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Resumo:  Este artigo apresenta uma reflexão sobre o processo de trabalho do assistente
social junto a usuários oncológicos. Tem por objetivo sinalizar a possibilidade de atuação do
Serviço Social por meio de desenvolvimento dos Círculos, enquanto uma metodologia que
permite o trabalho humanizado no que concerne ao estigma do câncer. Foram realizados
grupos com usuários oncológicos, os quais são retratos neste estudo, por meio de um relato
de experiência. 
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Abstract:  This article presents a reflection on the work process of the social worker at the
cancer  users.  It  aims  to  signal  the  possibility  of  action  of  the  Social  Service  through
development circles as a methodology that allows the humanized work in relation to cancer
stigma. Groups were performed with cancer users, which are pictures in this study, through
an experience report.
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1. INTRODUÇÃO

Para que se possa entender o Serviço Social  como profissão inserida nos processos de

trabalho e que vive na contramão de um sistema imposto é mister salientar que a profissão

vive em constante movimento, exigindo do assistente social uma busca incessante de novos

conhecimentos em prol de uma práxis mais humanizada.

Deixa-se  claro  que  a  profissão  de  Serviço  Social  impõe  aos  seus  profissionais  três

dimensões essenciais para a sua atuação, quais sejam – ético-política, teórico-metodológica

e técnico-operativa, conforme Projeto Ético-político da Profissão. 

Faz-se referência ao trabalho do assistente social com usuários oncológicos, a partir de uma

instituição do terceiro setor, no município de Caxias do Sul, onde a atuação do profissional

se dá através de atividades  que colaborem para a transformação da realidade de cada

usuário.  A instituição atende pessoas com os vários tipos de câncer, visando uma melhor

qualidade de vida, busca da garantia de direitos, proteção e atendimento integral ao usuário.

Atuação esta  se  dá com todos  os  sujeitos  envolvidos:  indivíduos,  família,  membros  da

equipe de trabalho, comunidade e rede de serviços, vislumbrando o respeito à autonomia do

sujeito.
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Na  busca  pelo  alcance  de  um  trabalho  humanizado,  apresenta-se  como  proposta

metodológica de ação junto às pessoas com câncer  os Círculos,  pois por  meio deles é

possível caracterizar uma escuta qualificada e que aponta para uma resposta às demandas.

2.    OBJETIVO

O objetivo deste processo centrou-se em entender como é possível estabelecer o processo

de trabalho do assistente social com usuários oncológicos, através dos Círculos, em prol da

superação dos estigmas causados pela doença.

3.   JUSTIFICATIVA

Este estudo torna-se importante a partir do momento em que o assistente social identifica

que seu  campo de atuação é  permeado  por  implicações  emocionais,  sociais,  culturais,

econômicas e políticas.  Neste sentido, o trabalho com usuários oncológicos mobiliza um

olhar frente à subjetividade do sujeito, que se vê envolto em uma “nova” condição de vida,

que lhe é apresentada a partir do diagnóstico do câncer.

Essa  palavra,  câncer,  já  carrega  em  si  mesma  uma  marca  de  luto,  um  aspecto  de

negatividade,  de medo, de dúvidas.  Mexe,  portanto,  com todos os indivíduos  que estão

envolvidos no processo: profissionais, usuários, famílias. Dessa forma, cria no imaginário

das pessoas a sensação de finitude da vida, exigindo do profissional que vai desenvolver

um acompanhamento  o  entendimento  sobre a doença,  assim como,  sobre  os aspectos

psicológicos que estarão afetos a ela. Uma das marcas que é trazida ao usuário oncológico

se  caracteriza  pelo  preconceito.  Segundo  Bacila  (2005)  os  preconceitos  criam mundos

paralelos na vida das pessoas o que torna as relações humanas conflituosas pela presença

constante de falsos juízos. 

A  compreensão  do  homem  enquanto  um  ser-no-mundo  faz-se
necessária,  sobretudo,  para  um  atendimento  humanizado  e  que
busque  a  transformação  das  ações  em  saúde,  visando  uma
aproximação não tecnocrática, mas sim um encontro com o ser que
adoece. (MARTINS, ALMEIDA & MODENA, 2011,p. 76).

O assistente social deve compreender o usuário na sua totalidade, procurando conhecer sua

história  de  vida,  seus  limites  e  potencialidades,  a  fim  de  mostrar-lhe  caminhos  e

possibilidades de transformação da sua realidade. 

4.     MÉTODO

A dialética  vem de longa data,  na Grécia  Antiga a  dialética  era  considerada a arte  do
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diálogo.  Para  Marx  não é  apenas um método,  refere-se  à  concepção de homem e da

sociedade e também a relação homem-mundo. É a reflexão do tempo presente. 

Segundo Gadotti (1985),

o materialismo dialético  tem um duplo  objetivo:  1º)  como dialética,
estuda  as  leis  mais  gerais  do  universo;  leis  comuns  de  todos  os
aspectos da realidade,  desde a  natureza  física até  o pensamento,
passando  pela  natureza  viva  e  pela  sociedade.  2º)  como
materialismo,  é  uma  concepção  científica  que  pressupõe  que  o
mundo  é  uma  realidade  material  (natureza  e  sociedade),  onde  o
homem está presente e pode conhecê-la e transformá-la.

Para Konder (1993, p. 8) “dialética significa [...] o modo de pensarmos as contradições da

realidade, o modo de compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em

permanente transformação”.

O método dialético  diz  respeito  ao  movimento,  a  uma realidade não estática.  Assim,  o

trabalho proposto visou o resgate da infância, dos sentimentos vividos, das lembranças de

bons e maus momentos da vida, que fazem parte da construção e reconstrução da história

de vida de cada usuário, na tentativa de romper com preconceitos existentes.

5.    O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL

Segundo Iamamoto (2011) trabalho é considerado uma atividade fundamental para o ser

humano, através do qual este se afirma enquanto ser social  e supre suas necessidades

humanas. Tem, portanto, uma dimensão ética respeitando valores e o dever ser de cada

indivíduo. Neste sentido, se refere a um processo pensado, organizado, planejado e que

almeja um resultado.

Para que o processo de trabalho seja efetivado é necessário que haja interação entre seus

componentes básicos, sendo eles: objeto de trabalho, finalidade/objetivo, o trabalho em si,

instrumentos e o produto final. Dessa forma, o processo de trabalho do assistente social irá

incidir  nas  diversas  manifestações  da  questão  social  (objeto  de  trabalho),  utilizando

instrumentos e meios que possam potencializar suas ações em prol de uma transformação

da realidade apresentada (produto final), por isso a importância de conhecer a realidade a

ser trabalhada.

Os assistentes sociais só podem captar o movimento, o sentido e o
significado  da  prática  profissional  buscando-os  no  movimento
histórico  da  realidade  social,  do  qual  o  Serviço  Social  é  parte  e
expressão;  -  captar  o  movimento  da  prática  profissional  na  sua
historicidade,  inserindo-a  no  quadro  das  relações  sociais
fundamentais da sociedade – entendendo-as nas relações entre as
classes sociais e suas frações e nas relações destas com o Estado -,
tendo  em  vista  –  direta  ou  indiretamente  –  dar  respostas  às
demandas postas ao Serviço Social que rompam com práticas que
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reproduzem  ou  mantém  o  status  quo  [...];  -  um  contingente  de
profissionais consciente de sua ação profissional, ao dar novos rumos
à prática profissional, certamente influencia o mercado de trabalho ao
imprimir novos rumos na atenção às demandas – reais e potenciais –
postas à profissão. (VASCONCELOS, 2002, p. 29).

Na atualidade, a profissão é chamada para instituir uma práxis mais humanizada, onde se

possa levar o usuário a atingir autonomia através da luta constante pela transformação da

realidade social apresentada. Torna-se fundamental a conexão entre as dimensões ético-

política,  teórico-metodológica  e  técnico-operativa  na  organização  do  planejamento  do

trabalho. A dimensão ético-política caracteriza que o assistente social não pode ser neutro,

tem que ter  posicionamento político para clarear a direção social  da sua prática e deve

assumir  os valores  ético-morais  presentes no Código de Ética Profissional.  A dimensão

teórico-metodológica diz respeito à qualificação para conhecer a realidade social, política,

econômica e cultural.  Já a dimensão técnico-operativa  permite a  criação de habilidades

técnicas para o desenvolvimento das ações profissionais. No que tange ao projeto ético-

político faz-se necessário mencionar Ramos (2002, p. 92),

a denominação ético-político, presente no projeto profissional, não se
fundamenta em uma visão mecanicista,  como se o projeto tivesse
condições  para  ocupar  o  lugar  de  um projeto  societário.  O  termo
projeto ético-político profissional expressa a existência, neste projeto
coletivo, de uma nítida dimensão ética, na medida em que evoca os
profissionais  de  Serviço  Social  para  refletirem  sobre  os  valores  e
desvalores  que  orientam  suas  ações.  Ao  fazer  isto,  este  projeto
vincula-se  à  defesa  de  determinados  valores  e  princípios  éticos
identificados com a busca da emancipação humana.

É  somente  atuando  assim  que  o  profissional  irá  conseguir  dar  vida  ao  projeto  de

transformação da realidade. Porém, sem dar vasão maior aos instrumentos e técnicas de

intervenção, mas sim aos objetivos da ação profissional.

Os  instrumentos  e  técnicas  de  intervenção  não  podem  ser  mais
importantes que os objetivos da ação profissional.  Se partirmos do
pressuposto que cabe ao profissional apenas ter habilidade técnica
de manusear um instrumento de trabalho, o Assistente Social perderá
a dimensão do por que ele está utilizando determinado instrumento.
Sua prática se torna mecânica, repetitiva,  burocrática.  Mais do que
meramente  aplicar  técnicas  “prontas”  [...]  o  diferencial  de  um
profissional  é  saber  adaptar  um  determinado  instrumento  às
necessidades que precisa responder no seu cotidiano. [...]  o que se
coloca para o Assistente Social hoje é sua capacidade criativa, o que
inclui o potencial de utilizar instrumentos consagrados da profissão,
mas também de criar outros tantos que possam produzir mudanças
na realidade social. (SOUSA, 2008, p. 6).

Diante disso, tem-se como desafio fundamental a articulação entre teoria e prática, uma vez

que prática profissional não é um processo pronto, acabado, ao contrário, é um processo em

movimento, repleto de contradições. O trabalho do assistente social deve estar voltado para
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o permanente  conhecimento  da realidade  através  de pesquisas  e  estudos  que possam

permitir uma ação transformadora da realidade apresentada.

Postular um Serviço Social que, na relação teoria-prática, busque na
realidade as tendências  que permitam a realização de uma prática
que  viabilize  um  processo  de  ruptura  com  a  ordem  estabelecida
envolve a superação de grande número de obstáculos. Assinalamos,
aqui, diferenças postas no processo de reprodução social. A não ser
que  se  negue  a  história  e  reconheçamos  que  enfrentar  a  ordem
capitalista  só  é  possível  na  medida  em  que  se  aja  no  próprio
movimento  da  realidade,  não há condições  de se  caminhar  nessa
direção. A busca de rompimento com práticas conservadoras é um
processo, o que significa que não há um rompimento a priori com a
reprodução  social:  isso  seria  optar  por  enfrentar  a  realidade  com
ideias e não com ações. Não é possível  enfrentar a realidade fora
dela  mesma,  fora  do  seu  movimento.  Uma  prática  conservadora
produz e reproduz, conservando as formas de dominação presentes
na  sociedade;  uma  prática  “progressista”  produz  e  reproduz,
construindo  condições  de  ruptura.  No  movimento  contraditório  da
sociedade capitalista é que se põe a possibilidade de participar na
produção de uma nova ordem social sob novas bases, colidindo com
a  ordem  capitalista:  sendo  total  sem  promover  o  totalitarismo,
incorporando a contradição sem ser contraditório. (VASCONCELOS,
2002, p. 101).

O Serviço Social como profissão que luta pela garantia de direitos apresenta uma identidade

que

é também no meio da travessia que o Serviço Social se revela cada
vez  mais  claramente  como  uma  instituição  componente  da
organização  da  sociedade.  Assim,  perguntar  por  sua  identidade
significa perguntar por sua participação na trama de relações sociais,
por sua legitimação como prática social de caráter popular, por seu
vínculo com a formulação e execução de políticas sociais autênticas;
enfim, significa perguntar por seu papel no processo de produção de
novas  relações  sociais  e  de  transformação  da  sociedade,  tendo
presente  que  cada  momento  tem  em  si  a  força  do  inaugural,  o
impulso criador do novo! (MARTINELLI, 2011, p.159).

Por isso, não há possibilidade de ser um profissional neutro, fechado em si e parado no

tempo. A realidade muda, as pessoas mudam, a vida passa muito rápido. Eis a necessidade

de um profissional ativo, participativo, dinâmico e criativo. 

Neste sentido,  o trabalho do assistente social  nas entidades que atendem pessoas com

câncer está relacionado a atividades de fortalecimento de vínculos, de apoio a usuários e

cuidadores,  de  aumento  da  autoestima,  enfim,  atividades  que  colaborem  para  a

transformação da realidade de cada usuário.  A atuação do assistente social  se dá com

todos  os  sujeitos  envolvidos:  indivíduos,  família,  membros  da  equipe  de  trabalho,

comunidade e rede de serviços, vislumbrando o respeito à autonomia do sujeito.
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5.1         Câncer: breve histórico da doença

O câncer é uma doença que carrega consigo um forte estigma, pois 

até meados do século XIX, o câncer era raramente diagnosticado. Quando
confrontado,  pouco  se  tinha  a  fazer,  pois  não  se  dispunha  de  qualquer
tratamento para combatê-lo.  Só eram oferecidas ao paciente medidas de
apoio. O primeiro tratamento visando a sua cura foi a extirpação cirúrgica,
que só tornou-se possível após a descoberta da anestesia geral, em fins do
século XIX. Mesmo em tais casos, não se obtinha a cura, só restando ao
paciente esperar pela morte. A palavra câncer era ameaçadora de tal forma
que o médico só revelava o diagnóstico aos familiares, jamais ao paciente.
Câncer estava associado à dor, à tumoração deformante, ao odor fétido e,
inevitavelmente,  à  morte.  Havia  desconfiança  de  que  fosse  doença
transmissível, por isso o paciente era rejeitado. (SILVA, 2000, p. 21 apud
Holland, 1990b:79; Yamaguchi, 1994: 21; Sontag, 1984:10).

De acordo com Teixeira e Fonseca (2007, p. 13) os primeiros estudos sobre o câncer datam

do século 30 a.c, neste período, os egípcios, persas e indianos que denominavam o câncer

de tumores malignos. No século IV a.c. os hipocráticos definiram-no como carcinoma ou

cirro e era visto como um desequilíbrio dos fluidos do organismo. A partir do século XV, com

a descoberta do sistema linfático, o câncer passa a ser visto como um desequilíbrio da linfa.

E, somente no século XVIII, o câncer passou a ser visto como doença localizada. 

O leque de possibilidades de intervenção contra o câncer vai se ampliando devido a novas

técnicas de cirurgias, mas com a aproximação com outras áreas do conhecimento como a

física  e  a  química  é  que  surgem grandes  transformações  no  tratamento  da  doença:  a

radioterapia e a quimioterapia. No século XX os estudos e pesquisas sobre o câncer e seus

tratamentos passam a ter proporções maiores.

Quando ocorre o diagnóstico da doença, normalmente num primeiro momento, o paciente

se sente confuso e assustado. Não acredita, fica com medo, ansioso, triste, com raiva e se

sente  injustiçado.  É  necessário  que o  paciente  procure  apoio  emocional  e  clínico  para

suporte e orientações. (CHEVALIER-MARTINELLI, 2006, p. 62-63).

Sabe-se que a prevenção do câncer é possível e, hoje em dia, ocorre de diversas formas. O

Instituto do Câncer (INCAN) de Caxias do Sul lista meios de se prevenir o câncer, quais

sejam: a prática de exercícios físicos;  alimentação saudável;  moderação na ingestão de

bebidas alcoólicas; não fumar; evitar o sol no período das 10 horas da manhã e 4 horas da

tarde;  utilização  de  filtro  solar  diariamente;  para  mulheres:  realizar  periodicamente  o

autoexame de mama e a mamografia.

Outra forma de prevenção muito utilizada são as campanhas, por exemplo: Outubro Rosa

(Combate ao Câncer de Mama), Novembro Azul (Combate ao Câncer de Próstata), Doação

de Medula Óssea, contra o Tabagismo, dentre outras.
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5.2.        Círculos 

Diante do contexto atual, novas habilidades são solicitadas ao assistente social, que tem

que se aperfeiçoar a cada dia estando atento às novas propostas de intervenção e atuação.

Uma das novas áreas de atuação se refere à Justiça Restaurativa, por meio da metodologia

dos Círculos de Paz.

A Justiça Restaurativa é uma nova forma de lidar com o crime, dando margem à inclusão e

empoderamento das partes, evitando a estigmatização. Busca a construção de um novo

relacionamento  entre  as  partes.  Diante  desta  proposta,  os  Círculos  de  Paz  são  uma

metodologia  utilizada  para  que  as  partes  envolvidas  possam  ouvir  e  falar,  de  forma

organizada e respeitosa.

É importante salientar conforme Pranis (2010, p.49),

o processo do Círculo se realiza através do contar histórias. Cada pessoa
tem uma história e cada história oferece uma lição. No círculo as pessoas se
aproximam  das  vidas  umas  das  outras,  a  partir  da  partilha  de  histórias
significativas  para  elas.  (\)  as  histórias  unem  as  pessoas  pela  sua
humanidade comum e as ajudam a apreciar a profundidade e a beleza da
experiência humana.

Aqui percebe-se a ligação dos Círculos  com o método interventivo  do assistente social.

Método este dialético onde se compreende o sujeito em sua totalidade, dando importância a

sua historicidade no processo de transformação da sua realidade. Para a realização dos

círculos deve haver um espaço apropriado e que siga os elementos estruturais, quais sejam:

cerimônia de abertura, o objeto da palavra (só quem está com ele pode falar), facilitador

(quem coordena) e a cerimônia de encerramento. 

A  pessoa  que  coordena  –  denominada  facilitador  –  deve  conduzir  o  grupo  de  forma

acolhedora, diminuindo as tensões, dando as boas-vindas e, logo após, início ao círculo.

Deve-se sempre ter presente o objeto da palavra para que apenas a pessoa que estiver com

ele possa falar. 

O  facilitador  do  círculo,  frequentemente  chamado  de  guardião,  assiste  o
grupo  na  criação  e  na  manutenção  do  espaço  coletivo  no  qual  cada
participante se sente seguro o sufi- ciente para falar honesta e abertamente
sem  desrespeitar  ninguém.  O  facilitador  faz  isso  liderando  o  grupo  pelo
processo  de  identificar  seus  valores  e  diretrizes  e  pelo  apoio  para  que  o
objeto da palavra seja usado da maneira adequada. Através das perguntas
ou  sugestões  de  tópicos,  o  facilitador  estimula  as  reflexões  do  grupo,
monitorando o tempo todo à qualidade do espaço coletivo. O Facilitador não
controla os assuntos levantados pelo grupo, nem tenta levar o grupo para um
determinado resultado. O papel do facilitador é iniciar  um espaço que seja
respeitoso  e  seguro  e  engajar  os  participantes  a  compartilhar  a
responsabilidade pelo espaço e pelo seu trabalho compartilhado. O facilitador
está em uma relação de cuidado do bem-estar de cada membro do círculo.
Os facilitadores fazem isso como um participante igual a todos no círculo e
não  de  um lugar  à  parte  do  círculo.  O  facilitador  organiza  a  logística  do
círculo, atento para as necessidades e interesses de todos os participantes.
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Isso inclui  estabelecer o lugar e horário,  fazer convites, preparar  todas as
partes,  selecionar  o  objeto  da  palavra  e  a  peça  do  centro,  planejar  as
cerimônias de abertura e fechamento e formular as perguntas norteadoras.
(BOYES-WATSON, 2011, p. 41).

Não necessariamente os Círculos são aplicados apenas para a Justiça Restaurativa, visto

que os  mesmos podem ser  aplicados  em outras  situações,  com outros  objetivos  como

valorização  da  vida,  da  amizade,  superação  de preconceitos,   tomada de  decisões  ou

resolução de problemas, dentre outras. Como exemplo tem-se a possibilidade de aplicar um

Círculo com grupo de usuários oncológicos com o intuito de resgatar vivências e superar

estigmas oriundos da própria doença.

6.     RESULTADOS OBTIDOS

O Círculo foi realizado com usuários oncológicos, em setembro de 2014. Começou com uma

música suave,  as pessoas se cumprimentaram ao comando da facilitadora,  depois cada

participante levou ao centro do círculo  um objeto importante para si,  falando sobre seu

significado.

A atividade principal era uma reflexão sobre a vida de cada um. Depois de lido um texto,

cada qual deveria falar sobre a reflexão, respeitando o objeto da palavra. Foi um momento

muito emocionante, entre lágrimas e risos vieram muitos depoimentos de vidas sofridas, de

abandono, mágoas, ressentimentos, mas também, de momentos felizes. Aqui foi possível

decifrar os estigmas que os usuários oncológicos carregam consigo. Houve o apoio de um

para com o outro, troca de conselhos, abraços de conforto. Após esse momento foram feitas

algumas perguntas sobre a vida, tendo como fechamento um bingo. 

Pôde-se perceber um crescimento do grupo em relação a eles mesmos, pois quando se

identifica  as  próprias  dificuldades  nos  outros,  cria-se  a  possibilidade  de  um  maior

desenvolvimento, modificando a conduta perante o grupo.

A  atuação  do  assistente  social  nos  círculos  se  apresenta  na  forma de  facilitador,  que

conduzirá o grupo durante todo o processo. Esta atuação tem que ser participativa como

membro  do  círculo  e  não  como  alguém  distante.  Deve  compartilhar  experiências  e

perspectivas de vida. O profissional deve ser criativo e saber lidar com conflitos, respeitando

a todos – veja-se isto como uma exigência de aperfeiçoamento do profissional atual. 

7.    CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho com usuários oncológicos é por si só desafiador. Quando se institui uma atuação

com vistas ao desenvolvimento de ações humanizadas esta passa a ser uma proposta de

promoção  de  saúde,  visto  que  amplia  a  conexão  entre  os  aspectos  institucionais  e  os
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desejos e anseios dos sujeitos envolvidos. Quer dizer que se passa a considerar o lado

emocional do usuário, de sua família em relação ao processo de adoecimento.

Os  serviços  que  atendem  a  usuários  oncológicos  devem  contar  com  um  quadro  de

profissionais que venha a proprorcionar um atendimento interdisciplinar, uma vez que este

vai permitir a atenção integral às necessidades dele. Torna-se fundamental o entendimento

do usuário enquanto um sujeito social que tem dúvidas, medos, angústias, mas também,

desejos, sonhos, vontade de viver e pertencer a um novo grupo que se institui a partir do

diagnóstico da doença. Isto é muito mais do que fazer parte de indicadores de saúde, ou

seja, ter um atendimento humanizado é compreender que enquanto ser humano será visto,

entendido, acolhido e assistido em todas as suas vulnerabilidades e potencialidades.

Neste sentido, ao recorrer à metodologia dos círculos, o assistente social passa a exercer

uma função social de facilitador de um processo de empoderamento de seus participantes,

por meio do “poder da palavra”, que significa muito mais do que a fala, mas sim, a abertura

da subjetividade do usuário oncológico.  A proposta dos círculos  demonstrou que é possível

constituir uma identidade social, num contexto em que o fantasma da morte, da finitude é

uma constante. Os usuários que puderam participar deste trabalho alteraram sua forma de

se  perceber  na  sociedade,  na  família  e  na  própria  entidade.  Passaram  a  desenvolver

características  de fortalecimento,  autonomia,  autoestima e  autoconhecimento  que  foram

desmistificando a doença, bem como, minimizando os agravos promovidos com o estigma

de ter câncer.
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