabalho n° 159 
Sobre Reabilitação Profissional e Emprego de 
Pessoas Deficientes. 

Assegurar medidas adequadas de reabilitação 
profissional ao alcance de todas as categorias de 
pessoas com deficiência e promover 
oportunidades de emprego para essas no 
mercado regular de trabalho. 

1997 – Tratado de Amsterdã. 
Criar mecanismo para facilitar a inserção e 
permanência das PCDs nos mercados de 
trabalho. 

Fonte: Dados sistematizados pela autora.  

 

Quadro 3 – Inclusão Social  

Normativa, resolução, documento Objetivo 

1948 - A Declaração Universal de Direitos 
Humanos. Promulgada pela ONU. 

Garantir o direito à liberdade, à vida digna, à 
educação fundamental, ao desenvolvimento 
pessoal e social e à livre participação na vida da 
comunidade para todas as pessoas. 

1971 - Declarações dos Direitos de Pessoas 
Deficiência Mental – ONU. 

Reconhecer que as pessoas com deficiência 
intelectual têm os mesmos direitos que as demais 
pessoas. 

1975 - Declarações dos Direitos das Pessoas 
Portadoras de Deficiências – ONU. 

Assegurar uma base comuns na garantia e 
proteção dos direitos da PCD. Levando em 
consideração em todos os estágios do 
planejamento social e econômico.  

1980 - Estabelecida como a Década Internacional 
da Pessoa com Deficiência. 

Assegurar a continuidade e efetivação das 
medidas e resoluções propostas para o Ano 
Internacional. 

1992 - Estabelece o Dia Internacional das 
Pessoas Portadoras de Deficiência da ONU. 

Conscientizar a sociedade para a igualdade de 
oportunidades a todos os cidadãos e celebrar as 
conquistas da pessoa com deficiência e pensar a 
inclusão desse segmento na sociedade. 

2002 - Declaração de Madri. 

Tratar da inclusão de pessoas portadoras de 
deficiência na sociedade, dando ênfase aos 
temas de direitos humanos dos deficientes; 
igualdade de oportunidades; barreiras sociais que 
conduzem à discriminação e à exclusão; como 
pessoas com deficiência constituem um grupo 
diverso e emprego como fator-chave para a 
inclusão. 

1999 - Convenções Interamericana para a 
Eliminação de todas as formas de Discriminação 
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência - 
Guatemala. 

Prevenir e eliminar todas as formas de 
discriminação contra as pessoas com deficiência 
e propiciar a sua plena integração à sociedade. 
Estabeleceu a definição de PCD, com base no 
modelo social de direitos humanos. 

2006 - Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo.  

Promover, proteger e assegurar o desfrute pleno 
e equitativo de todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais por parte de todas as 
pessoas com deficiência e promover o respeito 
pela sua inerente dignidade. 

2006 - Declaração do Decênio das Américas das 
Pessoas com Deficiência - 2006-2016 - feita pela 
Organização dos Estados Americanos. 

Alcançar o reconhecimento e o pleno exercício 
dos direitos e da dignidade das pessoas com 
deficiência, e seu direito de participar plenamente 
da vida econômica, social, cultural, política e no 
desenvolvimento de suas sociedades, sem 
discriminação e em situação de igualdade com os 
demais cidadãos e cidadãs. 

Fonte: Dados sistematizados pela autora.  
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Quadro 4 – Saúde  

Normativa, resolução, documento Objetivo 

Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF), de 2001, aprovada 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Proporcionar uma linguagem unificada e 
padronizada assim como uma estrutura de 
trabalho para a descrição da saúde e de estados 
relacionados com a saúde. 

Fonte: Dados sistematizados pela autora.  

 

2.2.2. Marco Regulatório Nacional  

 

O decreto da Constituição Federal de 1988 estabeleceu novas bases para a 

organização social e política do Brasil, introduzindo mudanças significativas no 

processo de redemocratização, ao propor direitos sociais como direitos universais e 

inalienáveis do cidadão. 

A organização de debates, envolvendo uma intensa participação de grupos 

organizados na construção e elaboração da nova Constituição, possibilitou 

mudanças políticas e institucionais significativas, concernente à pessoa com 

deficiência. 

O principal êxito dessa luta foi o fato de o movimento ter conseguido 
superar a lógica da segregação presente na proposta do capítulo “Tutelas 
Especiais” e incorporar, mais do que direitos ao longo de todo o texto 
constitucional, ao menos pelo viés legal, o princípio da inclusão das 
pessoas com deficiência na sociedade. (LANNA JUNIOR et al.,2010) 
 

A Constituição Federal de 1988 representou um avanço no marco histórico, 

social e político a realização de Conferências Nacionais dos Direitos da Pessoa com 

deficiência.  

A 1º Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

convocada por meio do Decreto de 14 de julho de 2005, realizou-se em Brasília, 

Distrito Federal, no período de 12 a 15 de maio de 2006, sob a coordenação da 

Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria Geral da Presidência da 

República, com o tema “Acessibilidade você também tem compromisso”, e reuniu 

governo e sociedade civil para analisar os obstáculos e avanços da Política Nacional 

para a Integração da Pessoa com Deficiência e das políticas públicas para o 

segmento.  

A 2º Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 

convocada por meio do Decreto de 29 de abril de 2008, realizou-se entre os dias 1 a 

4 de dezembro de 2008 na cidade de Brasília/DF tendo como tema central “Inclusão, 
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Participação e Desenvolvimento: Um novo jeito de avançar”, dividido em três eixos: 

(I) saúde e reabilitação profissional; (II) educação e trabalho; (III) acessibilidade. 

Entre os documentos que orientaram os debates e discussões da II 

Conferência, esteve o texto da Convenção (2006), o Plano de Ação da Década das 

Pessoas com Deficiência (2006-2016) da OEA, e da Agenda Social de Inclusão das 

Pessoas com Deficiência, lançada em 2007, pelo então Presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva. (BRASIL, 2012). 

A 3º Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência realizou-

se de 03 a 06 de dezembro de 2012, na cidade de Brasília/DF, abordando o tema 

“Um olhar através da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência: Novas perspectivas e desafios” com os seguintes eixos: (II) Educação, 

esporte, trabalho e reabilitação profissional; (II) Acessibilidade, comunicação, 

transporte e moradia; (III) Saúde, prevenção, reabilitação, órteses e próteses; (IV) 

Segurança, acesso à justiça, padrão de vida e proteção social adequado.  

Decorridos 10 anos da realização da 1º Conferência Nacional, em abril de 

2016, aconteceu a 4º Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

convocada por meio do Decreto de 18 de novembro de 2015. O tema central foi “Os 

desafios na implementação da política da pessoa com deficiência: A 

transversalidade como radicalidade dos direitos humanos”, estruturados em torno 

dos eixos, (I) Gênero, raça e etnia, diversidade sexual e geracional; (I) Órgãos 

gestores e instâncias de participação social; (I) A interação entre os poderes e os 

entes federados.  

As Conferências Nacionais dos Direitos das Pessoas com Deficiência foram 

precedidas por Conferências Municipais, Estaduais, Distrital e Fóruns Regionais as 

quais discutem e deliberam questões a serem levadas para a etapa nacional. 

Atualmente, em instância nacional, o órgão responsável em acompanhar as 

políticas referentes à pessoa com deficiência é o Conselho Nacional de Direitos da 

Pessoa com Deficiência. O conselho tem a finalidade de acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento de uma política nacional para inclusão e participação efetiva de 

pessoas com deficiência na definição de políticas públicas. 

Compete aos órgãos e às entidades do Poder Público, garantir à pessoa com 

deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos: direitos à educação, à saúde, 

ao trabalho, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao 

transporte, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros 
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que, decorrentes da Constituição e das leis, garantam seu bem-estar pessoal, social 

e econômico.  

Abaixo apresentamos os marcos regulatórios em âmbito nacional, 

considerados fundamentais para assegurar o direito relativo à acessibilidade, à 

educação, à previdência, à saúde, a trabalho, a transporte, à inclusão social, a lazer 

e cultura, e a política de assistência social.  

 
Quadro 5 – Acessibilidade  

Normativa, resolução, documento. Objetivo 

Lei n°10.098/2000. 
Estabelecer normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência 
ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

Lei n° 10.048/2000. 
Garantir atendimento prioritário às pessoas com deficiência 
ou com mobilidade reduzida. 

Lei n° 3879/2002. 
Obrigar os bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e 
motéis a colocarem à disposição das pessoas com 
deficiência visual cardápios em braile. 

Decreto n° 5.296/2004. Regulamenta a Lein°10.048/2000, e a Lei n° 10.098/ 2000. 

Fonte: Dados sistematizados pela autora.  

 

Quadro 6 – Educação  

Normativa, resolução, documento. Objetivo 

Constituição Federal de 1988, artigo 
208. 

Garantir o atendimento educacional especializado às 
pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular 
de ensino. 

Lei n° 9.394/1996. 
Estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, 
com direitos específicos ao acesso à educação às pessoas 
portadoras de deficiência. 

Decreto n° 2.208/1997 regulamenta 
o § 2º do Art. 36 e os Art. 39 e 42 da 
Lei 9.394/96. 

Estabelecer as definições e as bases da educação 
nacional. 

Lei n° 10.436/2002. 
Reconhecer como meio legal de comunicação e expressão 
a Libras – Língua Brasileira de Sinais e outros recursos de 
expressão a ela associados. 

Resolução CNE/CEB n°2, de 11 de 
setembro de 2001. 

Instituir as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 
na Educação Básica. 

Fonte: Dados sistematizados pela autora.  

 

Quadro 7 – Previdência  

Normativa, resolução, documento. Objetivo 

Lei n° 8.213/1991. 
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e especificamente a assistência aos portadores de 
deficiência. 

Decreto n° 1.744/1995. 
Regulamentar o benefício de prestação continuada devido 
à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, de que trata 
a Lei n° 8.742/93. 

Resolução INSS n° 435/1997. 
Estabelecer normas e procedimentos para a 
operacionalização do Benefício de Prestação Continuada 
Devido à Pessoa Portadora de Deficiência e ao Idoso. 

Decreto n° 3.048/1999. Aprovar o Regulamento da Previdência Social. 

Lei n° 12.47/2011. Garantir a continuidade do pagamento do benefício 
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suspenso por ingresso no mercado de trabalho, caso a 
relação trabalhista viesse a ser extinta. 

Fonte: Dados sistematizados pela autora.  

Quadro 8 – Saúde  

Normativa, resolução, documento. Objetivo 

Lei n° 8.080/1990. Lei Orgânica da Saúde. 

Lei n° 10.216/2001. 
Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 
assistencial em saúde mental. 

Portaria n° 1.060/02 - Política 
Nacional de Saúde da Pessoa com 
Deficiência. 

Garantir a Inclusão das pessoas com deficiência em toda a 
rede de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Lei n° 12.190/2010. 
Instituir a concessão de indenização por dano moral às 
pessoas com deficiência física decorrente do uso da 
talidomida.  

Fonte: Dados sistematizados pela autora.  

 

Quadro 9 – Trabalho  

Normativa, resolução, documento. Objetivo 

Lei n° 8.112/1990. 
Assegurar a reserva de cargos nos concursos públicos, as 
PCD.  

Lei n° 8.213/1991. 

Promover a inclusão, estabelecendo a reserva de 2% a 5% 
das vagas de emprego para pessoas com deficiência ou 
usuários reabilitados pela Previdência Social nas empresas 
com 100 ou mais funcionários. 

Decreto n° 3.298/1997. 
Garanti que as empresas contratem pessoas com 
deficiência. 

Fonte: Dados sistematizados pela autora.  

 

Quadro 10 – Transporte 

Normativa, resolução, documento. Objetivo 

Lei n° 8.899/1994. Regulamentado 
posteriormente pelo Decreto n° 
3.691/2000. 

Instituir o passe livre às pessoas com deficiência no 
sistema de transporte coletivo interestadual.  

Lei n° 8.989/2005. 

Estabelecer a isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados na aquisição de automóveis para utilização 
no transporte autônomo de passageiros, bem como, por 
pessoas com deficiência física. 

Fonte: Dados sistematizados pela autora.  

 

Quadro 11 – Inclusão Social 

Normativa, resolução, documento. Objetivo 

Lei n° 7.853/1989. 
 
 

Garantir às pessoas portadoras de deficiência as ações 
governamentais necessárias ao seu cumprimento e das 
demais disposições constitucionais e legais que lhes 
concernem, afastadas as discriminações e os preconceitos de 
qualquer espécie, e entendida a matéria como obrigação 
nacional a cargo do Poder Público e da sociedade.  

Lei n° 8. 742/1993. Dispõe sobre a organização da Assistência Social.  

Decreto n° 3.076/1999. 
Instituir o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa de 
Deficiência. 

Decreto n° 3.298/1999.  Dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa 
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Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção 
para assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e 
sociais das pessoas portadoras de deficiência. 

Decreto n° 3.956/2001. 
Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 
Portadoras de Deficiência e ratifica a Convenção da OEA. 

Lei n° 11.126/2005. 
Dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência visual de 
ingressar e permanecer em ambiente de uso coletivo 
acompanhado de cão-guia. 

Lei n° 11.133/2005. 
Institui o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de 
Deficiência. 

Plano Nacional dos Direitos da 
Pessoa com deficiência - Plano 
Viver sem Limites. Decreto n° 
7.612/2011. 

Promover, por meio da integração e articulação de políticas 
governamentais programas e ações, o acesso à educação, 
inclusão social, atenção à saúde e acessibilidade. 

Lei n° 13.146/2015 - Estatuto da 
Pessoa com Deficiência.  

Assegurar e promover, em condições de igualdade, o 
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 
pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 
cidadania. 

Fonte: Dados sistematizados pela autora.  

 

Quadro 12 – Lazer e cultura 

Normativa, resolução, documento. Objetivo 

Decreto Federal n° 5.296/2004. 
Garantir o acesso à Cultura e ao Lazer da 
Pessoa com deficiência. 

Fonte: Dados sistematizados pela autora.  

 

Quadro 13 – A Política de Assistência Social  

Normativa, resolução, documento. Objetivo 

Lei n° 8.212/1991. Dispõe sobre a 
organização da Seguridade Social e 
especificamente a assistência a 
PCD. 

Assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à 
assistência social. 

Lei Orgânica da Assistência Social – 
LOAS - n° 8.742/1993. 

Concretizar as diretrizes da Constituição Federal e 
reorganizar a Política de Assistência Social brasileira, 
assegurando a primazia da atuação do Estado na provisão 
de serviços, benefícios, programas e projetos. 

Política Nacional de Assistência 
Social – PNAS/04 

Garantir a proteção social, a vigilância socioassistencial e a 
defesa de direitos, organiza-se sob a forma de sistema 
público não contributivo, descentralizado e participativo.  

NOB/SUAS/2005. - Norma 
Operacional Básica de Recursos 
Humanos do SUAS NOB/RH/SUAS. 

Padronizar das carreiras do SUAS, por meio de diretrizes 
nacionais, para a implementação de ações específicas que 
têm como fim a qualificação e valorização dos trabalhadores 
atuantes no SUAS.  

Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais - Resolução 
CNAS n°109/2009. 

Padronizar em nível nacional os objetivos, as provisões e as 
formas de oferta dos serviços socioassistenciais. 

Norma Operacional Básica do SUAS 
(NOB-SUAS/2012) - Resolução n° 
130/2005. 

Consolidar o principal marcos normativo e criar mecanismos 
para o aprimoramento da gestão, serviços, benefícios, 
programas e projetos. 

Fonte: Dados sistematizados pela autora.  

2.3.  Marcos Regulatórios do Estado do Paraná 
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No Estado do Paraná, a Política Pública Estadual para Promoção dos Direitos 

e Inclusão da Pessoa com Deficiência é executa em parceria com a Secretaria da 

Família e Desenvolvimento Social - SEDS. A Secretaria da Família e 

Desenvolvimento Social atua na proteção social das famílias paranaenses em 

situação de vulnerabilidade e risco social.  

Compete a secretaria, assessorar o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência; elaborar pareceres e informações relativos à Política Estadual para 

Promoção dos Direitos e Inclusão da Pessoa com Deficiência; planejar capacitações 

e outras ações de aperfeiçoamento técnico para os profissionais que atuam no 

Sistema de Garantia de Direitos da Pessoa com Deficiência; coordenar o processo 

de assessoramento, acompanhamento e monitoramento para implementação do 

Plano Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência; dar apoio técnico na 

elaboração das peças orçamentárias do Estado e na operacionalização de ações 

que vinculem a execução orçamentária dos recursos do Fundo Estadual da Pessoa 

com Deficiência quando instituído. 

O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Paraná é um 

órgão consultivo, deliberativo, fiscalizador e articulador das políticas voltadas a 

assegurar os direitos das pessoas com deficiência. Composto por vinte e quatro 

membros e seus respectivos suplentes, sendo doze representantes governamentais 

e doze da sociedade civil, de organizações que atuam nas seguintes áreas: 

deficiência física, auditiva, intelectual, visual, transtorno global do desenvolvimento e 

múltipla deficiência.  

 

Quadro 14 – marcos regulatórios do Estado do Paraná 

Normativa, resolução, documento Objetivo 

Deliberação n° 02/2003 – CEE. 

Normas para a Educação Especial, modalidade da 
Educação Básica para alunos com necessidades 
educacionais especiais, no Sistema de Ensino do Estado 
do Paraná. 

Lei n° 16. 945/2011. Classifica a visão monocular como deficiência visual. 

Decreto n° 7.612/11. 
Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - 
Viver sem Limite. 

Portaria n°793/2012. 
Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no 
âmbito do SUS – CER. 

Lei n° 17.743/13. 

Programa que articula secretarias e órgãos de Estado em 
parceria com os municípios, em regime de cooperação 
mútua e com participação das famílias, mediante a oferta 
de serviços integrados, planejados de acordo com a 
necessidade de cada família. 

Lei n° 17.555/2013. 
 

Institui, no âmbito do Estado do Paraná, as diretrizes para 
a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista – TEA. 
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Lei n° 17.565/2013. 

Institui o Programa Estadual de Apoio Permanente às 
Entidades Mantenedoras de Escolas que ofertam 
Educação Básica na Modalidade Educação Especial 
denominado “todos iguais pela educação”. 

Lei n° 18.419/2015 - Estatuto da 
Pessoa com Deficiência do Estado 
do Paraná 
 

Estabelecer orientações normativas visando à sua inclusão 
social. 

Campanha Praia Acessível. 
 

Possibilitar um banho de mar seguro para pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Plano Estadual da Rede de 
Cuidados às Pessoas com 
Deficiência -2011/2014. 
 
Portarias nº 793/ 2012, e nº 
835/2012 

Instituir a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e os incentivos 
financeiros de investimento e de custeio para o 
Componente de Atenção Especializada da Rede no âmbito 
do SUS.  

Plano Diretor de Regionalização 
PDR – 2015. 

No PDR estão estabelecidos Pontos de Atenção 
distribuídos nas 22 Regiões de Saúde – 39 
Estabelecimentos de reabilitação auditiva, física e visual 
(atenção especializada). 

Plano Estadual dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência - 2018/2021. 

Ampliar e efetivar a participação social na construção de 
uma sociedade inclusiva. 

Coleção Paraná Inclusivo - 
Conhecendo a Pessoa com 
Deficiência. Volume I em Português 
e Inglês. 

Constituir uma fonte prática de consulta, auxiliando na 
construção e no fortalecimento de uma sociedade mais 
inclusiva. 

Coleção Paraná Inclusivo - Direitos 
da pessoa com deficiência. Volume II 

Tornar a legislação mais acessível à população, fomentar o 
respeito à dignidade e combater o preconceito às 
diferenças. 

 
Divisão de Saúde da Pessoa Com 
Deficiência. 

SESA – Secretaria de Estado da Saúde  
SAS – Superintendência de Atenção à Saúde 
DACC – Departamento de Atenção às Condições Crônicas 
DVPCD – Divisão de Saúde da Pessoa Com Deficiência 

Fonte: Dados sistematizados pela autora.  

 

A finalidade deste capítulo concerniu em apresentar, ainda que 

sumariamente, as principais legislações voltadas para a defesa dos direitos da 

pessoa com deficiência e as concepções sobre deficiência, em diferentes contextos 

sócio-históricos. 

Apesar dos Marcos Regulatórios seguirem na direção da defesa do direito da 

pessoa com deficiência, é preciso considerar a ausência e a precarização das 

políticas, programas e serviços, em razão do desmonte dos direitos sociais, 

particularmente na Política de Assistência Social, Educação e Saúde.  

As leis, os regulamentos e as medidas públicas de promoção e fortalecimento 

do direito da pessoa com deficiência são fundamentais. Entretanto, somente a 

legislação não resolve a questão da problemática vivenciada pelas pessoas com 

deficiência em seu cotidiano. Existe um descompasso, uma lacuna entre o que está 

preconizado na legislação, e a maneira como esta é interpretada e efetivada nos 

diferentes espaços sócios institucionais.  



21 

 

 
 

A legislação pauta e problematiza a questão como um objeto a ser pensado, 

exigindo respostas interventivas. As Leis, por intermédio das políticas públicas, 

programas e serviços, precisam firmar ações, que deem respostas às necessidades 

traduzidas em demandas por essa população historicamente invisibilizada.  

Devemos considerar, que tanto na esfera nacional como internacional, a 

legislação no tocante às pessoas com deficiência é bastante recente se comparada 

com outros seguimentos da sociedade. A falta de conhecimento da legislação, 

associada à forma desinteressada como diversos profissionais responsáveis por 

assegurar o exercício destes direitos colocam-se no atendimento dessa população, 

priva-os de direitos constitucionalmente garantidos. 

Os direitos sociais da pessoa com deficiência precisam ser materializados pela 

via de políticas sociais, através da construção de um conjunto de programas, 

projetos e serviços que respondam as demandas desta população.  

 

3. POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

As pessoas com deficiência também continuam 

deparando-se com enésimas barreiras sociais, 

atitudinais, físicas, econômicas, políticas, que 

anulam sua condição de sujeito nas relações 

sociais e lhes privam da autonomia de escolha e 

usufruto no acesso a bens e serviços mais 

elementares à vida humana. 

(CFESS) 

 

O presente capítulo tem por objetivo entender como a Política de Assistência 

Social tem organizado serviços, programas e projetos para atender a pessoa com 

deficiência.  

Esse capítulo será organizado em três partes. A primeira parte apresenta uma 

aproximação quantitativa para identificar quem é e quantos são as pessoas com 

deficiência no âmbito nacional, estadual e municipal, por tipo de deficiência e seus 

agravos. A segunda parte descreve como a Política de Assistência Social, está 

organizada para atender essa população. Por fim, a terceira parte, apresenta uma 

contextualização e caracterização da Cáritas Arquidiocesana de Londrina. 
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3.1.  Quem são e quantos são os PCDs 

 

No Brasil, o Censo realizado em 2010 apontou que 45.606.048 milhões de 

pessoas declararam terem algum tipo de deficiência – visual, auditiva, motora e 

mental ou intelectual. O que representa 23,9% da população total. Desse 

contingente, 38. 473. 702 se encontra em áreas urbanas e 7. 132. 347, em áreas 

rurais. Esse percentual é maior entre a população feminina (25.800.681) em 

comparação a população masculina (19.805.367). Em relação à cor ou raça, o maior 

percentual de pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas se 

encontrava na população que se declarou preta (3.884.965), ou amarela (569.838), 

enquanto que o menor percentual foi da população indígena (165.148). 

 

Quadro 15 

Censo Demográfico 2010: Pessoas por tipo de deficiência no Brasil 

População residente com deficiência visual - não consegue de modo algum 506.377 

População residente com deficiência visual - grande dificuldade  6.056.533 

População residente com deficiência visual - alguma dificuldade 29.211.482 

População residente com deficiência auditiva - não consegue de modo algum  344.206 

População residente com deficiência auditiva - grande dificuldade  1.798.967 

População residente com deficiência auditiva - alguma dificuldade  7.574.145 

População residente com deficiência motora - não consegue de modo algum  734.421 

População residente com deficiência motora - grande dificuldade  3.698.929 

População residente com deficiência motora - alguma dificuldade  8.832.249 

População residente com deficiência mental/ intelectual 2.611.536 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 2010 
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 2010  
 

Em relação ao Estado do Paraná, o censo de 2010 apontou 2.280.548 

pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas. Dentre as deficiências 

visuais, 0,25% “não consegue de modo algum”, 2,83% tem “grande dificuldade”, e 

13,47% tem “alguma dificuldade”; dentre as deficiências auditivas, 0,18% “não 

consegue de modo algum”, 0,96% tem “grande dificuldade” e 3,80% tem “alguma 

dificuldade”; dentre as deficiências motoras, 0,38% “não consegue de modo algum”, 

1,95% tem 14 “grande dificuldade” e 4,43% tem “alguma dificuldade”; e 1,37% tem 

deficiência mental/intelectual. 

 

Quadro 16 

Censo Demográfico 2010: Pessoas por tipo de deficiência no Paraná 

População residente com deficiência visual - não consegue de modo algum 26.155 

População residente com deficiência visual - grande dificuldade  295.464 

População residente com deficiência visual - alguma dificuldade 1.407.052 

População residente com deficiência auditiva - não consegue de modo algum  18.988 

População residente com deficiência auditiva - grande dificuldade  100.206 

População residente com deficiência auditiva - alguma dificuldade  396.755 

População residente com deficiência motora - não consegue de modo algum  39.951 

População residente com deficiência motora - grande dificuldade  203.268 

População residente com deficiência motora - alguma dificuldade  463.022 

População residente com deficiência mental/ intelectual 143.376 
 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 2010  
 

506.377

6.056.533

29.211.482

344.206

1.798.967

7.574.145

734.421

3.698.929

8.832.249

2.611.536

Visual - não consegue de modo algum

Visual - grande dificuldade

 Visual - alguma dificuldade

Auditiva - não consegue de modo algum

 Auditiva - grande dificuldade

 Auditiva - alguma dificuldade

 Motora - não consegue de modo algum

 Motora - grande dificuldade

 Motora - alguma dificuldade

 Mental/ intelectual
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26.155

295.464

1.407.052

18.988

100.206

396.755

39.951

203.268

463.022

143.376

Visual - não consegue de modo algum

Visual - grande dificuldade

 Visual - alguma dificuldade

Auditiva - não consegue de modo algum

 Auditiva - grande dificuldade

 Auditiva - alguma dificuldade

 Motora - não consegue de modo algum

 Motora - grande dificuldade

 Motora - alguma dificuldade

 Mental/ intelectual

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 2010  
 

Os dados do IBGE 2010 também apontam que 21,86% das pessoas no 

Estado do Paraná têm pelo menos uma das deficiências investigadas. Em relação 

ao Benefício de Prestação Continuada - BPC, segundo dados do DATAPREV/2014, 

há no Paraná 102.395 pessoas com deficiência beneficiárias. Destes, 21.934 

pessoas são beneficiários de 0 a 18 anos (público do BPC na Escola) dos quais 

19.134 estão inseridos na escola (MDS/2014). 

Com relação ao município de Londrina, o censo de 2010 apontou que 

148.734 pessoas declararam terem algum tipo de deficiência – visual, auditiva, 

motora e mental ou intelectual. Deste total, declararam terem algum tipo de 

deficiência auditiva 25.463, 35.853 motora, 80.372 visual e 6.794 mental ou 

intelectual.  
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1.690

11.562

67.372

1.356

4.520

19.587

2.284

9.787

23.787

6.794
Visual - não consegue de modo algum

Visual - grande dificuldade

 Visual - alguma dificuldade

Auditiva - não consegue de modo algum

 Auditiva - grande dificuldade

 Auditiva - alguma dificuldade

 Motora - não consegue de modo algum

 Motora - grande dificuldade

 Motora - alguma dificuldade

 Mental/ intelectual

Quadro 17 

Censo Demográfico 2010: Pessoas por tipo de deficiência no município de Londrina 

População residente com deficiência visual - não consegue de modo algum 1.690 

População residente com deficiência visual - grande dificuldade  11.562 

População residente com deficiência visual - alguma dificuldade 67.372 

População residente com deficiência auditiva - não consegue de modo algum  1.356 

População residente com deficiência auditiva - grande dificuldade  4.520 

População residente com deficiência auditiva - alguma dificuldade  19.587 

População residente com deficiência motora - não consegue de modo algum  2.284 

População residente com deficiência motora - grande dificuldade  9.787 

População residente com deficiência motora - alguma dificuldade  23.787 

População residente com deficiência mental/ intelectual 6.794 
 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 2010  

 
 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 2010  

 

O Município de Londrina é a quarta maior cidade da região sul do país e possui, 

de acordo com o Censo do IBGE/2010, 506.701 pessoas como população residente, 

das quais 493.520 na área urbana e 13.181 na área rural. Constitui-se pelo distrito 

sede, Londrina, e pelos distritos do Espírito Santo, Guaravera, Irerê, Lerroville, 

Maravilha, Paiquerê, São Luiz e Warta.   
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3.2. Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Londrina 

 

3.2.1. Um breve histórico 

 

O trabalho na área de Assistência Social, até o final do ano de 1992, foi 

desenvolvido basicamente pela prestação de serviços das instituições filantrópicas e 

por um pequeno Departamento de Serviço Social, vinculado à Secretaria Municipal 

de Saúde e Promoção Social. O atendimento da população local era realizado por 

meio de um viés assistencialista, baseado em uma ajuda emergencial, fragmentada, 

exercida por voluntários e/ou membros de instituições religiosas, entidades 

filantrópicas assistenciais e movimentos leigos das pastorais sociais. É importante 

ainda destacar que nesse período, não havia uma rede de serviços no âmbito 

governamental, os profissionais atuavam nas comunidades sob a perspectiva de 

assessoria às organizações e na administração de alguns benefícios oferecidos de 

forma esporádica. 

A Secretaria de Ação Social de Londrina foi criada em 19912, desmembrada 

da Secretaria de Saúde Coletiva e Promoção Social, sendo implantada em 1993, 

tendo como competência primordial gerenciar a Política de Assistência Social no 

âmbito do Município. Ainda em 1993, Secretaria tem sua estrutura alterada3 para 

desenvolver suas ações de acordo com os preceitos e diretrizes da Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS)4. 

Mais tarde, em 1995, foi implantado o Conselho Municipal de Assistência 

Social (CMAS) eleito durante a I Conferência Municipal de Assistência Social 

realizada em abril deste mesmo ano.  

No ano de 1997, através de nova reforma administrativa da Prefeitura 

Municipal de Londrina, a Secretaria Municipal passa por uma nova alteração de sua 

organização, imprimindo caráter mais articulado com as demais políticas públicas, 

tendo como uma de suas diretrizes estratégicas a prioridade no atendimento a 

pessoa com deficiência. (LONDRINA. Lei n° 7.302/97) 

Em julho de 2002, a Secretaria de Ação Social passa a ser denominada 

Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), tendo como competência 

                                            
2 Lei Municipal 4.910/91 – Pub. FL 26/04/1992. 
3 Lei Municipal 5.460/93. 
4Lei Federal 8.742/93. 
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principal, gerenciar a Política de Assistência Social no âmbito do Município, 

aproximando-a com a Lei Orgânica da Assistência Social.  

Conforme a Lei municipal n° 8.834/2002 em seu art. 16° compete à secretaria, 

executar, manter e aprimorar o sistema de gestão da política e dos serviços de 

assistência social, respeitando os princípios de participação, descentralização e 

controle das ações, com o envolvimento e articulação dos Conselhos Municipais, 

dentre eles o Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Deficiência. 

Em 2003 é instalado no município de Londrina os Centros de Referência de 

Assistência Social nas regiões: Centro A e B, Norte A e B, Oeste A e B, Sul, Leste, 

Rural A, B e C.Com a aprovação da Política de Assistência Social em âmbito 

federal, a Secretaria Municipal de Assistência Social, altera5 sua estrutura 

organizacional modelando-a a PNAS/2004 com a finalidade de atender os princípios 

e diretrizes nela estabelecidos. Nessa perspectiva, a Secretaria passa organizar 

seus serviços enquanto Proteção Social Básica e Especial aos que se encontra em 

situação de vulnerabilidade social, considerando as especificidades territoriais e a 

descentralização das ações a partir da organização dos serviços. 

Para tanto, a Secretaria Municipal de Assistência Social, propõe em 2005 a 

implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação que, “estabeleça parâmetros 

de qualidade para o funcionamento dos serviços e possibilite aferir a eficiência, a 

eficácia e a efetividade das ações previstas no Plano de Municipal de Assistência 

Social” (LONDRINA, 2012, p. 10). Aprovado em outubro do mesmo ano, ficou 

estabelecido que sua operacionalização fosse realizada por técnicos da área de 

serviço social do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Assistência Social.  

Em 2005 e 2006, foi desenvolvido pela equipe técnica da Secretaria Municipal 

de Assistência Social o Sistema IRSAS - Informatização da Rede de Serviços sócio-

assistenciais, disponível a todos os serviços da Rede Sócio-assistencial 

Governamental e Não Governamental.  

O Sistema também é disponibilizado para o INSS, Ministério Público, Cohab, 

ACESF, CMTU (para o serviço de reciclagem de resíduos sólidos), Conselhos 

Tutelares, Secretaria de Educação do Município e do Estado, Secretaria de Saúde, 

Escolas de Educação Especial, Secretaria da Mulher, Secretaria do Idoso. Na 

Secretaria de Assistência Social o IRSAS é utilizado em todas as suas unidades de 

atendimento, em todos os seus serviços, inclusive na gestão local dos programas de 

                                            
5 Lei Municipal 9.681/04. 
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transferência de renda do governo federal e municipal e na gestão de benefícios 

municipais. (CUNHA; MUSTAFA, 2015, p.5) 

Com a aprovação da Tipificação Nacional de Serviços Sócio-assistenciais em 

2009, e a necessidade de adequar-se à nova normativa, o município de Londrina dá 

início no mesmo ano, ao Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência e suas Famílias, mediante convênio firmado entre quatro entidades 

filantrópicas e a Prefeitura Municipal de Londrina, através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, são elas: Associação dos Deficientes Visuais de Londrina 

(ADEVILON), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Instituto de 

Educação para Crianças Excepcionais (ILECE) e Associação dos Deficientes Físicos 

de Londrina (ADEFIL). O e serviço tem como público alvo pessoas com deficiência 

com direitos violados, seus cuidadores e familiares, prioritariamente beneficiárias do 

BPC. 

Silva, Esteves, Inácio, Justo, & Gonçalves (2013, p.170), indicam que as 

ações desenvolvidas pelo serviço tiveram início através do cruzamento da listagem 

do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS (de pessoas beneficiadas pelo 

Benefício de Prestação Continuada - BPC), do sistema de Informatização da Rede 

de Serviços da Assistência Social - IRSAS, das famílias atendidas nos Centros de 

Referência da Assistência Social - CRAS, dos associados e alunos de instituições 

que atendiam Pessoas com Deficiência - PcDs.  

Segundo as autoras, posteriores ao cruzamento dos dados realizavam-se 

visitas domiciliares com o objetivo de identificar que famílias seriam referenciadas 

pelo serviço, recebendo assim o acompanhamento sistemático da equipe.  

Em 2011, com o objetivo de prosseguir o atendimento sócio-assistencial às 

pessoas com deficiência o município tenciona renovar o Termo de Convênio com as 

instituições filantrópicas. Entretanto por questões pertinentes a cada instituição, 

apenas a Associação dos Deficientes Físicos de Londrina (ADEFIL), renova o 

convênio com o município e assegura naquele período atendimento e 

acompanhamento das demais regiões. 

As ações nos territórios eram desenvolvidas de acordo com a Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social 

– NOB/RH-SUAS de 2006, em seis regiões do município, sendo elas: Norte, Sul, 

Leste, Oeste, Centro e Rural.  Composta por assistente social e psicólogo (a) tinha 
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como meta o atendimento de até 80 pessoas com deficiência, prioritariamente 

beneficiárias do BPC e seus familiares por região, totalizando 480 PCDs.  

Em 2014, a Controladoria-Geral do Município (CGM) de Londrina instaura um 

procedimento para apurar possíveis irregularidades na aplicação de recursos 

repassados pelo município à Associação dos Deficientes Físicos de Londrina 

(ADEFIL) por meio de três convênios firmados em 2011, ocasionando o rompimento 

do convênio. Assim por uma decisão da gestão da época, no final de 2014 decide-se 

implantar um novo serviço já existente na Tipificação Nacional dos serviços 

assistenciais.  

Nesta perspectiva, o município realiza um processo de busca por entidades 

com interesse em implantar o serviço em forma de convênio, via Secretaria de 

Assistência. Dentre as entidades procuradas, a Cáritas Arquidiocesana de Londrina 

aceita firmar a parceria e implantar o serviço. 

Assim depois de realizada as etapas necessárias a sua implantação 

(publicação em edital, o processo de seleção e capacitação da equipe, definição das 

instalações físicas, público Alvo, abrangência territorial da ação, meta de 

atendimento, carga horária semanal, etc.), o serviço tem início oficialmente em junho 

de 2015, com a meta de atender 743 pessoas. 
 

De acordo com a Tipificação e as normas estabelecidas pelo Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS), o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 

com Deficiência, Idosos (as) e suas famílias, quer seja um serviço ofertado 

diretamente pelo Município quer seja ofertado em alguma unidade referenciada, em 

ambos os casos, o Serviço deve ser referenciado ao Centro de Referência 

Especializada de Assistência Social - CREAS.  

Assim, o Serviço executado pela Cáritas Arquidiocesana, é referenciado no 

CREAS IV, tem o acompanhamento do Comitê de gestores de contrato que está 

vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social; da Diretoria de Proteção 

Social Especial, responsável pela gestão da Proteção Social Especial (PSE), e 

também da Gerência de Serviço de Média Complexidade.  

Observa-se que para cumprir as normativas e implantar o Serviço de 

Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, a Política de Assistência 

Social do município, passou por um processo gradativo de reorganização e 

reconfiguração, até chegar ao formato atual, desenvolvido pela Cáritas 

Arquidiocesana de Londrina. 
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3.3. Caracterização da Instituição delimitada como sujeito da pesquisa 

 

3.3.1. Cáritas Arquidiocesana de Londrina 

 

A Cáritas Arquidiocesana de Londrina, fundada em 24 de outubro de 1996, é 

uma associação civil de direito privado, de ação social, com fins não econômicos e 

não remunera, por qualquer forma, os cargos de seu Conselho Diretor, Conselho 

Fiscal ou Consultivo, e não distribuem lucros, resultados, dividendos, bonificações, 

participações ou parcelas do seu patrimônio a dirigentes, mantenedores ou 

associados. 

De acordo com o artigo 12° do Estatuto são órgãos constitutivos da Cáritas de 

Londrina,  

I. Assembleia Geral;  
II. Conselho Diretor - Presidente e vice-presidente; tesoureiro e vice 

tesoureiro; secretário e vice-secretário; 
III. Conselho Fiscal - Três titulares e três suplentes eleitos pela Assembleia 

Geral; 
IV. Conselho Consultivo - Arcebispo, pelos membros do Conselho Diretor, dos 

coordenadores das Unidades Decanais e dos Consultores nomeados pelo 
Arcebispo (Estatuto da Cáritas Arquidiocesana de Londrina: promulgada em 
25 de abril de 2015. p.3.) 

 

Segundo o Estatuto da Cáritas Arquidiocesana de Londrina, sua finalidade 

consiste em, 

I. Articular e assessorar toda ação social da Igreja Católica na Arquidiocese 
de Londrina incluindo: paróquias, pastorais, movimentos e outras forças de 
evangelização; 

II. Promover e articular ações de assistência social, saúde, cultural, educação 
de base, moradia, promoção da solidariedade, entre outras ações sociais; a 
famílias e pessoas empobrecidas, em especial crianças, adolescentes, 
jovens, pessoa com deficiência, mulheres, idosos, população de rua, 
migrantes, refugiados, apátridas e outros que se encontre em situações de 
vulnerabilidade ou risco pessoal ou social, nas áreas rural e urbana, para 
que vigorem a justiça social, a fraternidade humana e a caridade cristã; 

III. Atuar na prevenção, no socorro imediato e na reabilitação de gruo sociais e 
comunidades em situações de emergências natural e social; 

IV. Realizar ações solidaria de gestão de trabalho e renda, como bazares e 
feiras permanentes; 

V. Investigar, estudar, analisar e desenvolver estratégias de combate à 
miséria e a pobreza; 

VI. Formar e capacitar agentes para a ação social e o exercício da cidadania; 
VII. Participar da ação conjunta de obra, movimentos e políticas públicas ou 

privadas que visem à assistência, defesa e promoção humana; 
VIII.Elaborar e publicar livros, revistas, boletins, periódicos e subsídios e 

interesse da entidade; 
IX.  Articular e promover ações de prevenção do meio ambiente, 

sensibilizações e formações sobre a diversidade do tema ambiental; 
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X.  Elaborar e executar projetos que garantam a sustentabilidade das 
finalidades da entidade; 

XI.  Representar as pastorais sociais da arquidiocese de Londrina junto a 
órgãos públicos e privados, para pleitear recursos visando o 
desenvolvimento de seus projetos, responsabilizando-se pela gestão e 
prestação de contas dos recursos recebidos (Estatuto da Cáritas 
Arquidiocesana de Londrina: promulgada em 25 de abril de 2015. p.1) 
 

 Conforme o parágrafo único do Art. 2° do seu estatuto, 
 
A Cáritas de Londrina realiza a assistência social gratuitamente, em caráter 
permanente, sem qualquer discriminação de nacionalidade, raça, cor, 
gênero, credo religioso ou político; mediante convênios e campanhas junto 
às comunidades locais, contratos e convênios públicos e privados, com 
organizações nacionais e internacionais, alocando recursos materiais, 
humanos e financeiros para seus programas normais ou para atendimento 
das vítimas emergenciais. (Estatuto da Cáritas Arquidiocesana de Londrina: 
promulgada em 25 de abril de 2015. p.2) 

 
Em sua diretriz geral de ação, a Cáritas se compromete com a construção do 

desenvolvimento solidário sustentável e territorial, na perspectiva de um projeto 

popular de sociedade democrática. Atualmente a Cáritas desenvolve os seguintes 

projetos: 

O Espaço Social Sicoob & Cáritas existe desde 2014 e oferta gratuitamente 

cursos profissionalizantes, na área da beleza e de informática. São atendidos em 

média 30 pessoas, de diversas faixa etária, em parceria com Senac, Sesc e Sesi. 

Desde sua criação já foram ofertados diversos cursos totalmente gratuitos: pedicure 

e manicure, recepcionista, cuidadores de idosos, cabeleireiro, atividade física, 

artesanato de economia solidária, oficina de ovos de páscoa, inclusão digital e curso 

de culinária: torta e salgados. 

Os oficineiros geralmente são voluntários, com exceção dos cursos de 

pedicure e manicure. Não há critério de renda para participar. Neste projeto há 

monitor remunerado que fica em tempo integral no Espaço Social. Dispõe ainda de 

um espaço físico para a organização e suporte aos empreendimentos de economia 

solidária. 

A Biblioteca Popular Paulo Freire, financiado pela Cáritas, acontece na 

Capela da Paróquia Nossa Senhora do Amparo, no Jardim Cafezal. O projeto 

atende 50 crianças ao mês em período de contra turno. Em 2017 havia uma parceria 

com a Fundação Cultura Artística de Londrina, sendo ofertadas aulas de teatro e 

música. Neste mesmo espaço acontece aos sábados aulas de balé. 
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O projeto Óleo Solidário realizado em parceria com a empresa, ITA Resíduos, 

visa a destinação ecologicamente correta do óleo de cozinha. Parte do valor 

referente à comercialização do óleo é repassada a Cáritas que destina a 

manutenção dos projetos sociais realizados pela instituição. A Biblioteca Popular 

Paulo Freire é um destes projetos. O eco pontos está localizado nas cidades de 

Londrina, Cambé e Ibiporã.  

E o atendimento aos Imigrantes de Londrina e alguns municípios da região. A 

Cáritas de Londrina presta serviços de acolhida, apoio, orientação e integração a 

refugiados (as) e imigrantes que chegam ao Brasil, e buscam regularizar sua 

situação no país. A instituição colabora na organização das documentações a serem 

apresentada a Polícia Federal e também articula as entrevistas via Skype dos 

imigrantes com o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE).  

Paralelo a estas ações, a Pastoral do Imigrante da Arquidiocese trabalha com 

questões de cunho mais assistencialista: doação de mantimentos, roupas, utensílios 

para a casa etc. São realizado oficinas de pão caseiro, oficina de comidas básicas 

brasileiras.  

A Cáritas conta com a colaboração de dois advogados que prestam trabalho 

voluntário de orientação aos imigrantes, principalmente em relação aos direitos 

trabalhistas. Outra atividade que visa colaborar com a inserção do imigrante no 

mercado de trabalho são as aulas de português, por meio de professores 

voluntários.  

 

3.3.2. Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, 

idosas e suas famílias.  

 

A Cáritas Arquidiocesana de Londrina firmou em 2015 o Termo de Cooperação 

Técnica com o Município de Londrina via Secretaria Municipal de Assistência Social 

- convênio 0096/2015 - para execução do Serviço de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência, e idosos (as) com algum grau de dependência, seus 

cuidadores e suas famílias. 

O Serviço atende atualmente 743 pessoas com deficiência e/ou idosas com 

dependência, seus cuidadores e familiares, com limitações agravadas por violação 

de direitos, que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da 

autonomia da pessoa com deficiência e idosa: exploração da imagem; isolamento, 
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confinamento; atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família; falta de 

cuidados adequados por parte do cuidador/a; alto grau de estresse do cuidador; 

cuidador com algum grau de limitação pessoal que fragiliza as relações de cuidados 

(saúde; idade...); desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa; ausência 

de cuidador e outras situações de violação de direitos. 

Em relação ao grau de dependência da pessoa com deficiência é definido da 

seguinte forma: 

- GRAU DE DEPENDENCIA I: tem condições de realizar as atividades básica e/ou 

instrumental e de ir e vir sem a necessidade de acompanhante. Público do CREAS 

IV;  

- GRAU DE DEPENDÊNCIA II: depende de apoio de cuidador/família para realizar 

as atividades básicas e instrumentais, incluindo a necessidade de apoio para ir e vir. 

Público da Cáritas.  

- GRAU DE DEPENDÊNCIA III: alto grau de dependência para as atividades básicas 

involuntárias da vida, como por exemplo, uso de aparelhos para respirar, sondas, 

alimentação parenteral, fraldas, etc. Público da Cáritas.  

O serviço oferta o atendimento e acompanhamento a pessoas com deficiência 

e idosas com dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violação de 

direitos, incluindo os seus cuidadores e familiares. As deficiências podem ser 

múltiplas (visual, auditiva, motora, mental/intelectual), bem como estar associados às 

Síndromes (Síndrome de Down, Síndrome de Rett), Transtorno do Espectro do 

Autismo e outros; a lesões, (lesão cerebral) ou a outras condições de saúde.    

O objetivo do serviço é a diminuição das situações de vulnerabilidade e risco 

social por violação de direito; promover a autonomia; fortalecer os vínculos 

familiares, sociais e comunitários; a inclusão social; a melhoria da qualidade de vid, 

evitando o isolamento social.  

 

3.3.2.1. Recursos Humanos, Físicos e Materiais: 

 

I.Recursos Humanos 

 Sete Equipes técnica composta por um (a) assistente social, um (a) 

psicólogo (a), com trinta horas semanais para o atendimento nas regiões 

norte A e B, sul A e B, leste, oeste, centro e rural; 
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 Um auxiliar Administrativo responsável pela recepção do serviço, 

atendimento telefônico, agendamentos, entre outros específicos a sua 

função; 

 Um auxiliar administrativo/financeiro responsável pela prestação de contas 

mensais, pagamento de contas, pagamento de RH, compras e orçamentos, 

entre outras funções específicas do cargo;  

 Dois motoristas que auxiliam os técnicos nos deslocamentos; 

 Um auxiliar de limpeza responsável pelo cuidado com o ambiente, limpeza, 

copa/cozinha, entre outras pertinentes ao cargo; 

 Um uma coordenadora com nível superior da área social com carga horária 

mínima de 30 horas semanais, que acompanha o serviço, supervisão dos 

técnicos, organização dos relatórios de prestação de contas, participação 

nas reuniões de rede, conselhos, capacitações e articulações com os 

demais serviços, entidades, poder público e promotorias.  

II.Estrutura Física 

 Locação de um imóvel localizado na Rua Emílio de Menezes, 205 no 

Jardim Shangri-lá. 

III.Recursos Materiais 

 Quatro veículos para realização de acompanhamento das famílias; 

 Equipamento de informática; 

 Acesso à internet; 

 Linha telefônica;  

 Materiais pedagógicos. 

IV.Usuários 

O Serviço atende 743 pessoas com deficiência e/ou idosas com dependência, seus 

cuidadores e familiares, nas regiões Centro, Norte A e B, Leste, Oeste, Sul e Rural. 

O território Rural é dividido por distritos totalizando 14 áreas: Lerroville, Guairacá, 

Maravilha, Irerê, Paiquerê, Guaravera, Assentamento Eli Vive, Espírito Santo, São 

Luiz, Taquaruna, Terra Indígena, Usina Três Bocas, Patrimônio Selva e distrito 

Warta.  

V.Funcionamento 

 De segunda à sexta-feira, contemplando os períodos matutinos e 

vespertinos. 
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VI.Forma de acesso ao serviço  

 Demanda espontânea de membros da família e/ou da comunidade; 

 Busca ativa; 

 Encaminhamento dos demais serviços sócios assistenciais e das demais 

políticas públicas setoriais; 

 Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN; 

 Denúncias;  

 Encaminhamento dos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 

 

O Serviço realiza a aproximação com alguns serviços da rede sócios 

assistencial, para traçar estratégias conjuntas para superação das violações de 

direitos, especialmente com os serviços do CRAS - Centro de Referência de 

Assistência Social, CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social, 

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, SCFV - Sistema de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, UBS - Unidade Básica de Saúde, Ministério Público e 

Secretaria do Idoso. São realizados estudos de casos, reuniões de comissões entre 

os serviços, articulação das equipes com os demais serviços e políticas. O serviço 

também prevê participação da equipe técnica em reuniões de redes inter setoriais e 

sub-redes. 

Apesar de todos esses processos desencadeados pelo município para 

melhorar o atendimento às pessoas com deficiência, observa-se ainda a dificuldade 

de acesso, falhas no acolhimento e ausência de um acompanhamento integral e 

permanente, o que acaba por gerar grandes peregrinações pelos diversos pontos de 

atenção, culminando com o agravamento dos quadros clínicos e consequente busca 

pelos serviços de urgência e emergência sem desenvolver o total potencial da 

atenção primária à saúde. 

Observa-se que no município de Londrina, assim no Estado do Paraná e na 

instancia nacional, existe ainda um sistema fragmentado com ações isoladas, 

gerando uma atenção descontinuada com sérios problemas referentes aos fluxos e 

com dificuldades de comunicação entre os serviços que atendem esta população.  

Nesta perspectiva, torna-se primordial compreender o processo de 

ressignificação da Assistência Social e da própria profissão do Serviço Social 

perante as novas exigências, suscitadas por meio destas normativas, bem como, 

pela própria questão social. 
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Outro aspecto fundamental é o entendimento de qual lugar, ocupa o 

profissional de Serviço Social na Política de Assistência Social e quais aspectos 

caracterizam o seu exercício profissional, problematizando e analisando as 

atribuições privativas e competências profissionais, bem como, as atuais demandas 

e requisições sócio-profissionais e políticas neste campo sócio ocupacional.  

Nesta direção, faz-se necessário refletir sobre a profissão na atualidade, 

problematizando o trabalho dos Assistentes Sociais dentro deste campo sócio 

ocupacional, tendo em vista os princípios, contidos no Código de Ética do Assistente 

Social e sobre as atribuições e competências profissionais explicitam a Lei de 

Regulamento da Profissão, previstas nos arts. 4º e 5º. 

 

4. SERVIÇO SOCIAL NA CENA CONTEMPORÂNEA  

 

“Se muito vale o já feito, mais vale o que será. 

E o que foi feito. É preciso conhecer para melhor prosseguir.” 

 

(Milton Nascimento) 

 

Esse Capítulo tem por objetivo apresentar o Serviço Social na cena 

Contemporânea, destacando seus fundamentos históricos teórico-metodológicos 

evidenciando principalmente as décadas de 1980 e 1990, assim como seu Marco 

Normativo Jurídico. E o segundo, apresentar os dados empíricos da pesquisa que 

vão evidenciar de que forma o exercício profissional do assistente social se 

materializa, na Cáritas Arquidiocesana de Londrina.  

 

4.1. A profissão de Serviço Social na cena contemporânea 

 

Segundo, Iamamoto (2014, p.83), o Serviço Social constituiu-se historicamente 

como uma especialização do trabalho coletivo, na divisão sociotécnica do trabalho, 

no quadro do desenvolvimento das relações sociais capitalistas, geradoras da 

“questão social”, base de fundação sócio-histórica da profissão (IAMAMOTO, 2014, 

p.83), 

O Serviço Social se constitui de três dimensões que estão todas em relação: 

teórico-metodológica, técnica e ético-política. É uma profissão regulamentada na 
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sociedade como uma profissão liberal, com autonomia relativa, regida por um 

estatuto de assalariamento, o que insere os profissionais numa relação de compra e 

venda de sua força de trabalho, ou seja, o exercício da profissão realiza-se pela 

mediação do trabalho assalariado, tendo na esfera do Estado e nos organismos 

privados os pilares de maior sustentação dos espaços ocupacionais desse 

profissional. 

O Serviço Social é uma profissão de nível superior regulamentada pela Lei 

8.622/1993, reconhecido como área de conhecimento pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES). Com duração mínima de 

quatro anos e confere o título de bacharel em Serviço Social. Possui Programas de 

Pós-Graduação, envolvendo cursos de Mestrado e de Doutorado. No ano de 2016 

havia 34 Programas6 de Pós-Graduação em funcionamento: 18 cursos de doutorado 

na área de Serviço Social e 34 de mestrado.  

Desde a década de 1980 do século passado, o Serviço Social vem 

construindo sua maturidade intelectual. O avanço na produção teórica do Serviço 

Social dá-se, sobretudo, em razão dos cursos de mestrado e doutorado. Desta 

forma, a década é marcada pela tentativa de ruptura com a matriz do 

conservadorismo profissional, e a apropriação do pensamento crítico, fundamentado 

na teoria social de Marx, iniciando um processo de superação de suas expressões 

imediatas imprimidas à profissão em sua relação com o ideário católico na gênese 

do Serviço Social brasileiro (Yazbek, 2009).  

O Serviço Social dispõe de uma formação generalista, possibilitando que o 

profissional reúna múltiplas habilidades para atuar em distintas áreas, nos mais 

diversos campos sócio-ocupacionais. Como já mencionado anteriormente, a 

inserção do Serviço Social acontece majoritariamente, na esfera pública estatal, seja 

no âmbito municipal, estadual e federal, principalmente nas prefeituras. Em seguida, 

pelas instituições Privadas (empresas lucrativas) e pelo Terceiro Setor (entidades 

filantrópicas, Organizações Não-Governamentais- ONGs, Associações, 

Cooperativas, dentre outras). 

A década de 1990 do século passado expressa profundas transformações 

nos processos de produção e reprodução da vida social, determinados pela 

                                            
6 Esses 34 Programas estão assim distribuídos espacialmente: 12 na região Sudeste (36,4%), 11 na 
região Nordeste (33,3%), 05 na região Sul (15,2%), 03 Programas na região Centro-Oeste (9%) e 02 
estão na região Norte (6%). Assim, 69,7% dos Programas se concentram nas regiões sudeste e 
nordeste. (CAPES 2017, p.3) 
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reestruturação produtiva, pela reforma do Estado e pelas novas formas de 

enfrentamento da questão social, apontando, inclusive, para a alteração das 

relações entre o público e o privado, alterando as demandas profissionais (ABEPSS, 

1996, p.13).  

Nos anos 90 do século passado, acontece a transição do Marco Normativo 

Jurídico, sendo aprovadas mudanças fundamentais ao exercício profissional, 

vigentes até os dias de hoje.  

A Lei n° 8.662, de 7 de junho de 1993, que regulamenta a profissão no território 

nacional, define as competências7 e atribuições8 privativas do assistente social. O 

                                            
7 Art. 4. Constituem competência do Assistente Social: 
I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração 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; 
III - encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população; 
V - orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e 
de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa dos direitos; 
VI - planejar, organizar e administrar benefícios e Serviço Sociais; 
VII - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e 
para subsidiar ações profissionais; 
VII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades, com relação às matérias relacionadas no inciso II deste artigo; 
IX - prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, 
no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; 
X - planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; 
XI - realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais 
junto a Órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. 
(CRESS-PR, 2007, p.7) 
 
8 Art. 5º. Constituem atribuições privativas do Assistente Social: 
I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e 
projetos na área de Serviço Social; 
II - planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social; 
III - assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e 
outras entidades, em matéria de Serviço Social; 
IV - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre matéria de 
Serviço Social; 
V - assumir no magistério de Serviço Social tanto ao nível de graduação como pós-graduação, 
disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular; 
VI - treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social; 
VII - dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social de graduação e pós-
graduação; 
VIII - dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudos e de pesquisa em Serviço Social; 
IX - elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos ou 
outras formas de seleção para Assistentes Sociais, ou onde seja aferidos conhecimentos inerentes ao 
Serviço Social; 
X - coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço 
Social; 
XI - fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e Regionais; 
XII - dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas; 
XIII - ocupar cargos ou funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades 
representativas da categoria profissional. (CRESS, 2007, p.8) 
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Código de Ética de 1993,9 que estabelece os parâmetros para o exercício 

profissional, definindo direitos e deveres dos assistentes sociais. O novo Código de 

ética, busca a legitimação social da profissão e a garantia da qualidade dos serviços 

prestados, bem como, os valores éticos norteadores do exercício profissional.  

E por fim, as Novas Diretrizes Curriculares (1996) que estabelecem uma base 

comum, no plano nacional, para os cursos de graduação em Serviço Social, 

definindo os princípios e as diretrizes curriculares da formação profissional. 

Do ponto de vista político-organizativo, os espaços deliberativos, consultivos e 

representativos da profissão, são: o conjunto CFESS/ CRESS (Conselho Federal e 

Conselhos Regionais de Serviço Social), a ABEPSS (Associação Brasileira de 

Ensino e Pesquisa em Serviço Social) e, no âmbito do movimento estudantil a 

ENESSO (Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social).  

Atualmente, o Brasil tem mais de 180 mil profissionais de serviço social 

registrados no Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). É o segundo país no 

mundo em quantitativo de assistentes sociais, ficando atrás apenas dos Estados 

Unidos. Segundo a pesquisa publicada em maio de 2005 pelo CFESS sobre o perfil 

dos assistentes sociais no Brasil, é uma categoria profissional predominante 

feminina (98%), sendo que a maior parte dos profissionais possui apenas um vínculo 

empregatício, sendo o principal o estatutário.  

A jornada de trabalho predominante é de 40 horas, seguida da jornada de 30 

horas.  Dos assistentes sociais, 55,34% têm apenas graduação; 35,26% têm título 

                                            
9Princípios do Código de Ética dos Assistentes Sociais: 
I - Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes - 
autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais;  
II - Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo; 
III - Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda sociedade, com 
vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras;  
IV - Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e da 
riqueza socialmente produzida;  
V - Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso 
aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática;  
VI - Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à 
diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças;  
VIII - Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e 
suas expressões teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento intelectual;  
VIII - Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem 
societária, sem dominação-exploração de classe, etnia e gênero;  
IX - Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos princípios 
deste Código e com a luta geral dos trabalhadores;  
X - Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento 
intelectual, na perspectiva da competência profissional;  
XII - 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. 
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de especialista; 6,49% têm mestrado; 1,24%, doutorado e 0,67%, pós-doutorado. 

Quanto a participação em atividade política, 68% não registram qualquer 

participação e 32% registram algum tipo de participação (CFESS, 2005). 

O trabalho do assistente social acontece em distintas áreas: educação, 

saúde, previdência, assistência social, direitos humanos, habitação, segurança 

pública, meio ambiente, docência, assessoria, consultoria, judiciário, movimentos 

sociais, sindicatos, etc. Realizam ações de cunho sócio-educativo na prestação de 

serviços que incidem na reprodução material e social da força de trabalho e 

procuram viabilizar o acesso aos direitos e aos meios de exercê-los, tendo em vista 

a perspectiva de defesa, garantia e ampliação dos direitos da população (CAPES 

2017).  

Em sua ação interventiva, o/a assistente social tem como objeto de trabalho 

intervindo junto às expressões da “questão social”.10 Segundo SANTOS (2013), a 

ação interventiva do assistente social é constitutiva de diferentes dimensões, dentre 

elas, as dimensões teórico-metodológica, ético-político e técnico-operativa.  

Presentes nas diferentes expressões do exercício profissional - formativa, 

investigativa, organizativa e interventiva as diferentes dimensões, são extremamente 

relevantes para a prática profissional, pois contribuem diretamente para o 

enfrentamento dos desafios profissionais contemporâneos, articulando teoria e 

prática. 

As dimensões constitutivas do Serviço Social - Teórico-metodológica, 
técnico-operativa e ético-política -são requisitos fundamentais para que o 
profissional coloque-se diante das situações com as quais se defronta, 
vislumbrando com clareza os projetos societários, seus vínculos de classe, 
e seu próprio processo de trabalho (ABEPSS, 1996, p.13). 

 

Segundo SANTOS (2013),  

A dimensão teórico-metodológica fornece ao profissional um ângulo de 
leitura dos processos sociais, de compreensão do significado social da 
ação, uma explicação da dinâmica da vida social na sociedade capitalista. 
Possibilita a análise do real. (SANTOS, 2013, p 26) 
 
A dimensão ético-política envolve o projetar a ação em função dos valores e 
finalidades do profissional, da instituição e da população. É responsável 
pela avaliação das consequências de nossas ações – ou a não avaliação 
dessas consequências. São as diferentes posições e partidos que os 
profissionais assumem. (idem) 

                                            
10A "expressão “questão social” tem um histórico recente, começou a ser utilizada na terceira década 
do século XIX, surge para nomear o fenômeno do pauperismo. A pauperização da população 
trabalhadora é o resultado do capitalismo industrial e crescia da mesma maneira que aumentava a 
produção”, segundo Netto (2001, p.42). 
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A dimensão técnico-operativa se constitui no modo de aparecer da 
profissão, pela qual ela é conhecida e reconhecida. Possui caráter ético-
político sustentado em fundamentos teóricos. A autora considera que, a 
dimensão técnico-operativa, como a razão de ser da profissão, remete às 
competências instrumentais pelas quais a profissão é reconhecida e 
legitimada. (idem) 
 

Embora a dimensão interventiva seja o que dá reconhecimento para a 

profissão, temos acumulado conhecimento nas últimas décadas para entender que 

não é possível construir respostas interventivas sem uma análise da realidade 

social. Portanto, é requerido do assistente social, não só uma capacidade operativa, 

mas também uma capacidade analítica.  

Para construir essa capacidade analítica, o assistente social tem se apropriado 

a partir de seus fundamentos de uma teoria crítica que permite analisar as condições 

sobre as quais seu trabalho se materializa, assim como o reconhecimento das 

condições sociais dos usuários que por eles são atendidos.  

 

4.2.  Analise empírica dos dados da pesquisa 
 

No primeiro momento será apresentada uma breve caracterização dos sujeitos 

da pesquisa, em seguida serão apresentados os eixos para análise.  

As entrevistas foram realizadas com cinco assistentes sociais que atuam no Serviço 

de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, 

executados pela Cáritas Arquidiocesana de Londrina.  

Para coleta de dados foi utilizada como instrumento, a entrevista do tipo 

semiestruturadas, conduzida a partir de um roteiro pré-elaborado. Para preservar o 

anonimato dos entrevistados utilizou-se a identificação por letras, ficando desta 

forma: Assistente Social A, B, C, D e E.  

 
4.2.1. Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 

A seguir será apresentada uma breve caracterização dos sujeitos da pesquisa.  
 
Tabela 1 - Caracterização dos profissionais participantes da pesquisa 

Identificação Idade 
Estado 

civil 
Sexo  

Ano de 
graduação em 
Serviço Social 

Pós-graduação Cargo 
Tempo de 
atuação 

profissional 

Vínculo 
empregatíci

o 

Carga 
horaria  

Remuneração 
recebida/ 
benefícios 

A 34 Casada Feminino 2009 

Gestão de 
Programas e 

projetos sociais; 
estão Pública 

Municipal. 

Assistente 
Social  

8 anos CLT 30h 

2.812,58; Vale 
alimentação 
(15,00 reais por 
dia trabalhado) 

B 39 Divorciada Feminino  2011 

 Gestão Social de 
Políticas Públicas, 
Redes e Defesa de 

Direitos.  

Assistente 
Social  

 07 anos CLT 30 h 

2.812,58; Vale 
alimentação 
(15,00 reais por 
dia trabalhado) 
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C 26 Casada Feminino 2012 
Pós-graduação em 

Religião e 
Religiosidade. 

Assistente 
Social  

6 anos CLT 30h 

2.812,58; Vale 
alimentação 
(15,00 reais por 
dia trabalhado) 

D 36 Solteira Feminina 2008 Mestrado. 
Coordenador
a/Assistente 

Social 
10 anos CLT 30h 

2.812,58; Vale 
alimentação 
(15,00 reais por 
dia trabalhado) 

E 46 Casada Feminino 1994 
Especialização em 
gestão de Pessoas. 

Assistente 
Social  

24 anos CLT 30h 

2.812,58; Vale 
alimentação 
(15,00 reais por 
dia trabalhado) 

Fonte: Dados sistematizados pela autora com base na pesquisa de campo em 2018. 

Para buscar esta aproximação, foram definidas na caracterização dos sujeitos 

da pesquisa algumas variáveis como: idade, estado civil, sexo, ano da graduação 

em Serviço Social, pós-graduação, cargo, tempo de atuação profissional, natureza 

do vínculo empregatício, carga horária e remuneração recebida.  

Em relação ao gênero, todas são do sexo feminino, o que confirma a 

tendência histórica de desenvolvimento da profissão e reafirma que na atualidade o 

Serviço Social continua sendo uma profissão predominantemente feminina.  

Dado evidenciado na pesquisa do CFESS (2005) que aponta que 97% dos 

profissionais são do sexo feminino e 3% do sexo masculino. 

Alguns traços, aparentemente dispersos, organizam o perfil social e 
histórico do assistente social. Trata-se de uma profissão atravessada por 
relações de gênero enquanto tem uma composição social 
predominantemente feminina, o que afeta sua imagem na sociedade e as 
expectativas sociais vigentes diante da mesma. Este recorte de gênero 
explica, em parte, os traços de subalternidade que a profissão carrega 
diante de outras de maior prestígio e reconhecimento social acadêmico 
(IAMAMOTO, 2003, p.64). 

 

As assistentes sociais entrevistadas compreendem a faixa etária de 26 a 46 

anos, evidenciando novamente os dados da pesquisa do CFESS (2005), no tocante 

a idade das (os) assistentes sociais: 35 a 44 anos (38%) e 25 a 34 anos (30%), 

ainda que seja significativo o percentual das (os) que têm entre 45 a 59 anos (25%). 

No que tange ao estado civil de assistentes sociais, observa-se o seguinte 

quadro: uma solteira, três casados, uma divorciada.  

Em relação à formação acadêmica das assistentes sociais, a maioria formou-

se pós os anos 2000, o que leva a deduzir que o processo formativo pelo qual se 

submeteram esteve sob a égide das Diretrizes Curriculares de 1996. Do total de 

entrevistadas, quatro possuem especialização; uma concluiu o Mestrado. Destaca-

se que das profissionais entrevistadas, a com mestrado desenvolve a função de 

coordenação do Serviço.  

Com relação à ocupação, quatro possuem o cargo de assistente social e um o 

cargo de coordenadora. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais, obedecendo 
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à legislação trabalhista voltada para os profissionais do Serviço Social (Lei 

12.317/2010) que define a jornada máxima de trabalho de assistentes sociais sem 

redução salarial.  

Como as assistentes sociais exercem o seu trabalho sob o estatuto de 

assalariamento, para se aproximar mais das condições trabalho dessas 

profissionais, perguntou-se sobre a remuneração. A faixa salarial está localizada no 

intervalo compreendido entre dois a três salários mínimos, com um adicional para a 

função de coordenação do serviço.  Observa-se que todas recebem um adicional de 

15,00 (por dia trabalhado) para a alimentação.  

Sobre a natureza do vínculo empregatício, a entidade contratante é uma 

associação civil de direito privada, de ação social do terceiro setor vinculada a Igreja 

Católica. Como já apontado anteriormente, a Cáritas Arquidiocesana de Londrina, 

tem firmado com o Município desde 2015, o Termo de Cooperação Técnica via 

Secretaria Municipal de Assistência Social, através do convênio 0096/2015. Por isso, 

a contratação dos profissionais deu-se de forma celetista: prova, análise de currículo 

e entrevista, sendo os contratos temporários. 

 

 4.2.2. Eixos analíticos  

 

A apresentação e análise dos dados das entrevistas serão a partir de cinco 

eixos: condições e relações de trabalho; planejamento do trabalho; requisições e 

demandas profissionais; competência, atribuição e ações profissionais; 

potencialidade e dificuldades/limites.  

 

4.2.2.1. Condições e Relações de Trabalho 

 

Em relação ao eixo condições e relações de trabalho buscou-se identificar em 

que condições o exercício profissional se materializa destacando alguns elementos a 

partir da percepção dos sujeitos da pesquisa.  

 

Tabela 1 - Condições e Relações de Trabalho 

Entrevistado Condições de trabalho  

Assistente 
Social A 

“A dupla da região tem o privilégio de não dividir sala [...] Considerando outros locais 
acho que temos uma estrutura boa”. 
“Sempre temos um carro disponível com dois motoristas”. 
“Pelo fato dela ser coordenadora e ser assistente social acho que facilita muito para 
nós assistente social”. 
“Acho que a coordenadora ela sempre está aberta, sempre dá esse respaldo para a 
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equipe técnica”. 
“Eu com a coordenação, tenho mais uma relação de profissional mais do que às 
vezes até da própria hierarquia. Claro a gente obedece às hierarquias, sabe né, mas 
assim essa questão profissional, enquanto assistente social para assistente social, 
de discutir sentar e trocar ideias e pensar estratégias para mim é bem tranquilo”. 
“A gente leva claro que o nome de uma instituição Religiosa, e isso em muitos 
momentos abrem muitas portas com a população usuária por ser, ter um cunho 
religioso”.  
“É uma instituição que tem o nome, uma representante muito forte na cidade, que é 
idônea”.  
“Normalmente a gente nunca se apresenta enquanto Cáritas, mas sim enquanto o 
serviço de proteção, a pessoa idosa e com deficiência que é o nosso serviço”.  

Assistente 
Social B 

“Acho que é um bom relacionamento. Nunca tive problemas não”. 
“Alguma interferência tem por ser Entidade, não diria por ser Entidade religiosa. 
Porque temos um recurso, um orçamento que tem coisas que não pode, mas o 
profissional percebe que precisa a família precisa, e acaba fazendo algo além do 
que é compactuado, para poder suprir. E por ser uma entidade você não tem esse 
suporte”.  
“Às vezes na identificação do serviço, você tem que explicar que é da assistência 
social porque se você falar Cáritas, as pessoas já vão deduzindo que é uma coisa 
relacionada mais da Igreja [...] Então tem esse mau entendimento quando você se 
apresenta, mas explicando que é da assistência social, um serviço do município da 
prefeitura ai vejo que não interfere tanto”.  
“Não temos ainda um local próprio para material sigiloso” 
“E essa questão do trabalho. Você ter um trabalho que não tem estabilidade, a cada 
ano fica aquela tensão no final do ano, se vai renovar contrato, quase certeza que 
vai, mas sempre tem um momento tenso”.  

Assistente 
Social C 

“A gente tem um ganho por ela ser uma assistente social porque ela tem um olhar 
diferente das situações mesmo, um olhar mais apurado”.  
“Eu percebi que é difícil pra coordenar o serviço, tem que ter um jogo de cintura 
principalmente com a prefeitura”. 
“A prioridade é o número e não o atendimento de qualidade” 
“Agente percebe nitidamente essas relações e é claro que estas relações de poder 
muitas vezes influenciam, a gente tem que tomar cuidado, ficar bem atenta a isso e 
se posicionar”. 
“Eu acho que é a parte mais doida do assistente social, ter que se posicionar o 
tempo todo. Tem hora que você fala cansei, mas se a gente não se posicionar não é 
ouvido, então a gente precisa se posicionar mesmo que doa tem que falar”.  

Assistente 
Social D 

“No princípio inclusive quando a gente foi implantar o serviço à gente teve um 
acompanhamento muito próximo da gerência e da Proteção Especial de Média 
Complexidade então a gente praticamente se encontrava toda semana ou a cada 15 
dias. Hoje isso já diminuiu muito até por conta da troca de gestão”. 
“Tínhamos uma comissão do serviço da pessoa com deficiência e idosa também 
que lá em 2016, era bastante importante. Era um espaço que a gente debatia junto 
com o acompanhamento da gerência do monitoramento e avaliação”. 
 “Ela (gestora do serviço) nunca veio aqui, não conhece a sede do serviço. Ela sabe 
o que é, porque eu em uma reunião com ela e pude explicar expor o trabalho, o que 
é desenvolvido”. 
“O dia a dia do trabalho, a relação com essas famílias, foi trazendo de subsídio para 
gente e que a proximidade com a gestão seria importante para colocar tudo essas 
questões. Não que a gente não tenha espaço, mas a gente não tem tanta 
proximidade ou acompanhamento da gestão quanto a esses detalhes do serviço”. 
“É uma entidade que vem muito de encontro com os anseios que a gente têm, nessa 
questão da busca por uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária”.  

Assistente 
Social E 

“Ah eu acho que tá bom. Eu acho que o que teria que melhorar talvez é a questão 
do computador. Talvez um para cada um, acho que isso agilizaria. Tem motorista, 
eu acho que é mais a questão dos computadores". 
“Aqui eu tenho toda a liberdade para entrar na sala da coordenadora e me colocar. 
Acho que todo local precisa de uma hierarquia, eu já trabalhei em alguns locais 
antes da Cáritas e pra mim essa questão da hierarquia ela deve existir para 
funcionar”. 
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“Acho que é um avanço a gente ter aqui a reunião de equipe geral e padroniza as 
informações, tem reunião de equipe técnica onde a gente senta para discutir 
também e tem a nossa reunião só de assistente social, que eu acho que isso é um 
avanço”. 
“Enquanto serviço público eu tenho que atender todas as pessoas, independente da 
sua religião, do seu perfil, só tem que ver assim, é pessoa com deficiência? É 
pessoa idosa? Tem violação de direito? Então eu vou atender”. 

Fonte: Dados sistematizados pela autora com base na pesquisa de campo em 2018. 

 

A Resolução do CFESS nº 493/2006, expressa o reconhecimento da 

importância das condições de trabalho na qualidade do exercício profissional, por 

isso determina as condições e parâmetros normativos, claros e objetivos, para 

garantir que o exercício profissional do assistente social possa ser executado de 

forma qualificada ética e tecnicamente: 

Art.1º - É condição essencial, portanto obrigatória, para a realização e 
execução de qualquer atendimento ao usuário do Serviço Social a 
existência de espaço físico, nas condições que esta Resolução estabelecer.  
Art. 2º - O local de atendimento destinado ao assistente social deve ser 
dotado de espaço suficiente, para abordagens individuais ou coletivas, 
conforme as características dos serviços prestados, e deve possuir e 
garantir as seguintes características físicas: 
 a) Iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno, conforme a 
organização institucional;  
b) Recursos que garantam a privacidade do usuário naquilo que for 
revelado durante o processo de intervenção profissional; 
 c) Ventilação adequada a atendimentos breves ou demorados e com portas 
fechadas d- espaço adequado para colocação de arquivos para a adequada 
guarda de material técnico de caráter reservado.  
Art. 3º - O atendimento efetuado pelo assistente social deve ser feito com 
portas fechadas, de forma a garantir o sigilo.  
Art. 4º - O material técnico utilizado e produzido no atendimento é de caráter 
reservado, sendo seu uso e acesso restrito aos assistentes sociais.  
Art. 5º - O arquivo do material técnico, utilizado pelo assistente social, 
poderá estar em outro espaço físico, desde que respeitadas as condições 
estabelecidas pelo artigo 4º da presente Resolução. (CFESS, 2006, p 1-2) 

 

Questionadas sobre as condições objetivas de trabalho, as profissionais de 

campo relataram majoritariamente, que estas atendem às necessidades básicas do 

serviço. Mencionaram que possuem uma estrutura “boa”, não a “ideal”, por tratar-se 

de espaço alocado e não construído especificamente para o serviço. Destacaram 

que o serviço dispõe de quatro veículos; dois motoristas para o transporte; dois 

notebooks, um Datashow e duas impressoras.  Cada sala tem uma linha telefônica, 

um computador e internet. Das sete equipes técnicas, apenas uma tem uma sala 

individual, o que coloca em questão a privacidades dos técnicos. Segundo os 

entrevistados, seria importante que cada profissional tivesse o seu computador, pois 

traria agilidade e facilitaria as articulações do serviço.  
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Outro aspecto apontado pelas entrevistadas foi a relação com a coordenação 

do serviço. As profissionais destacaram como muito positivo a coordenadora do 

serviço ser uma assistente social, apontam um a boa relação com a coordenadora 

do serviço, e com a diretoria da instituição. Majoritariamente os profissionais, não 

consideram que o fato de a instituição ser de cunho religioso traga implicações ao 

serviço realizado por eles no atendimento dos usuários, uma vez que não se 

apresentam enquanto Cáritas, mas como um serviço a assistência social. 

Mencionam a idoneidade e o reconhecimento da instituição para a sociedade civil, 

como um aspecto positivo para a proximidade com as pessoas e famílias atendidas. 

Também relataram a falta de proximidade e interação com Secretaria da 

Assistência Social, o distanciamento dos gestores municipais responsáveis pelo 

acompanhamento, monitoramento e avaliação, como aspecto limitante para o 

desenvolvimento do serviço. Um dos fatores mencionados como causa desse 

distanciamento foi à sucessiva troca de gestores. 

As entrevistas fornecem elementos fundamentais para a compreensão das 

condições e ralações de trabalho do assistente social no campo ocupacional.  

Primeiro a transferência da política social da esfera pública estatal para o 

terceiro setor. A Cáritas Arquidiocesana de Londrina engloba o rol das organizações 

não governamentais e de fundações religiosas, voltadas para o atendimento 

assistencial e filantrópico que se expandiu nas últimas décadas, ganhando 

centralidade no enfrentamento das desigualdades sociais. Assim, é importante 

mencionar que a entidade a qual está inserida as assistentes sociais entrevistadas, 

desenvolve diversas ações filantrópicas no município, que conta com a intervenção 

da sociedade e do Estado, conforme exemplificado pela assistente social B, “às 

vezes na identificação do serviço, você tem que explicar que é da assistência social 

porque se você falar Cáritas, as pessoas já vão deduzindo que é uma coisa 

relacionada mais da Igreja”.  

As mudanças na esfera pública estatal, mediante a diminuição de 
investimentos na área social, a subordinação das políticas sociais às 
dotações orçamentárias e a ampliação do campo profissional nas chamadas 
instituições do “terceiro setor”, têm fortalecido o caráter compensatório, 
seletivo e fragmentário das políticas sociais, inviabilizando a concretização 
dos direitos sociais e sua universalização, necessárias ao efetivo exercício 
da cidadania (SIMIONATTO, ANO, 2009, p.17). 
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O relato desta profissional evidencia inquietações presentes em diversos 

debates acerca do papel do Estado e da ação filantrópica de organizações e 

indivíduos na política de assistência social.   

Este processo de verdadeiro “recorte” dos recursos que financiam 
programas estatais na área social tem sido visto como um fenômeno natural 
e/ou necessário (de modernização estatal), dada a dita crise fiscal e a 
ineficiência (sic) do Estado, mas que tem sido acompanhada de um 
crescimento da intervenção da sociedade civil nessa área. Tem sido visto, 
portanto, como um processo de “passagem” da intervenção estatal para a 
intervenção comunitária na área social (MONTAÑO, 2007, p.222). 

 

A respeito desta questão, Montaño afirma que no neoliberalismo a resposta 

às necessidades sociais deixa de ser responsabilidade de todos e um direito do 

cidadão, e passa a ser uma opção do voluntariado que ajuda o próximo, e um não 

direito. Para o autor o que se oculta neste fenômeno de auto-responsabilização dos 

usuários particulares é um verdadeiro processo de desresponsabilização estatal (e 

do capital) com a resposta às sequelas da questão social (Montaño, 1999, p. 71). 

Desta forma, se por um lado as parcerias entre o Estado e as ONGs 

significam o financiamento e a continuidade dos projetos desenvolvidos por estas, 

por outro, como promotor de tais atividades o Estado determina os serviços sociais 

desenvolvidos por estas organizações. O contexto de terceirização dos Serviços 

Sociais públicos, também desconfigura o significado e a amplitude do trabalho 

técnico realizado pelos assistentes sociais por se tratar de um mecanismo que opera 

a cisão entre serviço e direito.   

Nesta perceptiva, apontamos outro elemento fundamental para a reflexão 

sobre as condições de trabalho. Esse elemento refere-se ao financiamento público e 

a continuidade dos projetos desenvolvidos, conforme abordado nos relatos das 

assistentes sociais: “Você ter um trabalho que não tem estabilidade, a cada ano fica 

aquela tensão no final do ano, se vai renovar contrato, quase certeza que vai, mas 

sempre tem um momento tenso” (Assistente social B).  

Segundo Raichelis (2010), 
 

“Em um contexto social marcado pela retração e mesmo erosão do trabalho 
contratado e regulamentado, típico da era taylorista e fordista, crescem o 
trabalho precário, parcial, temporário, bem como as diferentes modalidades 
de flexibilização de vínculos e de direitos, além da ampliação do trabalho 
voluntário e das diversas formas de cooperativismo e empreendedorismo, 
que ocultam novos modos de gestão e (auto) exploração do trabalho” 
(RAICHELIS, 2010, p. 758). 
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No relato da Assistente Social B verificamos que, mesmo sendo as atividades 

desenvolvidas na instituição de caráter público, garantida em lei e de interesse 

municipal, existe por parte das profissionais, questionamentos e preocupação 

quanto à continuidade do serviço.  Dada a sua condição de trabalhadora assalariada 

que vende sua força de trabalho em troca de um salário e que também depende 

deste para sua sobrevivência, essa instabilidade gera insegurança.  

Simionatto (2009, p.17) afirma que, a precarização das relações de trabalho, 

ocasionada pelos contratos flexibilizados, terceirizados e por tempo determinado, na 

maioria das vezes com salários mais baixos, tem provocado, ainda, a 

desprofissionalização do Serviço Social. 

Essa dinâmica de precarização atinge também o trabalho profissional do 
assistente social, afetado pela insegurança do emprego, precárias formas 
de contratação, intensificação do trabalho, baixos salários, pressão pelo 
aumento da produtividade e de resultados imediatos, ausência de 
horizontes profissionais de mais longo prazo, falta de perspectivas de 
progressão e ascensão (RAICHELIS, 2010, p. 758) 
 

Em relação ao processo de acompanhamento, monitoramento e avaliação do 

serviço pelo município, as entrevistas mostraram grandes fragilidades com 

implicações diretas no exercício profissional das assistentes sociais e no 

atendimento dos usuários.   Segundo a Assistente Social D, a gestora responsável 

no município em acompanhar o serviço nunca esteve na sede, e que a mesma 

conhece o serviço por meio de exposições feitas em reuniões.   

Segundo a assistente social D, o atendimento diário a pessoa com deficiência 

e /ou idosa realizada pelos profissionais, gera novas demandas sociais que 

necessitam de ações e procedimentos em resposta. Sendo o público atendido pelo 

serviço constituído de pessoas com direitos violados, para a superação da violência 

é preciso uma articulação com toda a rede sócio-assistencial, por meio de 

planejamento e ações conjuntas de caráter permanente e de qualidade à população 

usuária. Todavia não existe atualmente um espaço em que a coordenação do 

serviço e os técnicos, possam dialogar com os responsáveis pelo acompanhamento 

do serviço no município. 

Uma exemplificação do que as profissionais relatam e que presenciei por 

diversas vezes enquanto estagiária em atividades de campo, é que, segundo a 

Tipificação (2009), um dos objetivos do serviço é “acompanhar o deslocamento, 

viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso a serviços básicos, tais como: 
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bancos, mercados, farmácias, etc., conforme necessidades” (RESOLUÇÃO nº 109, 

2009, p.27).  

No que se refere ao acompanhamento e deslocamento dos usuários, as 

profissionais têm realizado essa tarefa, embora nenhum dos automóveis seja 

adaptado e adequado, principalmente para usuários com tetraplegia, paraplegia.  

Outra situação recorrente é sobrecarga do cuidador, devido aos cuidados 

diários prolongados. Neste sentido a ação da equipe deve ser pautada na prevenção 

de situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de 

prestação/ demanda de cuidados permanentes e prolongados (RESOLUÇÃO Nº 

109, 2009, p.26-27). 

Entretanto mesmo sendo Londrina a segunda cidade mais populosa do 

Paraná e a terceira mais populosa da região Sul do Brasil, a mesma não possui uma 

unidade pública especializada que atenda pessoas com deficiência e aos/as 

cuidadores/as e familiares. Percebe-se conforme o relato da Assistente Social C, 

que a prioridade tem sido o número e não o atendimento de qualidade.  

Outro elemento importante, observado na fala das assistentes sociais é a 

ausência de um ambiente sigiloso, condições éticas e técnicas fundamentais para o 

exercício profissional. As profissionais reconhecem que não possuem ambientes 

propícios para a realização de atendimentos e armazenamento dos prontuários, para 

que sejam respeitadas a privacidade e o sigilo das informações dos usuários 

referenciados pelo serviço, “não temos ainda um local próprio para material sigiloso” 

(Assistente Social B).  

A propósito, o Código de Ética do Assistente Social, nos artigos 15º, 

estabelece que constitua um direito do Assistente Social, manter o sigilo profissional 

visto que para garanti-lo ao usuário, precisam ter asseguradas pelo empregador, 

condições mínimas de trabalho, que perpassam tanto pela estrutura física dos 

espaços institucionais quanto pela autonomia dada aos/às profissionais para o 

desenvolvimento de suas atividades (CRESS, 2013, p. 12).  

Os assistentes sociais têm o dever de zelar pelo sigilo em todo o processo do 

exercício profissional, seja na privacidade dos atendimentos e escuta, como por 

meio dos documentos elaborados no processo. Também a Resoluções do CFESS nº 

493/2006 que dispõe acerca das condições éticas e técnicas para o exercício 

profissional de Assistente Social e n.º 556/2009 que dispõe sobre procedimentos 
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para efeito de lacração do material técnico e material técnico-sigiloso do Serviço 

Social. 

Alguns desses elementos abordados pelas profissionais durante as 

entrevistas trazem sérias implicações para o exercício profissional e para as 

condições e relações de trabalho, podendo ocasionar a precarização das condições 

de trabalho e a insegurança do trabalho, podendo modificando igualmente “os 

princípios sobre os quais se sustentam as respostas às expressões da questão 

social” (MONTAÑO, 2002, p. 248).  

Mesmo mencionando alguns aspectos limitantes para o exercício profissional, 

as assistentes sociais têm uma perspectiva positiva do serviço executado, fazendo 

questão de explicitarem a importância das atividades desenvolvidas e realizadas 

pela Cáritas no município de Londrina. Para as profissionais a Cáritas é uma é 

uma instituição idónea, com grande representatividade no município (Assistente 

Social A) e vem ao encontro dos anseios dos profissionais por uma mais justa e 

igualitária (Assistentes Sociais D) e dos interesses da população.  

Embora destaquem a importância da entidade, as profissionais reafirmaram 

que, a oferta de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais são de 

responsabilidade do Estado, inclusive para garantir a melhoria das condições do 

exercício profissional. 

Convém ressaltar que “o cultivo de uma atitude crítica e ofensiva na defesa 

das condições de trabalho e da qualidade dos atendimentos, potenciando a nossa 

autonomia profissional” (IAMAMOTO, 2009) estão entre os numerosos os desafios 

profissionais que se apresentam ao Serviço Social na atualidade.  

 

4.2.2.2. Planejamento do Trabalho 

 

O segundo eixo refere-se ao planejamento do serviço e o plano de trabalho 

dos assistentes sociais. A finalidade deste eixo foi saber se os profissionais têm um 

plano de trabalho e/ou realizam algum tipo de planejamento de serviços sociais, das 

ações mais simples às intervenções mais complexas do cotidiano profissional.   

 

 Tabela 2 – Planejamento do Trabalho 

Entrevistado 
Como os assistentes sociais planejam o trabalho desenvolvido? Existe um 
plano de trabalho construindo? 

Assistente 
Social A 

“A gente procura se reunir uma vez no mês pra discutir as questões, as dificuldades 
que a gente tem e afeta todas as regiões, a questão profissional e dentre delas 
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também a elaboração do Plano de Trabalho, mas a gente está em processo de 
construção, discutindo anteriormente algumas questões éticas”. 

Assistente 
Social B 

“Não, não existe nenhum plano” 

Assistente 
Social C 

“Não existe esse plano de trabalho construído ainda. É no decorrer destra trajetória 
estamos sentindo a necessidade de construir coletivamente com as Assistentes 
sociais que são sete aqui, mas, os planejamentos a gente faz com as reuniões, 
confesso que às vezes a gente não consegue se reunir da forma que gostaria né, por 
causa da rotina e de toda carga de trabalho, mas acho que só da gente colocar como 
prioridade”. 

Assistente 
Social D 

“Então aí surgiu na configuração do trabalho, ter algumas reuniões geral de equipe, 
reunião técnica de planejamento, a reunião discussão de caso até que pudesse 
realizar porque às vezes tem uma informação outra que uma equipe está passando 
que a outra mais pra frente talvez tenha o mesmo caso”. 

Assistente 
Social E 

“A gente tem as diretrizes gerais, a gente segue conforme edital de contratação. Nós 
temos a reunião que mais ou menos é uma vez por mês a gente tá tentando fazer ela 
mensal para gente construir o plano só do serviço social”. 

 

Fonte: Dados sistematizados pela autora com base na pesquisa de campo em 2018.  

 

A partir dos resultados das entrevistas, fica evidente que não há um plano de 

trabalho e planejamento sistemático dos profissionais. Como mencionado pela 

maioria das profissionais, o que acontece são reuniões mensais para socialização 

de informações e estudo de caso.  

Algumas mencionaram que o plano de trabalho está em processo de 

construção, e relataram haver reuniões para socialização de informações; reunião 

técnica de planejamento de atividades pontuais; reunião de discussão de caso; 

reunião para refletir em conjunto dificuldades encontradas na execução do serviço 

que afeta todas as regiões; uma reunião mensal dos profissionais para a discussão 

sobre o exercício profissional. A justificativa dada pelas profissionais é a carga 

horária e a rotina de trabalho.  

Embora em sua maioria as profissionais destaquem a relevância do plano e 

do planejamento para o exercício profissional, constatamos que diante das 

demandas que se apresentam ao cotidiano e principalmente aquelas tidas como 

emergenciais, ou por não ser prioridade postergam sua elaboração. (Assistente 

Social C). Segundo uma das profissionais entrevistadas, os assistentes sociais 

estariam primeiro refletindo sobre o compromisso ético-político profissional para 

posteriormente construírem o Plano de Trabalho. (Assistente Social A). 

Inegavelmente o planejamento contribui no direcionamento da ação 

profissional, estabelece prioridades, define atribuições e competências; define 

atividades, responsabilidades e recursos orçamentários. A ausência de um plano de 

trabalho impacta na organização, no planejamento, na sistematização do trabalho e 
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também no acompanhamento do estagiário e de todos os trabalhos profissionais, no 

atendimento às demandas.  

Dado que as demandas que são colocadas ao profissional e apreendidas de 
maneira imediata e de maneira quase irrefletida, o exercício profissional 
passa a se restringir ao cumprimento de rotinas institucionais, metas de 
produtividade, critérios de elegibilidade e o profissional passa a responder 
mecanicamente no âmbito das determinações da instituição (SANTOS; 
BACKX; GUERRA, 2013). 
 

O trabalho do assistente social produz um resultado, por isso tem que ser 

planejado, para garantir-lhe a processualidade, o acompanhamento e a avaliação 

final para que seja repensada, se necessário, suas ações.  

O Planejamento é uma ferramenta de operacionalização de ações nos 

diferentes espaços de trabalho e constitui-se uma atribuição e uma competência no 

exercício da profissão nas diferentes esferas de atuação, seja pública, privada ou 

terceiro setor, assegurado por meio das normativas e legislações específicas do 

Serviço Social. 

A Lei 8.662/93, no artigo 4º, da Lei que regulamenta a profissão de assistente 

social especifica dentre outras competências, o planejamento como uma ferramenta 

integrante das ações desenvolvidas pelos assistentes sociais. 

II – Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos 
que sejam do âmbito do Serviço Social com participação da sociedade civil; 
VI – Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;  
VII – Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a 
análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; 
 X – Planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de 
Unidades de Serviço Social (BRASIL, 1993).  

Também o artigo 5º, onde se estabelece as atribuições privativas do assistente 

social,  

I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, 
planos, programas e projetos na área de Serviço Social;  
II - planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de 
Serviço Social; (BRASIL, 1993).  
 

Do mesmo modo, o Código de Ética Profissional do Assistente Social 

(Resolução CFESS nº 273/ 1993), em seu Art. 2º deixa claro que a participação na 

elaboração e gerenciamento das políticas sociais e implantação de programas 

sociais, são prerrogativas do assistente social, porém na perspectiva do projeto 

ético-político da profissão (BARROCO; TERRA, 1993, p. 143).  

O Planejamento oportuniza que sejam feitos diagnósticos e a avaliações 

continuadas dos resultados das ações planejadas, não restringindo o exercício 

profissional a improvisação e ao imediatismo. O planejamento torna-se uma ação 
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política permanente de intervenção e como um ato contínuo de reflexão-decisão-

ação-reflexão. (Baptista 2003, p. 28) 

A prática irrefletida, que analisa e intervém no cotidiano profissional, que 
não ultrapassa o nível da imediaticidade do cotidiano, que responde às 
necessidades da mera reprodução individual, estabelece uma radical 
distância entre a elaboração teórica e a intervenção profissional. Ao mesmo 
tempo em que opera uma ruptura entre meios e fins, fortalece a concepção 
de que não importam os meios, desde que os fins sejam alcançados 
(Santos, Backx e Guerra, 2013, p. 7).  

 

Embora seja indispensável que a ação profissional se fundamente em um 

planejamento organizado, baseado no Código de Ética da profissão, na Lei que 

Regulamenta a profissão e nas diretrizes das políticas públicas sociais, um dos 

maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é “desenvolver sua 

capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e 

capazes de preservar e defender e lutar por direitos, a partir de demandas 

emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e não só executivo”. 

(IAMAMOTO, 2003, p. 20). 

 

4.2.2.3. Requisições e demandas profissionais 

 

O terceiro eixo de análise refere-se às requisições e demandas profissionais 

do assistente social. Pretende-se primeiramente apresentar as definições dos 

termos a partir da literatura do Serviço Social e posteriormente, fazer a análise das 

requisições e demandas descritas e identificadas pelas assistentes sociais que 

atuam no Serviço de Proteção à Pessoa Idosa e com Deficiência.  

 

Tabela 3 – Requisições e demandas profissionais 

Entrevistado Requisições Demandas 

Assistente 
Social A 

“Hoje o que é requisitado de nós 
é o trabalho, o atendimento das 
pessoas idosas, com deficiência e 
as famílias no domicilio”. 

“Hoje as principais demandas é o idoso, a 
pessoa com deficiência e as famílias. A questão 
da violação de direitos. A maior violação que a 
gente identifica é a questão da insuficiência ou 
ausência de cuidados. Esse acompanhamento 
familiar, os encaminhamentos para os outros 
serviços, as outras políticas”. 
“Hoje a grande demanda nossa é para política 
de saúde. Mas mesmo quando a gente precisa 
dar assistência não tem, não tem equipamentos 
que atenda essa população”. 
“São muitas demandas né, mas mais nesta linha 
da questão do acesso a garantia do direito né, 
que a gente trabalha”. 

Assistente 
Social B 

"As requisições é que cumpra, o 
trabalho que gira em torno do 
acompanhamento familiar. Fazer 

"A maioria vem da política de saúde, e vem 
também da política de assistência social, de 
pessoas idosas, pessoas sobrecarregadas de 
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visita familiares, ver os 
encaminhamentos necessários 
pra e essa família. E fazer esse 
acompanhamento. Seja em 
domicilio, seja atendimento aqui 
na sede. Faz essa interlocução 
com a famílias e os outros 
serviços". 

cuidados com a pessoa com deficiência, ou a 
pessoa com deficiência [...] do jurídico, de 
quando a própria família procura, ou tem alguma 
denúncia e da política de assistencial". 
“A escuta qualificada, normalmente é uma 
demanda grande da escuta qualificada e se 
possíveis encaminhamentos”. 

Assistente 
Social C 

“Ter a documentação mensal, os 
relatórios, alimentação do sistema 
do IRSAS”. 

“É pra mim vem muito a questão do benefício 
mesmo BPC, escuta mesmo, o atendimento 
social, a escuta qualificada eu acho que é uma 
demanda a que mais vem a mais significativa”. 
 “Orientação sobre benefícios o atendimento em 
si, acompanhamento em algum lugar para 
resolver situações burocráticas”. 
“... O trabalho tem uma intervenção e é 
demandado isso do profissional”. 
“À demanda do atendimento que aí eu acho que 
não entra só a demanda da instituição, mas a 
demanda do usuário também sim né, de irmos lá 
muitas vezes eles ligam contato telefônico, 
alguma situação que ocorre eles ligam, mandam 
pra gente ir, a instituição demanda o 
atendimento né e as questões mais burocráticas 
e os usuários tem as demandas do dia a dia 
deles...”. 

Assistente 
Social D 

“Dar o direcionamento para o 
serviço, que é acompanhar 
tecnicamente a equipe, várias 
funções inclusive de desenvolver 
capacitação, de fazer supervisão 
quando eles solicitam, de fazer o 
acompanhamento”. 
“As requisições vêm das mais 
diversas ordens, não só da 
família, como da própria rede de 
serviço”.  
“Então, quantas as requisições 
para o serviço, é esse 
atendimento, esse 
acompanhamento, esse 
acolhimento das demandas que a 
família traz”.  

“Eu vejo que a demanda que eu tenho técnica é 
essa questão ainda de dar um pouco do 
direcionamento daquilo que foi surgindo como 
demanda”. 
“Elaborar junto com eles a metodologia do 
trabalho” 
“Quem traz a demanda pra equipe é o cuidador, 
é a família que mora com aquele idoso, é a 
família extensa”.  
“É demandado apresentar o serviço para outras 
políticas, para outros serviços da própria 
assistência”. 
“Então é, tem demandas por habitação, tem 
demandas por bens e muitas vezes que a gente 
fala assim às vezes, é uma cadeira de roda, uma 
cadeira de banho”.  

Assistente 
Social E 

“Como assim requisição? Tipo 
assim visita, isso? “Visitas 
domiciliares, articulação com toda 
a rede de serviços, contatos 
telefônicos, é atendimento 
descentralizado, atendimento 
individual, às vezes em grupo 
porque às vezes você vai - mais 
unidade familiar tá - às vezes 
você vai atender um referenciado 
na casa, e no nosso caso de 
idoso ou pessoa com deficiência, 
mais aí como nosso trabalho é 
voltado para família, então você 
atende três, quatro né acho que 
basicamente isso”.  

“Demandas? É saber lidar com a frustração, 

porque no caso da pessoa com deficiência a 
gente não tem institucionalização para pessoa 
com deficiência. Não que esse seja o foco do 
nosso trabalho, mas muitas vezes você até o 
observa que ele tá sendo, passando por uma 
violência né, você precisaria oferecer uma 
garantia de segurança para ele, você não tem     
aonde encaminhar.” 
Uma outra questão, quando você não tem o 
Centro Dia também [...] então você muitas 
situações - porque a institucionalização seria o 
último caminho tá porque você rompe o vínculo 
com essa família entre a pessoa que tem 
deficiência e os familiares - mas muitas vezes é, 
se tivesse um Centro Dia, aonde ele pudesse ir, 
ser atendido e voltar pra sua casa à noite, nós 
também não temos” 
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“O que mais impacta nos trabalho hoje, é você ir 
e levantar uma demanda, ver que tem uma 
necessidade e para você conseguir cuidar 
melhor você tinha que ter um serviço, e hoje nós 
não temos” 

 

Fonte: Dados sistematizados pela autora com base na pesquisa de campo em 2018.  

 

O Serviço Social atua historicamente nas diversas expressões da questão 

social ultrapassando as requisições institucionais. Mas, uma vez que o assistente 

social é um trabalhador assalariado, requisitado pelo Estado para planejar, 

implementar e avaliar e as políticas sociais, as requisições são sempre institucionais. 

Ou seja, a requisição é a exigência legal, emanada de autoridade competente para 

que se cumpra, se preste ou se faça o que está sendo ordenado (Guerra; Repetti, et 

al., 2014 p. 6). 

Neste sentido, as requisições devem ser apreendidas como um espaço 

contraditório, permeado por diferentes interesses. É de responsabilidade do/da 

assistente social, a partir da demanda da população atendida, definir os 

instrumentos de trabalho a serem utilizados em sua ação, em consonância com as 

atribuições, competências e pressupostos éticos e políticos da profissão. 

Segundo Santos (2010), a instituição requer muitas vezes do/a profissional a 

construção de “respostas imediatas para uma demanda imediata”, o que pode 

contribuir para o reforço de uma prática que cerceia a liberdade.  Compete ao 

assistente social no exercício de sua profissão, refletir sobre as requisições, 

demandas e as práticas utilizadas em sua ação profissional.  

Sobre essa questão Paiva (2000) observa que, “como trabalhador 

especializado, o assistente social deve apresentar propostas profissionais que 

vislumbrem soluções para além da requisição da instituição, cujas demandas são 

apresentadas na versão burocratizada e do senso comum, destituídas da tradução 

ético-política ou da interpretação teórico-metodológica. Portanto, cabe ao assistente 

social a responsabilidade de imprimir na sua ação os saberes acumulados pela 

profissão, ao longo do processo de reelaboração das demandas a ele 

encaminhadas” (PAIVA, 2000, p. 81). 

Cotidianamente o assistente social se depara com requisições, exigências, 

indicativos e determinações que não são necessariamente estabelecidas pelo 

próprio profissional, mas que interferem diretamente no seu trabalho. Por isso é 

extremamente importante que o assistente social vá, “além das rotinas institucionais 
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para buscar apreender, no movimento da realidade e na aproximação as forças 

vivas de nosso tempo, tendências e possibilidades aí presentes passíveis de serem 

apropriadas pelo profissional e transformadas em projetos de trabalho” (Iamamoto 

2009, p.12) 

 

De acordo com Costa e Lavoratti (2016),  

No Serviço Social demanda significa “requisição”, ou seja, uma demanda é 
requisição apresentada ao assistente social pelos usuários dos serviços 
institucionais, pelos gestores/empregadores, por grupos comunitários ou 
pelo próprio assistente social com base no estudo da realidade. As 
demandas podem ser relativas à sobrevivência, ao campo dos 
comportamentos, dos valores da participação, do universo informal (COSTA 
E LAVORATTI, 2016, p.108). 
 

Segundo Trindade (2001), “as primeiras demandas sociais são históricas e 

são produzidas por necessidades sociais que derivam da prática histórica das 

classes sociais, nos atos de produzir e reproduzir seus meios de vida e de trabalho, 

de forma socialmente determinada” (TRINDADE 2001, p.20).  

Para a autora, as demandas são divergentes e/ou antagônicas e emanam das 

necessidades das classes sociais. Com a reestruturação dos espaços institucionais 

públicos e privados e as transformações dos espaços sócio-ocupacional da 

profissão, as demandas e requisições tradicionais colocadas à profissão são 

reduzidas e/ou reconfiguradas, também sendo postas à profissão novas demandas.  

Segundo Iamamoto (2009), “[...] a dimensão contraditória das demandas e 

requisições sociais que se apresentam à profissão, são expressão das forças sociais 

que nelas incidem”.  

No que concerne à demanda Guerra afirma que: 

As demandas das classes sociais põem e repõem objetos para o Serviço 
Social. Estes encontram-se inscritos nas condições sociais das classes e 
por isso são, de um lado, históricos, transitórios, encerram continuidades e 
rupturas e, de outro, ou não extrapolam o limite material ou mantêm-se no 
nível das necessidades imediatas. Tais demandas convertem-se em 
requisições profissionais, cujo atendimento requer a mobilização de um 
determinado nível de racionalidade, de uma parte; limitam e determinam as 
funções profissionais, de outra. (1995, p.199-200)  

 

Segundo Costa e Lavoratti (apud Simionatto, 1998, p.15), as “demandas, a 

rigor, são requisições técnico-operativas que, através do mercado de trabalho, 

incorporam as exigências dos sujeitos demandantes”. Atuando na satisfação das 

demandas sociais postas, a forma com que os profissionais respondem a essas 

demandas reflete o seu projeto profissional (COSTA; LAVORATTI, 2016, p.108). 
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As requisições profissionais elas se apresentam no cotidiano de trabalho dos 

assistentes sociais por meio das demandas. Entretanto as demandas que se 

apresentam, elas sempre se apresentam em suas configurações imediatas, 

despidas de qualquer possibilidade de analise e reflexão. Isso pressupõe então, que 

o assistente social coloque em movimento um conjunto de conhecimento para que 

possa interpretar e analisar a natureza das demandas profissionais. 

Sobre isso, Vasconcelos (2017) nos pontua que existem várias formas das 

demandas se apresentarem. A autora então indica que as demandas podem ser de 

demandas aparentes, burocráticas e burocratizadas, explícitas, implícitas, mediatas, 

demandas condicionantes, determinantes, casuais, substantivas. 

As demandas institucionais, conforme Santos (2012), são demandas 

“objetivas, imediatas, devem ser respondidas com o desenvolvimento e a utilização 

de instrumentos (meios) para atingir seus objetivos. Estes instrumentos podem ser 

os bens, serviços, benefícios, programas e projetos, porém, o âmbito da ação 

profissional deve transcender à demanda institucional, passando, assim, para a 

demanda sócio-profissional” (SANTOS, 2012, p. 126).  

Ao identificar e analisar as requisições e demandas apresentadas aos 

profissionais alguns elementos são essenciais para pensar o exercício profissional 

do assistente social. Verificamos inicialmente que as Assistentes Sociais 

entrevistadas, assim como os profissionais do Serviço Social em geral, têm 

dificuldade para diferenciar requisição e demanda institucional, confundindo-as com 

os instrumentos.  

O exercício profissional do assistente social se realiza em múltiplos espaços 

sócio-ocupacional, que apresentam aos profissionais diversas contextos que 

demandam respostas qualificadas. Nesta dinâmica o assistente social vai 

construindo seu fazer profissional, o qual está revestido de diversas características 

que podem dificultar sua compreensão. Conforme Santos (2013, p.26) “as ações 

expressam as concepções teórico-metodológica e ético-política do profissional, 

mesmo que ele não tenha clareza de suas concepções e de seus valores”. 

Outra demanda presente no relato das assistentes sociais é a função de 

gestão, que estaria mais bem colocada na discussão sobre atribuições e 

competências profissionais. Atualmente há um forte direcionamento do exercício 

profissional para a função gerencial de políticas e/ou serviços, bem como das 

próprias organizações públicas, privadas ou não governamentais, como é o caso da 
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Cáritas. Exigindo que o profissional tenha uma apropriação crítica das atribuições e 

competência que lhe são posta no seu cotidiano profissional.  

De acordo com o exposto e das considerações realizadas, é possível 

observar que existe um conjunto de elementos que compõe o exercício profissional. 

Estes elementos não podem ser considerados de forma isolada.  É preciso levar em 

conta outros aspectos como: o espaço sócio-ocupacional em que as assistentes 

sócias estão inseridas, as diferentes demandas e requisições que chegam a esta 

profissional, sua vinculação com projetos profissionais, etc.  

 

4.2.2.4. Atribuição, competência e ações profissionais.  

 

A finalidade deste eixo é verificar como são mapeadas as competências, as 

atribuições e ações profissionais pelas assistentes sociais, que atuam no Serviço de 

Proteção à Pessoa Idosa e com Deficiência. 

 
Tabela 4 – Atribuição, competência e ações profissionais.  

Entrevistado Competência Atribuição Ações  

Assistente 
Social A 

“A gente sempre 
trabalha muito partindo 
da política de 
assistência social, dos 
direitos que essas 
pessoas têm né, das 
condições de trabalho”. 
“A gente trabalha na 
defesa e na garantia de 
direito”. 
“A gente trabalha muito 
com a concessão de 
benefício, com a 
transferência”. 

“A gente fornece 
informação do sobre 
essa questão do 
serviço social, da 
política”.  
“Democratizar as 
informações eu acho 
que é uma 
atribuição”. 

“O acompanhamento familiar no 
domicilio”. 
“Contribuir como falei para 
participação dos usuários né, nos 
espaço de participação garantir a 
informação a eles, é respeitar a 
decisão dos usuários, a gente 
procura respeitar muito que eles, o 
desejo deles, a forma de 
organização deles”. 

Assistente 
Social B 

 “A visita domiciliar, 
essa é a básica. 
Encaminhamentos 
pra outras políticas, 
pra acesso a 
benefícios, a escuta 
qualificada [...] 
elaboração de 
relatórios para o 
jurídico” 

“Sempre que a gente recebe uma 
solicitação, pra acompanhamento, 
para fazer a triagem é feito uma 
discussão deste caso, uma 
pesquisa no IRSAS para conhecer 
se essa pessoa já é atendida por 
algum serviço da rede, e após o 
contato telefônico, faz-se a visita 
domiciliar, a conversa esse 
atendimento com a pessoa ou 
com o cuidador e a partir daí, faz 
uma discussão de caso com o 
psicólogo que é da dupla, se vai 
ser referenciado ou não. Se não 
for referenciado vai ser feito o 
encaminhamento para outro 
serviço se necessário, se for 
referenciada vamos fazer o 
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acompanhamento desta família.  A 
ponte com a família, com a família 
extensa, com outros serviços. Faz 
um plano de ação que vai sendo 
atualizado de tempo em tempo, 
até a possível superação da 
condição de violação”. 

Assistente 
Social C 

“À competência é então 
vamos fazer a análise 
de conjuntura, o 
atendimento e aí o que 
a gente vai fazer diante 
disso, a competência é 
essa a intervenção em 
si”. 

“Atribuição eu acho 
que entra na parte 
de atribuição 
privativa mesmo”.  

“Articulação com serviço de 
políticas públicas, instituições de 
terceiro setor”. 
“As ações são essas o 
atendimento em si, a escuta”. 

Assistente 
Social D 

“Eu acho que o debate 
sobre as competências 
nessas atribuições que 
são exigidas [...] são 
muito pouco conhecidos 
muito pouco estudados 
e muito pouco de 
batidos”. 
“Então é o que sempre 
me tem causado muita 
inquietação é isso”. 
“Que tipo de 
competências e 
atribuições ele precisa 
ter para trabalhar numa 
equipe multiprofissional? 
Hoje para mim é um 
grande nó que eu não 
sei te responder 
exatamente porque eu 
acho que é um processo 
que eu estou tentando 
construir”. 

“É que sempre me 
tem causado muita 
inquietação é isso. É 
como o assistente 
social no cargo de 
coordenação 
consegue trabalhar. 
Que tipo de 
competências e 
atribuições ele 
precisa ter para 
trabalhar numa 
equipe 
multiprofissional?” 
“Fui construir as 
atribuições da 
coordenação 
conforme foi 
passando o tempo 
do trabalho”.  

“Participação e reunião, a própria 
organização do trabalho, o 
atendimento às equipes. [...] Mais 
a parte de documentação, 
relatório que eu também tenho 
que fazer”. 
“Estão baseadas principalmente 
na questão das visitas, porque o 
atendimento ela é feita no território 
por conta da dependência de 
cuidado, o atendimento seja ele 
Centralizado nas residências, a 
questão da própria parte 
burocrática de relatório, de 
registro IRSAS, também 
a discussões de caso, o 
planejamento que é feito com a 
família, algumas atividades em 
grupo”.  
“Participação em eventos, 
capacitações. A participação nos 
espaços de controle social”. 
“Toda a articulação que a gente 
faz, para o nosso público não 
existe encaminhamento sem 
articulação”.  

Assistente 
Social E 

“Uma outra que a gente 
foi construído junto, 
como a gente tem tanto 
a nível de doações, isso 
também, fazer essa 
avaliação com a família. 
Qual vai ser atendida? 
qual não? isso também 
tá para nós”. 

“Articulações com a 
rede, visita isso é 
esperado, isso é a 
gente faz”. 

 

 

Fonte: Dados sistematizados pela autora com base na pesquisa de campo em 2018.  

 

As atribuições e competências profissionais são identificadas historicamente, 

reguladas por lei e mapeadas por cada campo sócio-ocupacional. Estando as 

condições para o trabalho profissionais cada vez mais tensionadas pela ampliação 

de serviços e de demandas, os mesmos repercutem nas relações de trabalho dos/as 
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assistentes sociais, como também para o exercício de suas atribuições, repercutindo 

diretamente nos serviços prestados (CFESS, 2012, p. 12-19).  

Segundo Raichelis (2010), o trabalho do assistente social é, pois, a expressão 

de um movimento que articula conhecimentos e luta por espaços no mercado de 

trabalho, competências e atribuições privativas que têm reconhecimento legal nos 

seus estatutos normativos e reguladores (regulamentação profissional, código de 

ética, diretrizes curriculares da formação profissional), projeto ético-político que 

confere direção social ao trabalho profissional. Ao mesmo tempo, os sujeitos que a 

exercem, individual e coletivamente, se subordinam às normas de enquadramento 

institucional, mas também se organizam e se mobilizam no interior de um coletivo de 

trabalhadores que repensam a si mesmos e a sua intervenção no campo da ação 

profissional (RAICHELIS, 2010, p. 753-754).  

No sentido etimológico, a competência diz respeito à capacidade de apreciar, 

decidir ou fazer alguma coisa, enquanto a atribuição é uma prerrogativa, privilégio, 

direito e poder de realizar algo (CFESS, 2012, p. 37). As competências 

estabelecidas para o exercício profissional estão indicadas especialmente nos 

artigos 4º da Lei de Regulamentação da Profissão, sendo requerido tanto a 

competência técnica como a política. 

Constituem competência do Assistente Social: elaborar, programar, executar 

e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração direta ou indireta, 

empresas, entidades e organizações populares; elaborar, coordenar, executar e 

avaliar planos, programas, e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço 

Social com participação da sociedade civil; encaminhar providências e prestar 

orientação social a indivíduos, grupos e à população; orientar indivíduos e grupos de 

diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos 

mesmos no atendimento e na defesa dos direitos; planejar, organizar e administrar 

benefícios e Serviço Sociais; planejar, executar e avaliar pesquisas que possam 

contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; 

prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, 

empresas privadas e outras entidades; prestar assessoria e apoio aos movimentos 

sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos 

direitos civis, políticos e sociais da coletividade; planejamento, organização e 

administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; realizar estudos 

socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a 
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Órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras 

entidades (CRESS, 2007, p.7).  

Entendendo que há especificidades no trabalho profissional nas diferentes 

políticas sociais em 2008 deu-se início a construção de documentos com o objetivo 

de traçar diretrizes profissionais. Em 2009 durante Seminário Nacional O Trabalho 

dos Assistentes Sociais no SUAS, o CFESS publicou o texto Parâmetros para 

atuação de assistentes sociais na política de Assistência Social. Nesse documento 

se apresenta uma discussão acerca das competências profissionais.  

1. Uma dimensão que engloba as abordagens individuais, familiares ou 
grupais na perspectiva de atendimento às necessidades básicas e acesso 
aos direitos, bens e equipamentos públicos. Essa dimensão não deve se 
orientar pelo atendimento psicoterapêutico a indivíduos e famílias (próprio 
da Psicologia), mas sim à potencialização da orientação social com vistas à 
ampliação do acesso dos indivíduos e da coletividade aos direitos sociais;  
2. Uma dimensão de intervenção coletiva junto a movimentos sociais, na 
perspectiva da socialização da informação, mobilização e organização 
popular, que tem como fundamento o reconhecimento e fortalecimento da 
classe trabalhadora como sujeito coletivo na luta pela ampliação dos direitos 
e responsabilização estatal;  
3. Uma dimensão de intervenção profissional voltada para inserção nos es-
paços democráticos de controle social e construção de estratégias para 
fomentar a participação, reivindicação e defesa dos direitos pelos(a) 
usuários(as) e Conselhos, Conferências e Fóruns da Assistência Social e de 
outras políticas públicas;  
4. Uma dimensão de gerenciamento, planejamento e execução direta de 
bens e serviços a indivíduos, famílias, grupos e coletividade, na perspectiva 
de fortalecimento da gestão democrática e participativa capaz de produzir, 
intersetorial e interdisciplinarmente, propostas que viabilizem e potenciali-
zem a gestão em favor dos (as) cidadãos (ãs);  
5. Uma dimensão que se materializa na realização sistemática de estudos e 
pesquisas que revelem as reais condições de vida e demandas da classe 
trabalhadora, e possam alimentar o processo de formulação, 
implementação e monitoramento da política de Assistência Social;  
6. Uma dimensão pedagógico-interpretativa e socializadora de informações 
e saberes no campo dos direitos, da legislação social e das políticas públi-
cas, dirigida aos (as) diversos (as) atores (atriz) e sujeitos da política: os(as) 
gestores(as) públicos(as), dirigentes de entidades prestadoras de serviços, 
trabalhadores(as), conselheiros (as) e usuários(as) (CFESS, 2012, p.10-11). 
 

De acordo com o CFESS (2012), essas várias dimensões interventivas se 

desdobram em competências, estratégias e procedimentos específicos: 

 Realizar pesquisas para identificação das demandas e reconhecimento 
das situações de vida da população que subsidiem a formulação dos 
planos de Assistência Social;  

 Formular e executar os programas, projetos, benefícios e serviços 
próprios da Assistência Social, em órgãos da Administração Pública, 
empresas e organizações da sociedade civil;  

 Elaborar, executar e avaliar os planos municipais, estaduais e nacional 
de Assistência Social, buscando interlocução com as diversas áreas e 
políticas públicas, com especial destaque para as políticas de 
Seguridade Social;  
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 Formular e defender a constituição de orçamento público necessário à 
implementação do plano de Assistência Social;  

 Favorecer a participação dos(as) usuários(as) e movimentos sociais no 
processo de elaboração e avaliação do orçamento público;  

 Planejar, organizar e administrar o acompanhamento dos recursos orça-
mentários nos benefícios e serviços socioassistenciais nos Centro de 
Referência em Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS);  

 Realizar estudos sistemáticos com a equipe dos CRAS e CREAS, na 
perspectiva de análise conjunta da realidade e planejamento coletivo 
das ações, o que supõe assegurar espaços de reunião e reflexão no 
âmbito das equipes multiprofissionais; 

 Contribuir para viabilizar a participação dos (as) usuários(as) no 
processo de elaboração e avaliação do plano de Assistência Social; 
prestar assessoria e consultoria a órgãos da Administração Pública, 
empresas privadas e movimentos sociais em matéria relacionada à 
política de Assistência Social e acesso aos direitos civis, políticos e 
sociais da coletividade; 

 Estimular a organização coletiva e orientar(as) os usuários(as) e 
trabalhadores(as) da política de Assistência Social a constituir entidades 
representativas;  

 Instituir espaços coletivos de socialização de informação sobre os 
direitos socioassistenciais e sobre o dever do Estado de garantir sua 
implementação;  

 Assessorar os movimentos sociais na perspectiva de identificação de 
demandas, fortalecimento do coletivo, formulação de estratégias para 
defesa e acesso aos direitos;  

 Realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres 
sobre acesso e implementação da política de Assistência Social;  

 Realizar estudos socioeconômicos para identificação de demandas e 
necessidades sociais;  

 Organizar os procedimentos e realizar atendimentos individuais e/ou 
coletivos nos CRAS;  

 Exercer funções de direção e/ou coordenação nos CRAS, CREAS e 
Secretarias de Assistência Social;  

 Fortalecer a execução direta dos serviços socioassistenciais pelas 
prefeituras, governo do DF e governos estaduais, em suas áreas de 
abrangência;  

 Realizar estudo e estabelecer cadastro atualizado de entidades e rede 
de atendimentos públicos e privados;  

 Prestar assessoria e supervisão às entidades não governamentais que 
constituem a rede socioassistencial;  

 Participar nos Conselhos municipais, estaduais e nacional de 
Assistência Social na condição de conselheiro(a);  

 Atuar nos Conselhos de Assistência Social na condição de secretário(a) 
executivo(a);  

 Prestar assessoria aos conselhos, na perspectiva de fortalecimento do 
controle democrático e ampliação da participação de usuários(as) e 
trabalhadores(as);  

 Organizar e coordenar seminários e eventos para debater e formular 
estratégias coletivas para materialização da política de Assistência 
Social;  

 Participar na organização, coordenação e realização de conferências 
municipais, estaduais e nacional de Assistência Social e afins;  

 Elaborar projetos coletivos e individuais de fortalecimento do protagonis-
mo dos (as) usuários (as);  

 Acionar os sistemas de garantia de direitos, com vistas a mediar seu 
acesso pelos (as) usuários (as);  

 Supervisionar direta e sistematicamente os (as) estagiários (as) de 
Serviço Social (CFESS,2012, p.11-13).  

 



63 

 

 
 

A análise dos relatos desenvolvidos pelas assistentes sociais, sobre 

competências profissionais nos permite verificar que tal compreensão ainda é, em 

sua maioria, pautada em uma compreensão equivocada do que seja competência 

profissional.  

Essa dificuldade é evidenciada pela Assistente Social D, quando a mesma 

afirma, que esta questão tem trazido muitas inquietações no exercício de sua 

profissão. A mesma diz questionar, sobre que “tipo” de competências e atribuições 

ela precisa enquanto profissional, para trabalhar em uma equipe multiprofissional. 

Caracterizando essa relação como um grande nó, salientando que não 

saberia responder exatamente a está questão, pois acredita que é um processo que 

a mesma estaria tentando construir.  

Segundo a Assistente Social A, a competência seria o trabalho partindo da 

política de assistência social, concessão de benefícios, da transferência de renda, 

da defesa e garantia de direitos da população atendida e das próprias condições de 

trabalho. 

Para a Assistente Social C, a competência profissional é o atendimento, a 

intervenção feita a partir da análise de conjuntura, para a profissional D, a avaliação 

da família para a doação de alimentos.  

Em relação às atribuições para o exercício profissional, estas são indicadas 

especialmente nos artigos 5º da Lei de Regulamentação da Profissão: coordenar, 

elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e 

projetos na área de Serviço Social; planejar, organizar e administrar programas e 

projetos em Unidade de Serviço Social; assessoria e consultoria a órgãos da 

administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, em 

matéria de Serviço Social; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 

informações e pareceres sobre matéria de Serviço Social; assumir no magistério de 

Serviço Social tanto ao nível de graduação como pós-graduação, disciplinas e 

funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação 

regular; treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social; 

dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social de graduação e 

pós-graduação; dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudos e de 

pesquisa em Serviço Social; elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e 

comissões julgadoras de concursos ou outras formas de seleção para Assistentes 

Sociais, ou onde seja aferido conhecimentos inerentes ao Serviço Social; coordenar 
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seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de 

Serviço Social; fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e 

Regional; dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou 

privadas; ocupar cargos ou funções de direção e fiscalização da gestão financeira 

em órgãos e entidades representativas da categoria profissional (CRESS, 2007, 

p.8).  

Majoritariamente as profissionais identificaram alguns instrumentos técnico-

operativos, enquanto atribuição e/ou competência profissional.  

A visita domiciliar, embora seja um instrumento técnico-operativo, foi 

caracterizado pelas assistentes sociais B e E, enquanto atribuição; e como uma 

ação profissional pelas assistentes sociais B e D. Ao contrário, a visita domiciliar é 

um instrumento técnico-operativo, “que permite a operacionalização da proposta de 

ação”. A visita é uma ferramenta, para atingir determinado objetivo, no contexto de 

um programa ou serviço e que faz parte de um planejamento (COSTA; LAVORATTI, 

2016, p. 110-114). 

O relatório social, um instrumento técnico-operativo, foi identificado enquanto 

atribuição e competência profissional (Assistente Social B); e ação profissional 

(Assistente Social D). 

A escuta qualificada (procedimento interventivo), da mesma forma foi 

compreendido enquanto uma atribuição e competência (Assistente Social B). 

Conforme Costa e Lavoratti (2016, p. 74), “a escuta qualificada pressupõe 

compreender as necessidades sociais do usuário, suas opiniões, suas experiências 

sociais e os motivos visíveis e também não visíveis que o levaram a buscar o 

serviço”. 

Pode-se dizer que no Serviço Social a prática da escuta do usuário é 
utilizada historicamente, a exemplo do debate realizado acerca do 
relacionamento cuja concepção, inicialmente, esteve relacionada à 
dimensão afetiva. Mas, no avanço do debate, com a inserção da 
perspectiva crítica, o relacionamento toma outra direção, sendo necessário 
para o estabelecimento de um campo de mediações, incluindo a totalidade 
das relações sociais, na qual está incluída uma dimensão política e 
problematizadora (CHUPEL e MIOTTO; 2010 p. 50). 
 

Além disso, foram mencionados pelas assistentes sociais princípios 

importantes do Código de Ética dos assistentes sociais, presente no atendimento 

direto ao usuário/a: a transição de informações sobre os serviços ofertados pela 

política social que a instituição executa (Assistente Social A); das possibilidades de 

atendimentos (Assistente Social B); a rede de serviços que o usurário/a poderá 
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acessar (Assistente Social B, C e E); as atribuições do assistente social e da 

psicólogo/a que o atende e esclarecimento do atendimento realizado (Assistente 

Social A).  

Em relação ao engajamento em algum Conselho municipal, das entrevistadas 

apenas 1 (uma) participa de Conselho municipal.  

Sobre a coordenação do serviço foi indicado pela assistente social D, como 

competência e também atribuição privativa. Porém a mesma profissional relata que 

tais competências e atribuições foram construídas no decorrer de sua atuação e das 

demandas do trabalho.  

Por meio da coordenação do serviço, o assistente social, aproxima-se de 

elementos que podem dar subsidio para sua ação profissional, entretanto as 

profissionais disseram, no segundo eixo desta pesquisa, que não existe um plano de 

trabalho, ficando evidente a fragilidade na operacionalização do serviço pela gestão.  

Diante das considerações da pesquisa a respeito do exercício profissional na 

Cáritas que apontam para uma limitação das profissionais no entendimento acerca 

de suas atribuições e competências neste campo sócio-ocupacional, faz-se 

necessário pontuar também que profissionais, “não dispõe de todos os meios 

necessários para efetivação do seu trabalho, sejam financeiros, técnicos e humanos, 

pois dependem de recursos, programas e projetos” (SARMENTO, 2013, p. 21).  

Sabemos que o exercício profissional está sujeito às limitações impostas 

pelas precarização do trabalho e/ou da instituição. No entanto, convém destacar que 

“as instituições organizam o trabalho do assistente social, assim como, o profissional 

também organiza/operacionaliza as políticas institucionais e seus serviços, em suas 

distintas dimensões e em diferentes perspectivas” (SARMENTO, 2013, p. 22). 

Outro argumento importante defendido pelo autor é que “o conhecimento, por 

si só, não determina os procedimentos particulares para a condução da intervenção 

profissional, e vice-versa. Ainda, a intervenção profissional remete efetivamente a 

um conhecimento que a profissão historicamente desenvolveu e assimilou na divisão 

social do trabalho” (idem, p. 22). 

De acordo com o exposto, é possível observar que existe um conjunto de 

elementos que devem ser considerados quando discutirmos sobre os desafios que 

se colocam à profissão. Implica-nos reconhecer a sua complexidade, tendo em vista 

a diversidade de espaços sócio-ocupacional e ao mesmo tempo, que a precarização 

das condições de trabalho “impõe a necessidade de construção de condições 
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intelectuais através da formação profissional, da pesquisa e da produção de 

conhecimento”, para aprofundar as reflexões na perspectiva de reafirmação de 

nossos valores, princípios e projeto ético-político profissional (CRESS, 2013, p.22). 

 

4.2.2.5. Dificuldades/limites e Potencialidades 

 

Este eixo tem por objetivo apontar as limitações e as possibilidades acerca do 

exercício profissional identificado pelas assistentes sociais nas ações cotidianas 

desenvolvidas na Cáritas.  

 

Tabela 5 – Potencialidade e Dificuldades/limites 

Entrevistado Dificuldades/Limites Potencialidades 

Assistente 
Social A 

“Essa questão dos outros serviços que não 
tem para pessoa com deficiência no 
município. A gente tem lutado muito para a 
questão do Centro Dia ou da Residência 
Inclusiva para que a gente consiga ofertar 
mais serviços para o nosso público de 
atendimento principalmente a pessoa com 
deficiência que não tem, fora o nosso 
atendimento e das escolas especiais. Você 
não vê serviços voltados para essa 
população, principalmente aquela que está 
com direitos violados e que não tem e que 
é dependente de cuidados”. 
“A única dificuldade em relação aqui é o 
computador, que é uma solicitação já que 
já tem feito, pontuado para a coordenação 
e pra gestão de que isso inviabiliza o 
trabalho que tem que está dividindo, 
revezando”. 

“Integrar ações com outras políticas, 
não só dá assistência, mas levar isso 
com as outras, principalmente à de 
saúde”. 
“Aqui a gente consegue dentro das 
nossas possibilidades e limites 
profissionais, institucionais a gente 
consegue acessar bem a família, a 
gente tem carro, tem acesso como eu 
já falei tem acesso a prontuário tem o 
sistema de informação”. 
“Estrutura mínima pra manter o sigilo 
profissional, tem uma equipe 
competente”. 
“Ampliar esse olhar de outras políticas 
para pessoa com deficiência, para 
pessoa idosa”. 
“A gente contribui muito para que os 
usuários saiam desse, nosso caso 
desse mundo... desse isolamento 
social”. 

Assistente 
Social B 

“Uma dificuldade que eu vejo é a falta de 
serviços pra encaminhamentos” 
“A pessoa com deficiência é um público 
que a gente tem que tentar fazer aparecer, 
[...] é um público escondido dentro de 
casa, que ninguém vê, que não tem 
articulação política para esse público”.  
“Deveria ter mais politicas publica 
direcionado a essas pessoas para que 
tivessem um desenvolvimento maior de 
suas potencialidades e a familiar mais 
suporte”.  

“Potencialidades, a gente tem, por 
exemplo, um grupo com famílias em 
uma região que faz parte junto com 
uma rede. E assim, a gente tem uma 
chance de estar conversando com as 
pessoas, abrindo um caminho para que 
uma pessoa saia de tudo, veja, tenha, 
mas clareza das coisas a partir dela 
mesma. Fica bem livre, esse é um viés 
que eu vejo de uma potencialidade”. 

Assistente 
Social C 

“A prioridade é o número e não o 
atendimento de qualidade”. 
“Não têm médico, não têm atendimento, 
não têm isso, não tem aquilo e como que a 
gente vai conseguir intervir se a gente 
depende das outras políticas também? 
Porque o que depende da gente, a gente 
faz, mas e aí o que depende do outro? Eu 

“As possibilidades é essa questão de a 
gente poder está no território, poder 
escutar a pessoa dentro da casa dela, 
isso ajuda muito porque a gente entra 
na realidade dela. Então acho que isso 
facilita isso é potencial”. 
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preciso de um laudo para as fraldas, mas 
aí não tenho médico para assinar, aí paro 
o meu trabalho, porque eu preciso do outro 
né, então acho que essa é a maior 
dificuldade, limitações”. 

Assistente 
Social D 

“Essa coisa de você coordenar uma equipe 
multiprofissional”.  
“A dificuldade enquanto coordenadora 
também é a questão burocráticas que é 
colocada na pela própria legislação do 
SUS e que eu acho que hoje engessa 
nosso trabalho, para quem tá no dia-a-dia 
eu acho que traz outros elementos que é 
política precisaria incorporar e discutir 
então eu acho que isso é uma dificuldade 
que a gente encontra”. 
 
 

“A grande potencialidade a gente poder 
ter tido a oportunidade de dar a nossa 
cara para o serviço, da gente então 
discutir em equipe e entender qual era 
o direcionamento que a gente ia ter 
para esse trabalho”. 
“As potencialidades também foi toda a 
estrutura que foi dada para a gente 
trabalhar”.  
“Uma potencialidade que a gente 
conseguiu chegar de fato próximo aos 
serviços, o trabalho ser feito no 
território”. 
“Eu sempre tive muita liberdade para 
trabalhar [...] foi-me dado autonomia 
para eu direcionar o trabalho da forma 
que me entendesse que era adequado. 
Então eu acho que isso é uma grande 
potencialidade”. 

Assistente 
Social E 

“A dificuldade é a falta de serviço público 
para o público que a gente trabalha aqui. 
Porque a pessoa idosa ela tem um 
pouquinho, mas são poucas, agora umas 
pessoas com deficiência é muito mais 
invisível ainda, você não vê essa demanda 
parecendo em nenhum lugar, então isso é 
muito sério, então aí eu acho que a mais 
que dificulta é isso”.  

“Potencialidades? No meu caso eu vejo 
que eu gosto de ser assistente social, 
então eu sempre procuro fazer o 
exercício de estar me colocando no 
lugar do usuário”. 
 

 

Fonte: Dados sistematizados pela autora com base na pesquisa de campo em 2018.  

 

O exercício profissional é um tema caro ao Serviço Social devido à sua 

importância no cenário brasileiro, ganhando destaque principalmente na atualidade 

onde interesses diversos e conflitantes, suscitam discussões e reflexões sobre o 

futuro da Política Social brasileira.  

Em relação aos desafios e limites para o exercício profissional, dá-se ênfase a 

partir do relado das profissionais, à ausência e insuficiência de serviços públicos no 

município para o público alvo atendido pelo serviço, que são pessoas com 

deficiência e/ou idosas com direitos violados e dependentes de cuidado (Assistente 

Social A, B, C e E). Visto que ainda é uma realidade pouco conhecida, um público 

inviabilizado (Assistente Social B) que reflete a discriminação e a segregação desta 

população, historicamente tratada como incapaz submetida a ações de cunho 

assistencialistas, e caritativas e piedosas.  

Outro limite identificado nos trabalhos pelas profissionais foi à insuficiência 

de profissionais para a quantidade de usuários referenciados por cada dupla 
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psicossocial (uma média de 106 pessoas e suas famílias). Um limite que aponta 

para a ineficiência do investimento público, sendo também este origem e causa de 

diversas lacunas nos processos de acompanhamento (Assistente Social C), com 

desdobramento nas condições de trabalho destas profissionais (Assistente Social A, 

B, C, D e E). 

“Não têm médico, não têm atendimento, não têm isso, não tem aquilo e 
como que a gente vai conseguir intervir se a gente depende das outras 
políticas também? Porque o que depende da gente, a gente faz, mas e aí o 
que depende do outro? Eu preciso de um laudo para as fraldas, mas aí não 
tenho médico para assinar, aí paro o meu trabalho, porque eu preciso do 
outro né, então acho que essa é a maior dificuldade, limitações” (Assistente 
Social C). 

 

Outro aspecto trazido como limitante para o exercício profissional foram as 

questões burocráticas das próprias legislações (Assistente Social D) e a falta de 

computador para os profissionais que o utilizam enquanto uma ferramenta de 

trabalho (elaboração de relatório, preenchimento da ficha de acompanhamento, 

atualização do IRSAS, etc.).  

Nesta perspectiva, inclui-se o desafio imposto aos profissionais e a instituição 

no sentido de implantar o serviço e no decorrer do processo de trabalho construir 

juntas as especificidades do próprio serviço e de cada profissional em acordo com o 

que determina e garante a Lei (Assistente Social D). 

A partir do que foi apontado como limite e dificuldades vivenciadas no 

cotidiano de trabalho, verifica-se que as condições objetivas de trabalho são 

determinantes. Segundo Guerra (2000, p. 1), as “condições objetivas são aquelas 

relativas à produção material da sociedade, são condições postas na realidade 

material. Por exemplo: a divisão do trabalho, a propriedade dos meios de produção, 

a conjuntura, os objetos e os campos de intervenção, os espaços sócio-

ocupacionais, as relações e condições materiais de trabalho” (Guerra, 2000, p. 1). 

A configuração da política social, dos programas e serviços, incide 

diretamente na qualidade dos serviços prestados pelo assistente social aos usuários 

por ele atendidos. Uma vez que não temos gerência sobre a lei orçamentária, a 

contratação do profissional e a aquisição de equipamentos técnicos para o trabalho 

subordinam-se aos mandos e aos desmandos institucionais. Então esse é um 

elemento determinante pra qualificar o trabalho prestado pelo assistente social. Sem 

condições objetivas de trabalho não é possível garantir um trabalho competente. 

Isso significa que precisamos evitar a culpabilização do assistente social, por um 
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serviço mal feito, ausência de um encaminhamento, por não conseguir fazer com 

que o usuário e sua família acessem os bens e serviços e/ou direitos. Por outro lado, 

mesmo sendo as condições de trabalho determinantes, elas não podem subestimar 

as condições subjetivas de trabalho, porque no processamento de trabalho do 

assistente social a um sujeito que se move, um assistente social que pode fazer 

escolhas, tomar decisões. Portanto os conhecimentos, o preparo, a qualificação do 

profissional também incide na qualificação do serviço prestado.     

Conforme salienta Guerra (2000, p. 2), as “condições subjetivas são as 

relativas aos sujeitos, às suas escolhas, ao grau de qualificação e competência, ao 

seu preparo técnico e teórico-metodológico, aos referenciais teóricos, 

metodológicos, éticos e políticos utilizados, dentre outras” (Guerra, 2000, p. 2).  

Se não bastasse existirem condições fragilizadas e precárias de trabalho no 

próprio espaço ocupacional, é possível identificar essa fragilidade em uma rede de 

serviços e programas que atendem as particularidades desse segmento. E mostra 

que há muito que se debater, há muitas lutas e questões a serem problematizadas 

para tencionar o Estado na elaboração de políticas sociais que realmente atendam 

às necessidades e demandas desta população.  

 

5. Considerações Finais 
 
O interesse por pesquisar o exercício profissional é resultado de uma 

construção paulatina, iniciada no estágio a partir de junho de 2017. Fruto de 

algumas inquietações, geradas por reflexões, discussões, estudos e observações 

sobre o exercício profissional, ao acompanhar o desenvolvimento do trabalho do 

assistente social junto a pessoas com deficiência na Região Sul de Londrina e do 

contato direto com os usuários, cuidadores e famílias referenciadas pelo serviço.  

 Trata-se de um campo com reduzido número de produções teóricas sobre o 

trabalho do Assistente Social. Por isso há necessidade de empreender pesquisas 

que de fato discutam o exercício profissional, uma vez que a dimensão interventiva é 

que dá legitimidade para essa profissão.  

 Assim, foi importante identificar as demandas, as requisições, às ações, as 

atribuições e as competências dos assistentes sociais nesse determinado campo, 

trazendo também para o debate, elementos concretos da realidade vivenciada pelos 

assistentes sociais que atuam junto a essa população em um contexto de 

precarização do trabalho.  
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E, sobretudo a tentativa de entender como o profissional, se posiciona frente aos 

desafios contemporâneos para a profissão, junto a esta população. Busca-se 

socializar por meio desta pesquisa com a categoria profissional, as possibilidades e 

limites presentes nas diferentes expressões do exercício profissional (formativa, 

investigativa, organizativa e interventiva) e desta forma, ampliar essa discussão e 

dar continuidade ao estudo.  

Esse estudo teve como objeto indicado na introdução do trabalho, o exercício 

profissional do assistente social junto à pessoa com deficiência, dependente de 

cuidado e com direitos violados na Política de Assistência social, atendidos pela 

Cáritas, no Município de Londrina, PR.  

A partir desse objeto definimos o objetivo geral: analisar como tem sido 

construído o exercício profissional do assistente social na política de Assistência, no 

Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência executado pela 

Cáritas Arquidiocesana de Londrina. 

Específicos, identificar o marco regulatório que versa sobre os direitos da 

pessoa com deficiência; Contextualizar o Serviço de Proteção Social Especial para 

pessoas com deficiência desenvolvidas pela Cáritas no município de Londrina; 

Identificar as demandas e requisições profissionais apresentadas ao cotidiano 

profissional do assistente social; Identificar as atribuições e ações desenvolvidas 

pelos assistentes sociais que atuam no serviço de proteção social; Apontar as 

possibilidades, limites/desafios do exercício profissional junto as pessoa com 

deficiência. 

Apresentou-se primeiramente como às concepções sobre a deficiência, 

tiveram diferentes vertentes teóricas, determinadas e legitimadas pelas condições 

históricas, sociais e culturais de cada época. Em relação à identificação dos marcos 

regulatórios que versam sobre os direitos da pessoa com deficiência, foi possível 

constatar que existe uma legislação Internacional, Nacional, Estadual e municipal, 

porém ainda há uma distância entre aquilo que esta preconizada na lei e como 

efetivamente essa se materializa no cotidiano a partir da prestação de serviços, 

programas e projetos voltados para atender os direitos e necessidades sociais da 

pessoa com deficiência e sua família.  

Cumprindo aos objetivos da pesquisa de contextualizar do Serviço de 

Proteção Social Especial para pessoas com deficiência desenvolvidas pela Cáritas 

no município de Londrina, podemos situar que o serviço tem como base legal para o 
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seu funcionamento, a Lei Orgânica da Assistência Social (1993), a Política Nacional 

de Assistência Social (2004), o Sistema Único de Assistência Social, a Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009) e a Norma Operacional Básica 

(2012).  

Atualmente quem desenvolve este serviço é a Cáritas Arquidiocesana de 

Londrina, - instituição da Igreja Católica – juntamente com outros projetos. Sendo 

possível verificar a transferência da responsabilidade do Estado na resposta à 

questão social para o terceiro setor, evidenciando a “fragmentação e o 

enfraquecimento das políticas sociais, através da privatização das organizações 

estatais, e do enxugamento dos gastos públicos, legitimando assim a lógica 

neoliberal” (IPEA, 2011, p. 4).  

Acerca da identificação das demandas e requisições profissionais 

apresentadas ao cotidiano profissional do assistente social evidenciou-se a partir 

dos relatos a dificuldade dos profissionais em caracterizar quais são as demandas e 

requisições no campo sócio-ocupacional. Essa dificuldade também se expressa pela 

ausência de um planejamento de trabalho, que dê direcionamento e objetivação as 

ações profissionais, comprometendo a processualidade do trabalho desenvolvido 

pelo assistente social. Ademais o planejamento consiste uma atribuição e 

competência do (a) assistente social. 

A pesquisa também apontou para uma limitação das profissionais no 

entendimento acerca de suas atribuições e competências neste campo             

sócio-ocupacional, principalmente a diferença destes em relação a alguns 

instrumentos técnico-operativos. 

Sobre as condições de trabalho, ficou evidente que as profissionais não 

dispõem de todos os recursos necessários para a efetivação do seu trabalho, 

estando sujeitas às limitações impostas pelas precarização do trabalho e dos 

contratos temporários, entre as quais: 

A insuficiente no número de profissionais, dada à extensão do território, bem 

como as especificidades de cada região, e o grande despedimento de tempo de 

deslocamento; a escassez de profissionais nos demais serviços, principalmente na 

área da saúde, seja por limitação física, estrutural ou de recursos humanos e do 

serviço de saúde mental; a desarticulação do trabalho em rede, fragmentação das 

políticas públicas, e a dificuldade em possibilitar que os usuários acessem os bens e 
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serviços. Sem o respaldo dos serviços públicos para algumas ações, os profissionais 

utilizam recursos financeiros obtidos através de um Bazar. 

Ainda em relação a condições que limitam o exercício profissional das 

assistentes sociais que atuam na Cáritas, ressalta a exiguidade de investimento 

público, em espaços extremamente essências para que ocorra a superação da 

desproteção: criação de Residência Inclusiva e do Centro Dia; vagas em Instituições 

de Longa Permanência, pois as disponibilizadas atualmente não suprem a demanda 

real. Ressaltando que a institucionalização é o último recurso utilizado; fornecimento 

de transporte, para acesso aos serviços e outras políticas sociais, pela pessoa com 

deficiência. E por fim, as condições precárias de habitação desta população - 

assentamentos, invasões, casas insalubres, sem acessibilidade - visto que influencia 

o acesso deste segmento aos bens e serviços, e limita as ações realizadas pelos 

profissionais. 

Embora os profissionais problematizem nos espaços de monitoramento e 

avaliação, como a ausência destes serviços produz em diariamente violações para 

os usuários e suas famílias, a displicência do poder público, impõe aos profissionais 

diversos entraves à atuação profissional.  

Nesta perspectiva, reafirma-se na necessidade do posicionamento político da 

profissão, principalmente em relação aos cortes e retrocessos na política de 

assistência social na conjuntura atual. E ainda, o desenvolvimento de estratégias e 

resistências, para garantir o acesso dos usuários a bens e serviços, cruciais a sua 

sobrevivência. 

Em relação aos aspectos positivos, foi possível apontado o atendimento 

domiciliar, a inserção do profissional no local de vida dos usuários, as interações e 

relações construídas com as famílias e no próprio no território com as redes de 

serviços. A atuação junto aos órgãos de defesa dos direitos, para garantir o direito 

da pessoa com deficiência. A participação junto aos conselhos municipais e a 

articulação com as demais políticas. Participação em capacitações, audiências 

públicas, conferências, etc.  

Mencionam também a estrutura física da instituição como uma possibilidade, 

embora haja um paradoxo, já anteriormente a estrutura foi apontada como um fator 

limitante para a atuação profissional.  

A proposta da pesquisa embora apresentada de forma muito introdutória, 

possibilitou-nos identificar algumas particularidades, do serviço executado pela 
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Cáritas, tendo uma devida relevância para aqueles que buscam entender o exercício 

profissional nestes espaços sócio-ocupacional. 

Como proposta pode-se pensar uma pesquisa que discuta sobre como se dá 

a atuação do serviço social na política de saúde em Londrina e as determinações 

sociais do processo saúde-doença dos usuários referenciados no serviço executado 

pela Cáritas. Podendo refletir também, sobre a atuação do assistente social frente 

ao processo de superação de violação de direito da pessoa com deficiência, e a 

questão do planejamento do trabalho profissional. Pois com a precarização do 

trabalho, apesar de ser imprescindível para o exercício profissional, o planejamento 

tem sido negligenciado pela categoria profissional. 

Concluindo, digo que toda a pesquisa foi um momento muito importante para 

minha formação profissional. As leituras, os estudos, as pesquisas o contato direto 

com usuários dos serviços e familiares por meio das visitas domiciliares e 

acompanhamento na rede de serviços. Também o contato direto com os 

profissionais da Cáritas, com a supervisora de campo e os profissionais atuantes na 

política de assistência, de saúde, de educação, etc. Da mesma forma o contato com 

os professores e supervisoras acadêmicas, e a orientação do trabalho de conclusão 

de curso, todos esses foram espaços privilegiados de aprendizagem.  

Como escreve Paulo Freire, “não há saber mais ou saber menos: há saberes 

diferente”. E esses saberes construídos a partir da trajetória pessoal de cada 

professor/a, profissional e pessoas com quem tive a oportunidade de conviver 

nestes quatro anos no espaço acadêmico, e nos últimos dois anos no campo de 

estágio – profissionais, usuários e suas famílias - contribuíram com a minha 

formação profissional e com a construção desta pesquisa, que hoje lhes dedico. 
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APENDICE I 
 
 

Roteiro para entrevista com Assistentes Sociais no Serviço de Proteção 
Social junto à Pessoa com Deficiência na Cáritas Arquidiocesana de Londrina 

 

1. Identificação da entrevistada 

3.1. Idade 

3.2. Sexo 

3.3. Estado civil 

3.4. Ano de graduação em Serviço Social 

3.5. Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado) 

 

2. Vínculo do profissional na Cáritas 

2.1. Vínculo empregatício (trabalho eventual sem registro, registro através da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, horista, voluntário, etc.); 

2.2. Forma de ingresso na organização (seleção pública, entrevista, prova, etc., 

por indicação ou outros); 

2.3. Tempo de atuação como Assistente Social na Cáritas; 

2.4. Carga horaria semanal desenvolvida, realiza hora-extra; 

2.5. Remuneração recebida e benefícios; 

2.6. Função registrada e desenvolvida na organização (se seu registro consta 

como assistente social); 

2.7. Condições de trabalho (sala específica e com privacidade, veículo, 

equipamentos, etc.); 

2.8. Considera que suas condições de trabalho atendem a resolução que dispõe 

sobre as condições éticas e técnicas do exercício profissional do assistente 

social? 

2.9. Atua ou desenvolve outra atividade/serviço voluntário ou remunerado;  

 

3. Compreensão sobre o exercício profissional do Assistente Social 

3.1. Como os assistentes sociais planejam o trabalho desenvolvido? Existe um 

plano de trabalho construindo? 

3.2.  Hoje quais são as requisições que a Instituição faz para o trabalho do 

assistente social? 

3.3.  Quais são as principais demandas? 
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3.4. Quais são as atribuições e competência desenvolvidas pelos assistentes 

sociais? 

3.5. Para atender as atribuições, quais ações são desenvolvidas pelos assistentes 

sociais? 

3.6. Participa como representante da Entidade em Conselho? 

3.7. Relacionamento com a equipe e a direção da organização (relações de 

poder); 

3.8. Participa de formação continuada, desenvolvidas pela Cáritas e pela própria 

profissional (grupos de estudo ou de pesquisa, cursos de aperfeiçoamento, 

etc.)? 

 

4. Considerando a atuação do entrevistado 

4.1. Quais potencialidades e dificuldades/limites que você se depara enquanto 

trabalhador da assistência social? 

4.2. Em relação ao campo sócio-ocupacional, por se tratar de uma Entidade 

Religiosa você entende que isso interfere ou tem algum impacto no exercício 

profissional? 

4.3. A partir de sua trajetória, o que você considera relevante destacar sobre o 

exercício profissional do assistente social junto a pessoas com deficiência no 

serviço executado pela Cáritas Arquidiocesana de Londrina? 
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APENDICE II 
 

 

Roteiro para entrevista com Assistente Social, coordenadora do Serviço de 
Proteção Social junto à Pessoa com Deficiência na Cáritas Arquidiocesana de 
Londrina 

 

1. Identificação da entrevistada 

1.1. Nome: 

1.2. Idade: 

1.3. Sexo: 

1.4. Estado civil: 

1.5. Ano de graduação em Serviço Social: 

1.6. Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado): 

 

2. Vínculo do profissional  

2.1. Vínculo empregatício (trabalho eventual sem registro, registro através da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, horista, voluntário, etc.); 

2.2. Forma de ingresso na organização (seleção pública, entrevista, prova, etc., por 

indicação ou outros); 

2.3. Tempo de atuação como Assistente Social na Cáritas; 

2.4. Carga horária semanal desenvolvida, realiza hora-extra; 

2.5. Remuneração recebida e benefícios; 

2.6. Função registrada e desenvolvida na organização (o registro consta como 

assistente social); 

2.7.  Enquanto coordenadora do serviço quais são as requisições, que você 

recebe? 

2.8.  E quais demandas? 

2.9.  Quais as atribuições e competências? 

2.10. Ações desenvolvidas enquanto coordenadora? 

2.11. Quais suas condições de trabalho nesta função? (Sala específica, privacidade, 

veículo, equipamentos, etc.); 

2.12. Considera que suas condições de trabalho atendem a resolução que 

dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício profissional do 

assistente social? 

2.13. Atua ou desenvolve outra atividade/serviço voluntário ou remunerado? 
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2.14. Participa como representante da Entidade em Conselhos? 

2.15. Qual a interação com Secretaria da Assistência Social e Gestora do 

Serviço na prefeitura (relações de poder); 

2.16. Participa de formação continuada (grupos de estudo ou de pesquisa, cursos de 

aperfeiçoamento, etc.)? 

 

3. Descreva e historicize como se deu a implantação do Serviço na Cáritas. 

3.1. Histórico do serviço 

3.2.  Equipe 

3.3. Estrutura 

3.4. Público 

3.5. Quais são as requisições para o serviço? 

3.6. Quais são as demandas? 

3.7. Quais são as atribuições e competência desenvolvidas? 

3.8.  Quais ações são desenvolvidas? 

 

4. Considerando a atuação do entrevistado 

4.1. Quais potencialidades e dificuldades/limites que você se depara enquanto 

coordenadora? 

4.2. Em relação ao campo sócio-ocupacional, por se tratar de uma Entidade 

Religiosa você entende que isso interfere ou tem algum impacto na execução do 

serviço? 

4.3. A partir de sua trajetória, o que você considera relevante destacar sobre o 

exercício profissional do assistente social junto a pessoas com deficiência no 

serviço executado pela Cáritas Arquidiocesana de Londrina? 
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APENDICE III 
 

Roteiro para entrevista com a Assistente Social que trabalhou na 

Associação dos Deficientes Físicos de Londrina – Adefil. 

 

1. Identificação da entrevistada 

1.1. Idade 

1.2. Sexo 

1.3. Estado civil 

1.4. Ano de graduação em Serviço Social 

1.5. Experiência profissional 

1.6. Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado) 

1.7. Tempo de exercício profissional 

1.8. Função exercida na época 

1.9. Carga horária de trabalho 

 

2. Descreva e historicize como se deu a atuação dos Assistentes Sociais 

do Município de Londrina junto à Pessoa com Deficiência. (Como o 

Município de Londrina se organizou para atender a população e como se 

deu a atuação dos Assistente Social, que serviços eram oferecidos até a 

atuação da Cáritas).  
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APENDICE IV 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,_______________________________________________________________, 

RG _________________________________, abaixo assinado, estando 

devidamente esclarecido sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa intitulada, 

“O trabalho do  Assistente Social: um estudo sobre o exercício profissional 

junto à Pessoa com Deficiência na Cáritas Arquidiocesana, no município de 

Londrina- Pr.”, realizada pela pesquisadora Daiane Pereira Francisco, sob 

orientação da Professora Dra. Melissa Ferreira Portes, docente do curso de Serviço 

Social da Universidade Estadual de Londrina, concordo em participar da pesquisa, 

sob a condição de preservação de minha identidade, tanto na coleta dos dados 

como no tratamento e divulgação dos mesmos. 

 

 

Cidade, data:__________________________________ 

 

Nome: _______________________________________ 

RG: _________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________ 

 

 

 
 


