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INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Estágio Supervisionado em Serviço Social I, II e III
refere-se às vivências obtidas no Centro de Referência da Assistência Social João Batista Neto
– CRAS do município de Campo do Brito/SE sob a supervisão técnica da Assistente Social
Mscª Susana Rezende Lima e supervisão pedagógica da Profª. Dra. Noêmia Lima Silva. Este
órgão faz parte da responsabilidade da Secretaria Municipal da Assistência Social pela gestão
compartilhada de Assistência Social, Programa de Renda e Cidadania, e de Inclusão Social.
O local escolhido para a realização do estágio, com vista, em aprimorar
conhecimentos da Política de Assistência Social. Desta forma, sendo a SEMAS o órgão gestor
dessa política. O foco da inspiração foi o Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para a Terceira Idade, este por sua vez, é executado por uma técnica do Serviço
Social vinculada ao CRAS. Atuando dentro do programa da proteção social básica, o PAIF, o
objetivo do projeto de intervenção é a construção de um envelhecimento saudável para o
Serviço supracitado, na prestação de informações, orientações a respeito de um melhoramento
na qualidade de vida.
O CRAS enfatiza-se a coordenação dos Serviços de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos (crianças de 0 a 6 anos, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, jovens de 15 a 17
anos, e o grupo da terceira idade) e o Programa (Programa Bolsa família) que envolve todo
um corpo técnico formado por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, dentre outros
profissionais.
Por se tratar de um órgão municipal, cabe ao CRAS, sobre o encargo da SEMAS,
a promoção de orientações técnicas, a exemplo de reuniões, capacitações, visitas técnicas de
acompanhamento e construção de instrumentais para os serviços socioassistenciais. E, ainda,
a disseminação das legislações sociais, a Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS, 1993), Política Nacional da Assistência Social (PNAS, 2004),
Portarias e Resoluções do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS)
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), Estatuto do Idoso (2003) e Norma
Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social (NOB/SUAS). São estas as
principais normas que orientam a Política da Assistência Social no Brasil. Estas políticas,
posta através dos direitos sociais ofertados a todos cidadãos.

Em levantamento documental no CRAS, bem como, informações obtidas na
SEMAS, foi constatado que já houve experiências anteriores de estágio curricular na
instituição. Desta forma, esse relatório constitui-se numa continuidade de documento
acadêmico que tratará do funcionamento do CRAS atualizado.
É importante destacar que a oportunidade de estagiar em um campo de atuação em
que o serviço social esta inserido como um dos profissionais fundamentais para o
funcionamento da instituição, exigindo assim do mesmo uma atuação embasada nas
dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativo que guiam a profissão de
assistente social muito bem sincronizados. O estágio curricular é de grande relevância, pois
este possibilita uma visão critica e analítica da prática profissional, além de ser um momento
de experiência, assistir como a prática do profissional se apresenta no dia a dia.
De acordo com, a Lei de Estágio de nº 11.788, aprovada em 25 de setembro de

2008, no seu Art, 1º:
Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que
estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior,
de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos
finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de
jovens e adultos.

A metodologia utilizada para a construção deste relatório de estágio, tendo em
vista, o conhecimento do campo de estágio e a execução do projeto de intervenção na
instituição, se constitui na observação de campo, a pesquisa bibliográfica em livros, sites e
legislações específicas de acordo com o serviço abordado, levantamento de dados históricos
sobre a instituição, e a construção o perfil do público alvo do projeto.
O trabalho foi estruturado em três capítulos e as considerações finais. No primeiro
capítulo, foi se constituindo a partir da contextualização do estágio, focando a história da
compreensão sobre questão social, da política social, bem como seus desdobramentos nas
ações desenvolvidas pelo CRAS e seu funcionamento. No segundo capítulo apresentou-se o
projeto de intervenção, construído pela aluna estagiária sob a orientação das supervisoras
técnica e pedagógica, enfatizado as etapas e a metodologia usada para a sua execução junto ao
campo de estágio. Já no terceiro capítulo foi demostrado a operacionalização do Projeto de
Intervenção, bem como, a avaliação das ações desenvolvidas durante a sua execução.

As considerações finais contemplaram uma reflexão geral sobre a experiência
vivenciada durante as três fases do estágio supervisionado, como um andamento
indispensável na preparação para a vida profissional.

CAPÍTULO I

CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

A Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, a constituição cidadã, foi um
macro fundamental para a garantia de direitos sociais. A Carta Magna decreta no artigo 194 a
seguridade social compreendida com “um conjunto integrado de ações de iniciativa dos
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à
previdência e à assistência social”, composta por um famoso tripé: assistência, saúde e
previdência (BRASIL, 2004).
Antes da CF de 88 a assistência Social era tida como serviços de assistencialismo,
como forma de caridade, clientelista, solidariedade religiosa e filantrópica. A população
assistida a esse tipo de serviço era tratados como clientes e não como usuários. Depois da CF
referida, assistência social é preconizada a quem dela necessita conforme transcrito no Art.
203: “A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de
contribuição à seguridade social” (BRASIL).
A assistência social passa a ser um direito do cidadão e um dever do estado, e que
dever prover os mínimos sociais em um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da
sociedade. A consolidação do direito na garantia do atendimento as necessidades básicas é
efetivada na Lei Orgânica de assistência Social (LOAS) que foi aprovada em 1993.

1. As Expressões da Questão Social e a Política Pública
1.1. A Questão Social na contemporaneidade
Para a compreensão da questão social na contemporaneidade é preciso adentar por
um breve relato na sua trajetória de constituição que se fundar no alicerce da contradição
capital versus trabalho sobre as condições desiguais de uma sociedade privada.
Conforme Netto (2011) a “questão social” tem origem no século XVIII na
Inglaterra com o avanço do estágio industrial-concorrencial do sistema capitalista, com este

avanço a sociedade sofre um rápido impacto, marcado pelo fenômeno do pauperismo
(miséria) em uma nova dinâmica, pois a pobreza sempre existiu, antes era derivado pela
escassez, não havia um modo de produção que produzisse para o abastecimento de toda
população, já na implantação do capitalismo ocorre uma capacidade maior na produção, e na
medida em que aumentava esta capacidade social de produzir riqueza, crescia também à
pobreza designando assim o surgimento da questão social.
De acordo com o mesmo autor, a “gênese social” acontece na terceira década do
século XIX como desenvolvimento do pauperismo avançado, a sua representação ocorre na
manifestação das expressões: da desigualdade, exploração e dominação.

Somente na

Revolução de 1848 é que sucede a passagem da classe trabalhadora em si para si no processo
de lutas, na tomada de consciência política que a questão social é vinculada a sociedade
burguesa, e a única forma de supressão desta conduz a supressão daquela, através da luta de
classes. É através da consciência política que o proletariado enxerga no sistema de modo de
produção capitalista um exército industrial de reserva formado por trabalhadores
desempregados e muitos outros que nem sequer foi inserido no mercado de trabalho devido a
não existência de trabalho para todos, por conta da introdução de máquinas cada vez mais
eficientes na realização do o trabalho antes realizado por eles, estava havendo a substituição
da mão-de-obra humana pela mecanizada.
Em alguns países desenvolvido da Europa Ocidental no período posterior a
Segunda Guerra Mundial, vivia a experiência de regulação estatal da questão social, processo
conhecido com o Welfare State ou Estado de Bem-Estar Social. Segundo (Behring-Boschetti,
2010) a mobilização e a organização da classe trabalhadora no final do século XIX e no
início do século XX contribuíram a fim de que o Estado começa a vê os problemas das
desigualdades e da exploração com a questão social, passando a discutir a igualdade de
oportunidades e condições pelo direito formal, assumido deste modo um caráter social com
investimentos nas políticas sociais para o enfretamento das expressões da questão social, ou
na diminuição do agravamento desta. Significando, portanto um fator determinante na
mudança ocorrida no Estado Liberal.
Atualmente a “questão social” na sociedade capitalista pós-industrial, ou seja, na
revolução tecnológica permanece com a contradição capital versus trabalho. Pastorini aborda
em seu livro, A Categoria “Questão Social” em Debate, dois autores (Rosanvallon e Castel)
que defendem o debate de uma nova “questão social”, por conta do crescente

desenvolvimento e o aparecimento de novas formas de pobreza no novo modo de produção
acarretado o esgotamento do modelo de proteção social, este por não se adaptar a nova
realidade.
Na contemporaneidade o modo de produção capitalista ganha uma forma
diferenciada em relação ao sistema passado, por estarmos vivendo numa fase de
desenvolvimento mais aprofundado do que as fases anterior do Sistema Capitalismo, porém o
seu principal objetivo em permanece impregnado na busca da acumulação de riquezas
socialmente produzida pela classe trabalhadora. O novo modo de produção é o contorno
encontrado pelo capitalismo para sair das crises, já que estas são inerentes ao sistema. A
questão social se apresenta neste contexto com uma nova roupagem, a mudança se dá nas
expressões da questão, no novo modelo de pobreza em uma intensificação maior da
exploração, fruto da ampliação das forças produtivas.
Conforme Yazbek, o Brasil foi marcado com as “sequelas da “questão social”
expressas na pobreza, na exclusão e na subalternidade de grande parte dos brasileiros, tornamse alvo de ações solidárias e filantropia revisitada”. É um marco de reestruturação no processo
da acumulação do capital globalizado pela execução da reversão política conservadora, ligada
às ideias neoliberais com intuito de provocar uma erosão nos direitos sociais redireciona as
intervenções do Estado para com a produção e distribuição de riqueza social.
No Serviço Social a questão social é o objeto de trabalho do profissional, é um
conjunto de expressões da desigualdade social da sociedade capitalista. Segundo a
ABESS/CEDEPSS:
A relação do Serviço Social com a questão social fundamento básico de sua existência - é
mediatizada por um conjunto de processos sóciohistóricos e teórico-metodológicos constitutivos de
seu processo de trabalho. (1996, p. 7).

O assistente social trabalha no enfretamento das expressões da questão social
como forma de viabiliza a garantia dos direitos da população. Este profissional tem que se
desenvolver a capacidade de se atentar às mudanças no sistema capitalismo pelo modo de
produção moderno, pois é neste que se apresentam as novas formas das expressões da questão
social. Visto que, o termo questão social é inerente ao sistema capitalista, com este é inerente
às crises. E é no enfretamento das expressões que as políticas sociais são criadas com uma
forma de diminuir o seu agravamento.

1.2- Política pública no espaço institucional:
As Políticas Sociais brasileiras a partir da Constituição de 1988 têm como
finalidade dar cumprimento aos objetivos fundamentais da República, conforme transcrito no
inciso III do seu Art. 3º. “erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades
sociais e regionais” (Brasil, 88).
A Constituição de 1988 dispõe de medidas que garante uma série de direitos
sociais, na ampliação e garantia do acesso da população a determinados bens e serviços
públicos. No Capítulo dos Direitos Individuais e Coletivos, o Art. 6 institui como direitos
sociais a “educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados” (idem).
Os direitos sociais são conquistados no decorrer do século XX, oriundos de uma
relação entre o Estado e a sociedade no enfretamento da questão social, vinculado a um
projeto de Estado social, pois é o Estado que deve proteger por meio de suas intervenções
fundamentada na igualdade, já que decorre da desigualdade social gerada pelo capitalismo.
A Política Nacional de Assistência Social foi criada em 2004, pela Resolução nº
145, onde “busca incorporar as demandas presentes na sociedade brasileira no que tange a
responsabilidade política, objetivando tornar claras suas diretrizes e na efetivação da
assistência social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado”. Configura-se na
perspectiva sócio-territorial, na dinâmica do reconhecimento demográfico e socioeconômico
no processo de exclusão/inclusão social no âmbito familiar. Compreendendo a população em
situação de rua, adolescentes em conflitos com a lei, indígenas, quilombos, idosos e pessoas
com deficiências, tradicionalmente tida como pessoas invisíveis socialmente diante da
sociedade (PNAS, 2004).
A criação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – é um avanço
fundamental nas politicas publicas, por um modelo de gestão descentralizada, participativa e
não-contributiva para todo território nacional. Sua aprovação se concretizou na realização da
IV Conferência Nacional de Assistência Social realizada em dezembro de 2003, fundada no
compromisso da PNAS/2004.
Conforme estabelece a Lei nº 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS), é uma lei complementar que trata dos direitos mínimos sociais aos cidadãos. Esta

tem com funções essenciais: a proteção social básico e especial, a vigilância e a defesa de
direitos socioassistencial (BRASIL,93).

1.2.1. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS- Proteção Social Básica
Em conformidade com a Politica Nacional da Assistência Social –PNAS, o Centro
de Referência de Assistência Social- CRAS se define como:
“uma unidade pública estatal de base territorial,
localizado em áreas de vulnerabilidade social, que
abrange um total de até 1.000 famílias/ano.
Executa serviço de proteção social básica,
organizada e coordenada a rede de serviços
socioassistenciais locais da política de assistência
social” (p. 35).

O CRAS ganhou grandes avanços nos programas, projetos, serviços e benefícios
após a execução da PNAS dentro da instituição, visando assim, o convívio familiar e
comunitário da família ou indivíduo. Sendo este o responsável pelo comprimento do
Programa de Atenção Integral as Famílias (PAIF) se levar em conta o estado de
vulnerabilidade social e promoção do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários,
com base na articulação de rede de proteção social básica e na inserção nos serviços de
assistência social local (idem).
A proteção social em conformidade com a PNAS deve garantir a segurança de:
sobrevivência; acolhida; convívio ou vivencia familiar. O seu objetivo geral da proteção é a
prevenção de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, principalmente a população que vive em
estado de vulnerabilidade social causado pela pobreza, privação e fragilidade de vínculos
afetivos, tendo com unidade de referência a família.
Conforme, a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais a Proteção
Social Básica é desenvolvida na instituição do CRAS em articulação ao PAIF, no atendimento
ao usuário junto a sua família. Os serviços realizados a proteção é dividida em três categorias:
Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF);
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e
Serviço de Proteção Social Básica no Domicilio para Pessoas com Deficiência e Idosos.

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF - desenvolvido
nos Centros de Referências de Assistência Social, composto por um conjunto de ações de
caráter continuo. A concretização deste Serviço tem ganhado avanços significativos na área
da assistência após a criação PNAS (2004) como política pública, se efetivando como dever
do Estado e direito do cidadão.
Os serviços prestados são o de acolhimento e o acompanhamento, este último se
constitui num acompanhamento sócio-familiar, dentre outros. O intuito maior é prevenir
situações de risco social presentes, por meio do fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários é um “trabalho social com a família” em um conjunto de procedimentos
utilizado pelo profissional do equipamento social (CRAS).
A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais contribui para a qualidade
do principal serviço de proteção básica- PAIF- do SUAS na Secretaria Nacional de
Assistência Social em comissão intergestores tripartite.
Os objetivos principais do programa em articulação com Centro de Referência de
Assistência Social é fortalecer a função protetiva da família; prevenir a ruptura de vínculos
familiares e comunitários; promover o acesso dos benefícios, programas de transferência de
renda de serviços socioassistenciais. O público alvo, deste programa, são as famílias em
estado de vulnerabilidade decorre dos efeitos das expressões da questão social acarretado pelo
sistema capitalista.

1.3- Estudo e análise da Instituição

O município de Campo do Brito está localizado no agreste do estado de Sergipe.
Com proximamente cerca de 16.000 mil habitantes. De acordo com, o “Mapa da pobreza e
Desigualdade dos Municípios Brasileiros”, pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estáticas (IBGE), este município tem o índice de incidência de pobreza de
42,26% em 2003 e ocupa a 63º posição brasileira no ranking do Índice do Desenvolvimento
Humano - IDH.

A prefeitura municipal de Campo do Brito é o órgão maior do município,
localizada na Rua Padre Freire de Menezes, nº 20. Sua gestão atual é composta por 15
(quinze) Secretarias e procuradoria Municipal.
Dentre estas:
Secretarias Municipais de: Desenvolvimento Econômico; Obras; Agricultura;
Assuntos Extraordinários; Administração, Controle Interno; Transporte; Cultura; Esporte e
Lazer; Planejamento; Finanças; Saúde; Assistência Social; Comunicação e Educação.

Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) de Campo do Brito/SE.

A SEMAS de Campo do Brito esta localizada na Praça Mário Ribeiro de Brito
Filho, o seu horário de funcionamento ao público é das 8h: 00min às 13h: 00min, de segundafeira as sextas-feiras. O seu nível de gestão de acordo com, as condicionalidades da PNAS é
do tipo básica de pequeno porte I.
De acordo com o estudo de Santos (2008), no CRAS deste município, em uma
conversa informal com a assistente social na época, relatou verbalmente que não há nenhum
registro documental que prove o início do serviço social neste município.
As informações passadas pela profissional, é que em 1995 as atividades sociais
eram realizadas pela Secretaria de Administrativa com recursos próprios, dentre as quais: os
benefícios eventuais (auxilio funeral, cestas de alimentos, pagamentos de talões de agua e luz,
etc.), o PAC, Programa de Atendimento a Criança de 0 a 6 anos.
Que a Secretaria da Ação Social teve sua criação um ano após, e de inicio
funcionou na Secretaria Municipal da Educação. Mas com a implantação da Lei Orgânica da
Assistência Social em 1993, conforme colocada se fez necessário à contratação de um
profissional do serviço social para a intervenção de projeto, tomando um rumo mais
sistemático em relação às atividades sociais desenvolvidas até o momento presente: Criança
Cidadã (em 1999 transformado em Programa de Erradicação do trabalho Infantil- PETI) e o
Benefício de Prestação Continuada (BPC). Um dos principais avanços na Lei se dá na
mudança de denominação de Ação Social, onde se transmitia uma imagem de

assistencialismo, passa a ser chamada de Secretaria de Assistência social. Deixa de ser uma
ação meramente assistencialista e toma-se uma assistência a partir dos direitos sociais.
Em 1997 regista-se dois grandes avanços importantes no município, à criação do
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e uma sede para a Secretaria de
Assistência Social. E no ano seguinte a realização da Conferência Regional de Assistência
Social.
Em 2001 em parceria a Secretaria Municipal da Saúde cria o projeto “Bem-Vindo
a Vida”, cujo objetivo era atender as gestantes e nutrizes, e as crianças até o sexto mês de
vida. Neste mesmo ano foi iniciado o cadastro do programa Bolsa Família - BF, que
atualmente conta com 2500 famílias cadastradas, a revisão do Benefício da Prestação
Continuada - BPC, elaboração de um projeto para conjuntos habitacionais e cursos
profissionalizantes ente eles, encanador, primeiros socorros, cabeleireiro e etc., um ano depois
a criação do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente (SANTOS, 2008).
Em 2003 criou-se a Casa da Família e o Conselho Tutelar, mas suas atividades só
foram efetivas um ano após a sua criação, no mesmo ano da aprovação da Polícia Nacional da
Assistência Social. O CRAS de Campo do Brito acompanha e implanta as modificações desta
política através dos reordenamento de serviços.
No início da nova administração em 2005, houve varias mudanças significativas
para a população campo-britense: mudança no quadro de funcionário tanto da Casa da
Família, PETI (atualmente reordenado para serviço de convivência de crianças e adolescentes
de 06 a 15 anos) e dá própria secretaria da Assistência Social. Foi criado o projeto “Feira
Cidadã” que beneficiava famílias em estado de vulnerabilidade social e que pudesse ter
também um acompanhamento psicossocial. Outro avanço importante corresponde à mudança
de transição da “CASA da FAMÍLIA” para o Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) com instalações adequadas para o atendimento do público com preconiza a PNAS.
Neste mesmo ano foi criado o Grupo de convivência para Idoso “Alegria de Viver”, cuja
finalidade promover atividades culturais, recreativas, turísticas educativas e de lazer. E
também a realização de outros tipos de cursos profissionalizantes, e atendimento psicológico.
Com dados no Plano Municipal de Assistência Social deste município que
abrange o ano de 2010 a 2012, a SEMAS, em conjunto com a prefeitura municipal contribui
com o desenvolvimento da rede de proteção social básica, assumindo as atribuições

implantadas pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), como um sistema articulador
e provedor de ações de proteção social básica e especial. Após sua inserção no processo de
concretização da Política Nacional de Assistência Social –PNAS/2004 e da Norma
Operacional básica- NOB/SUAS/2005.
A SEMAS/Campo do Brito abrange tanto a comunidade da zona rural, como a
comunidade da zona urbana, e tem com objetivo a identificação dos problemas sociais
inerentes a sociedade e a busca do público-alvo com risco de vulnerabilidade social maior
para que os usuários tenham os seus direitos sociais garantidos, essa garantia se dá através da
seguridade social.
Atualmente a SEMAS conta com o Conselho Municipal da Assistência Social
(CMAS) criado em 1997, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e adolescentes, o
Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e
o Conselho Tutelar. Estes Conselhos foram criados para participação população campobritenses como forma de controle social. Mostra-se uma seguridade como uma política
pública, estatal, intersetorial e com participação popular, com autonomia na gestão municipal
de forma descentralizada e participativa, conforme preconiza o artigo 6º do capítulo III da
LOAS.
Organograma da SEMAS – encontra-se abaixo com sua estrutura organizacional,
de acordo com as informações repassada pela própria Instituição. É oportuno ressaltar que os
dados contidos nele, estão sujeitos à alteração, devido, por exemplo, a ampliação no quadro
de funcionários, aqui representados por números dentro do organograma baseada na
composição atual.
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O Centro de Referência de Assistência Social João Batista Neto/ SEMAS

O Centro de Referência de Assistência Social João Batista Neto localiza-se na
Praça Mário Ribeiro de Brito Filho, no centro da cidade no antigo prédio da Unidade Básica
de Saúde – posto de Saúde, a estrutura do prédio é dividida em: uma sala da coordenação,
uma recepção, uma sala de atendimento coletivo e outra para o individual, uma sala para a
coordenação do programa Bolsa família, uma sala para almoxarifado, uma copa e três
banheiros. O horário de funcionamento diariamente ao público é de segunda-feira a sextafeira, das 8h00min as 17h00min.
Segundo informações da assistente social as atividades realizadas pelo CRAS
deram início em julho de 2004, em um prédio alugado pela prefeitura na Rua José Bonifácio,
nº 130, em uma instituição designada “CASA DA FAMÍLIA” criada em 2003, mas a sua
implantação ocorreu efetivamente no ano de 2004, incluído as atividades promovidas pela
instituição e a própria SEMAS.
No ano de 2013 o CRAS ganhou uma sede pública (o antigo Posto de Saúde), que
antes era alugada. Mas as mudanças não para somente no prédio, o outro ganho diz respeito à
designação da instituição que até então era conhecida pela população campo-britense de

“Casa da família”, transmitido uma imagem de assistencialismo, passando a usar a designação
CRAS João Batista Neto.
Segue abaixo, de forma sistemática, os serviços, benefícios, programas e projetos
ofertados no CRAS de acordo com o que estabelecido na Lei Orgânica da assistência SocialLOAS. E algumas das caraterísticas importantes de cada, como a idade necessária de cada
grupo de convivência para participação, se os recursos financeiros para a execução são
oriundos de nível federal, estadual e municipal, qual o público-alvo e quantidade de usuários
cadastrados e/ou frequentadores em algum tipo de serviços.
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA:

•

Grupo de convivência para Idoso –“Alegria de Viver”- este corresponde

aos usuários com idade igual ou superior a 60 anos, são pessoas idosas em situação de
vulnerabilidade social, em especial beneficiários do Benefício de Prestação
Continuada e idosos de famílias beneficiarias de programas de transferência de renda.
O programa é financiado pelo Governo federal/ Prefeitura Municipal, em 2013 foram
120 idosos participantes do grupo “Alegria de Viver”.
•

Serviço de Convivência para adolescente de 15 a 17 anos – é um

serviço para adolescentes cujas famílias são beneficiarias do programa Bolsa Família
ou aquele que se encontra em situação de risco pessoal ou social. Onde focaliza o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, através de atividade que
estimulem a convivência social. O recurso deste é transferido também do governo
federal para o municipal, em 2013 foram 175 jovens matriculados.
•

Serviço de Convivência para criança e adolescente de 06 a 15 anos –

este serviço correspondia ao antigo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI), cuja finalidade era retirar as crianças e adolescente desta faixa etária do
trabalho, tanto na zona urbana como da zona rural. No ano de 2013 foram 155
cadastrados no serviços. Este serviço consisti num espaço de convivência, importante
para a formação e participação da cidadania.
PROGRAMAS:
•

Programa Habitacional- é programa para família com renda inferior a

três salários mínimo que não possua habitação nenhuma, para a realização de

construção de moradia a essas famílias que se encontra nas condicionalidades
supracitadas, a Prefeitura Municipal busca parceria com o governo do Estado. Em
2010 apenas 37 famílias foram beneficiadas com o programa.
•

Bolsa Família- BP- é um programa do governo Federal para as famílias

que recebem em torno de R$ 70,00 a R$ 140,00 mensal, e as da extrema pobreza que
recebe inferior a R$ 70,00. O recurso financeiro do programa é de transferência direta
do governo para o usuário através de um cartão magnético.

BENEFÍCIOS:
• Benefício de Prestação Continuada – BPC – é um benefício para pessoas com
deficiência e para idosos com idade igual o superior aos 65 anos e comprove ter uma
renda inferior a ¼ do salário mínimo vigente. O benefício é repassado do Fundo
Nacional de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social, são 274
pessoas com deficiência e 124 idosos dentro dos critérios citado acima, este número
corresponde até o ano de 2012.
• Benefícios Eventuais-BE- são benefícios de provisões suplementares e provisórias,
prestados aos cidadãos e as famílias em virtude de nascimento, morte, situação de
vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, são Cidadãos em muita das vezes
situação de vulnerabilidade provisória. O recurso vem do orçamento municipal
alocado na Secretaria Municipal de Assistência Social, atende em média por ano 1.200
usuários.
Vale ressalta que os benefícios eventuais mais frequentes deste CRAS,
correspondente com realidade do município na gestão passada: vale gás, talões de energia e
água, melhoria de moradia (um kit de material de construção), cesta básica e o enxoval para
as mães que não tinha condições de comprar. Alguns dos benefícios que deveria ser custeado
pela saúde também eram ofertados pelo próprio como: fraldas geriátricas, medicamentos,
realizações de exames, consultas médicas e cirurgias. Há outros serviços de importância para
a população campo-britense, confecção da carteira do idoso- passo livre. Conforme a atual
gestão estes benefícios passar a fazer parte diretamente da SEMAS.
Os programas e projetos, com os dados das famílias acompanhadas, eram postos
nos armários de arquivos, que eram organizados por códigos e cor, e eram armazenados

também nos computadores que eram interligados em rede. A cor correspondia a cada
programa, a Vermelha corresponde ao Atendimento, a amarela ao projeto Feira Cidadã
(projeto inativo), a verde ao antigo Projovem e a rosa ao Grupo de Convivência Idosa
“Alegria de Viver”. Isso facilitava o trabalho do profissional com mais eficácia e eficiência
dentro da instituição e para os usuários tem uma maior agilidade no que procura na
instituição. Atualmente o atendimento é feito na ficha padronizada pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS.
Alguns dos projetos foram criados de acordo com datas comemorativas e outros
com base na realidade, entre eles:
Projeto Pascoa em Família - na Semana Santa, oferece alimentos de qualidade
para o prepara das tradicionais refeições nesta semana santa;
Projeto Ser Criança - durante a semana da criança realizações de atividades,
lazer e sociabilidade;
Projeto Natal em Família - uma confraternização natalina;
Projeto Parabéns Mãe- homenagem ao dia das mães beneficiaria dos programas
sociais;
Projeto de Geração de Emprego e Renda- em parceria com o PRONAT e os
Sistemas Ss, ofertando curso de qualificação de profissional para inserção no mercado
de trabalho;
Projeto de Enfretamento ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes- o combate vem através de ações integradas a serem desenvolvidas pela
união do poder público municipal com órgãos de justiça, de segurança e organizações
não governamentais;
Serviços de Capacitação e Inclusão Produtiva- são cursos profissionalizantes
para membros das famílias beneficiaria do Programa Bolsa Família.
As atividades desenvolvidas pelo CRAS têm eixos educativos, em uma
metodologia reflexiva, cognitiva, afetiva, ética, estética. São atividades de fortalecimento de
vínculos, de preservação ambiental, de participação cidadã e inclusão social.
Os instrumentos e técnicas usadas para o profissional de serviço social na
instituição não possui um grau de dificuldade, por haver recursos de materiais acessíveis para
o profissional utiliza de acordo a necessidade posta pelas demandas espontânea ou de busca

ativa. Os de uso constante são: a ficha de acompanhamento das famílias cadastradas, modelo
padronizado pelo MDS para a assistência social em todo Brasil; entrevista; questionários;
relatórios psicossociais; visitas domiciliares; encaminhamento para a saúde; judiciário e o
Instituto nacional do Seguro Social (INSS); e o formulário de visita para alimentar o site do
MDS.
O Serviço Social na instituição é vinculado a atuação da SEMAS na execução do
PAIF – o atendimento a família em situação de vulnerabilidade e risco social, em parceria
com outros órgãos municipais. A equipe do CRAS é interdisciplinar, seu quadro de
funcionário é representado pelo organograma acrescentado, com informações colhidas da
atual assistente social em dados recente da nova composição da instituição.
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1.3.1 - O Serviço Social no CRAS João Batista Neto

Com influência de diversos processos presentes na sociedade, a atuação do
profissional de serviço social está presente em diversos espaços ocupacionais. Segundo
Ivanete Boschetti, a política de Assistência Social é um importante espaço de mediação para a
garantia dos direitos sociais e onde o profissional de serviço social pode atuar.
A expansão da política de assistência social vem demandando cada vez mais a
inserção de assistentes sociais comprometidos com a consolidação do Estado democrático dos
direitos, a universalização da seguridade social e das políticas públicas e o fortalecimento dos
espaços de controle social democrático. Isso requer fortalecer uma intervenção profissional
crítica, autônoma, ética e politicamente comprometida com a classe trabalhadora e as
organizações populares de defesa de direitos (CFESS, 2009).
O serviço social, também apresenta marcas de uma profissão que foi, por longo
tempo, responsável apenas por uma multiplicidade de funções e atribuições destinadas a
mitigar a miséria, contribuindo para a seletividade ancorada na burocracia do sistema e
auxiliando a sua legitimação, mas, a profissão também teve avanços significativos no mesmo
período em que esta nova política foi construída. Cabendo destacar a Lei de Regulamentação
da Profissão (1993), o Código de Ética dos Assistentes Sociais (1993) e as Diretrizes
Curriculares para os cursos de Serviço Social (1996). Vale ainda salientar o grande avanço na
produção teórico-crítica que ultimamente tem instigado a reflexão sobre habilidades e
competências profissionais e produzido parâmetros para a ação na política da Assistência
(CFESS, 2010).
O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, é desenvolvido
pelo o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, na execução da Política Nacional
da Assistência Social, um dos componentes da Seguridade Social no Brasil. O sistema de
Proteção Social Básica em Campo do Brito, atua com famílias e indivíduos em sua conjuntura
comunitária, cujo objetivo fundamental é prevenir as situações de risco e vulnerabilidade
social decorre da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos relacionais e de
pertencimento social (qual quer tipo de discriminação), através do desenvolvimento de
potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e
demais demandas existentes por falta de outros órgãos, como CREAS e CAPS.

O CRAS possui em sua equipe técnica interdisciplinar, composta por Assistentes
Sociais, psicólogos, coordenadores dos serviços, orientadores sociais, auxiliar de serviço
geral, assistente administrativo e recepcionista, estes atuam em parceria diretamente com as
famílias referenciadas. O primeiro passo é o acolhimento, quando os usuários chegam à
instituição são atendidos pela recepção e encaminhados aos profissionais para que possa
passar pelo processo de escuta qualificada, em seguida o usuário é norteado pelo técnico a
uma finalidade de acordo com a situação do momento.
É importante ressaltar também que, o acesso à informação e orientação para a
população de sua área de abrangência, mapeamento e a organização da rede sócio assistencial,
inserção das famílias nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Perante o
relato e observação feita em vivência de estágio pode-se verificar que as competências
profissionais da Assistente Social são as mais diversas vão desde elaboração de relatórios
técnicos sociais, visitas domiciliares, pareceres sociais, concessão de benefícios emergenciais,
trabalho para fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
As técnicas do Serviço Social, atender a demanda espontânea que chega até o
CRAS, realiza também a busca-ativa nas áreas de maior vulnerabilidade social a fim de
identificar situações que necessitam de intervenção social. Outra atuação importante deste
profissional é acompanhar de forma técnica os serviços de convivência e fortalecimento de
vínculos existentes, isso ocorre através do acompanhamento familiar dos integrantes dos
grupos (dos serviços), de diversas atividades realizadas como: oficinas, palestras, rodas de
conversas, etc. Além de realizar vários encaminhamentos, a exemplo do Benefício de
Prestação Continuada que é concedido a idosos a partir de 65 anos e portadores de deficiência
física de acordo com os critérios estabelecidos pela Previdência Social.
Em suma, o profissional de Serviço Social é um membro fundamental na
integração e efetivação dos serviços de Proteção Social Básica da Assistência Social, pois este
atua diretamente na política de assistência de forma eficaz às situações e problemas sociais da
comunidade como um todo.
É importante buscarmos, enquanto profissionais compromissados com a profissão,
nos envolver com as atualizações da categoria e suas lutas por melhoria de trabalho e renda.
Tendo em vista este desafio como sendo objetivo de análise desse estágio e futura profissão as
questões relacionadas aos serviços ofertados. Desta forma, por meio do Projeto de
Intervenção que o estágio Supervisionado em Serviço Social foi importante realizar ações
com foco educativo sobre um envelhecimento saudável para o Grupo da Terceira Idade, como
veremos no próximo capítulo.

CAPÍTULO II

PROJETO DE INTERVENÇÃO

A Construção de um Envelhecimento Saudável dos Participantes do Grupo
de Convivência para Idosos “Alegria de Viver”

A nação brasileira contemporaneamente vem vivenciando o processo de
envelhecimento de forma acelerado, modificado assim o perfil etário do país. A velhice é uma
categoria constituída socialmente e é caracterizada de forma diferente por cada período
histórico.
Conforme pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e EstatísticaIBGE, a população idosa brasileira vem aumentando consideravelmente, atribui-se a isso
fatores como a diminuição na taxa de mortalidade e natalidade, além de melhorias na
qualidade de vida dos brasileiros em decorrência das políticas públicas. E a expectativa de
vida aumenta de acordo com a longevidade, onde são expostas pelas mudanças ocasionadas
na globalização e tecnologia, que são característica fundante do sistema capitalista (IBGE,
2011).
É na velhice que surge a necessidade que participar de grupo de convivência em
buscar de praticar e desenvolver atividades que melhore o seu auto-estima, sua saúde e seu
relacionamento familiar. A porta de acesso é o Centro de Referência de Assistência Social –
CRAS – por meio do Programa de Atenção Integral a Família – PAIF, um equipamento social
das políticas públicas.
Então, neste contexto, o presente projeto de intervenção elaborado pela estagiária
em parceria com a orientadora técnica e pedagógica junto ao Grupo de Convivência para
Idosos “Alegria de Viver” no município de Campo do Brito, em estágio curricular nos oferece
a realidade concreta em articulação com os instrumentos disponíveis para o profissional no
sentido de promover as transformações, isto é, saindo do ambiente dos ensinamentos teóricos
para vivenciar as possibilidades da prática.
O Grupo foi implantado em março de 2005 no Centro de Referência de
Assistência Social no município de Campo do Brito. Tendo como objetivo principal da sua

implantação o desenvolvimento de ações de integração no âmbito da saúde e assistência social
com os idosos em estado de vulnerabilidade, não apenas social, mas também econômica,
principalmente com aqueles que são beneficiários do Benefício de Prestação Continuada e/ou
de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda.
O quantitativo de idosos participantes do grupo, segundo dados obtidos no Plano
Municipal de Assistência Social do ano de 2010/2012, relatório elaborado pela instituição
existem um contingente de 120 idosos cadastrados no CRAS João Batista Neto, mas é
possível que esse número seja ainda maior, uma vez que não há assiduidade de todos os
cadastrados em todas as reuniões e a participação de outros idosos ainda não cadastrados que
frequenta o grupo objetivando conhecer as ações e atividades com o intuito de posterior
cadastramento, que quando demonstrado interesse de participação são colhidos dados pessoais
para confecção da ficha de inscrição e acompanhamento para serem arquivados na instituição
em pastas individuais. Mas de acordo com a lista passada semanalmente o número de idosos
participante corresponde em media 60 membros.
As atividades desenvolvidas com o grupo ocorrem semanalmente em todas as
segundas-feiras sob a coordenação de um técnico do serviço social no período da tarde no
prédio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Jovem de 15 a 18 anos,
na Rua Gabriel de Lima, assim como em outros lugares quando as realizações das ações são
de campos ou passeios.
Assim, a escolha por abordar a importância de um envelhecimento cada vez mais
saudável decorreu da observação durante o processo de estágio I, de que muitos idosos não
acompanham frequentemente as ações e atividades desenvolvidas pela equipe que coordena o
grupo.

2 - JUSTIFICATIVA:

A necessidade de promover ações interventivas voltadas para informações a cerca
do envelhecimento saudável como forma de desconstrução de preconceitos a respeito aos
idosos é bastante significativa, pois são ações que englobam idosos, compreensão da
importância do grupo de convivência na contribuição para o envelhecimento saudável, uma
vez que conforme a idade vai avançando a tendência é acarretar um efeito contrário nas

relações sociais anteriormente vivenciadas, pois, mesmo o grupo sendo instrumento criador de
vínculos afetivos entre as pessoas da mesma faixa etária e com a equipe técnica, é salutar a
inclusão também das famílias, constituindo assim um tripé transformador na vida dos idosos.
Uma vez que a opinião familiar pode ser contrária à sua participação nos grupos de
convivência por falta de conhecimento, a ampliação da participação familiar tornar-se-á fonte
de apoio e instrumento incentivador à participação dos idosos. Assim, as famílias conhecendo
como funcionam as reuniões e atividades do grupo poderão livrar-se de qualquer tipo de
preconceito que por ventura tenham.
O Projeto de Intervenção partiu das observações feitas pela estagiária no Grupo
“Alegria de Viver” em concordância com a Assistente Social, que é a coordenadora e técnica
de referência do grupo, por perceber que alguns dos idosos não frequentam o semanalmente a
reunião realizada por esta.
Nesse sentido, sendo a família, base da sociedade, inclusive com especial proteção
do Estado, para os idosos é mais que isso, é seu ambiente de confiança, para a maioria deles, a
opinião familiar é o condão protetor de que dispõe na atual sociedade da eficiência em que
convivem cada vez mais conturbada e discriminatória em relação aos idosos que tanto
contribuíram com o seu trabalho para o engrandecimento social.
Assim, o apoio familiar à sua participação nos grupos de convivência é
indispensável para minimizar o sentimento de solidão e desprezo que por ventura sintam por
não dispor em casa assiduamente da interação com a família, seja pela divergência de
objetivos, pela prioridade dos filhos na ascensão profissional ou pela constituição de novas
famílias estreitando a convivência, deixando-os com a sensação de que a vida ao envelhecer
não faz muito sentido, levando-os muitas vezes a contrair vícios e doenças decorrentes da
ansiedade e depressão, fruto da solidão vivenciada, oriundas das limitações julgadas
necessárias pela família por entender que estão protegendo os seus idosos e que o
envelhecimento é empecilho à convivência em sociedade de forma como outrora viveu.

3- PÚBLICO-ALVO:

Os idosos participantes do Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos
para Idosos no Grupo “Alegria de Viver” no município de Campo do Brito.

4 - PROBLEMÁTICA:

Diante das observações no Grupo de convivência “Alegria de viver” percebe-se a
ausência de uma participação efetiva das famílias em termos de conhecimento do seu
funcionamento, inclusive se inteirando das ações e atividades realizadas por aquele grupo,
para vivenciarem a importância que o mesmo tem na promoção do envelhecimento saudável
dos participantes.
Nesse sentido, é importante despertar na família o interesse de conhecer e
entender as ações e atividades promovidas pela equipe que coordena o grupo.
Nesse contexto considera-se que, quando a família compreende o valor social que
tem a participação da população idosa nas ações e atividades desenvolvidas pelo grupo,
motiva a permanência do idoso com o intuito de fortalecer seus vínculos afetivos e o
melhoramento na qualidade de vida.
A atuação dos idosos no Grupo modifica sua vida em vários aspectos, tais como o
aumento da autoestima, da afetividade, passando a se sentir uma pessoa capaz de conviver
diante da sociedade como sujeito social, além de ajudar para a desconstrução dos preconceitos
ou juízos provisórios formados pela sociedade ou até mesmo pela própria família de que idoso
são inativos e improdutivos, de serem incapaz de se incluírem na sociedade.
O projeto de intervenção trará a oportunidade para os idosos conhecer as
mudanças acarretadas à pessoa idosa através de sua participação no Grupo por meio das ações
e atividades desenvolvidas por este como meio de instrumento social e qualidade de vida,
além de cooperar no reconhecimento e valorização da construção sócio-histórica em sua
inserção na sociedade de forma participativa na comunidade.

5- OBJETIVOS

GERAL:

Contribuir para um envelhecimento saudável dos idosos participante do Grupo
“Alegria de Viver”

ESPECÍFICOS:

Orientar os idosos sobre os benefícios proporcionados das atividades físicas na
vida, como instrumento de um envelhecimento saudável.
Desenvolver o interesse do aprendizado dos participantes do Grupo para uma
alimentação adequada.
Desenvolver oficinas com demonstrações de reeducação alimentar.

6- METAS

Atingir em 75% o aumento dos participantes do Grupo na realização da ação e/ou
atividades físicas desenvolvidas durante os encontros;
Atingir em 75% o número de idosos interessados na reeducação alimentar para um
envelhecimento mais saudável;
Alcançar em 50% o interesse dos referidos idosos em continuar a prática uma alimentação
saudável.

7-REFERENCIAL TEÓRICO

O envelhecimento humano é um novo fenômeno de análise no mundo
contemporâneo. Segundo pesquisa realizada pelo o Instituto Brasileira de Geografia e Estática
(IBGE) o número de pessoas idosas está crescendo gradual e progressivamente, tendo como o
principal fator o aumento da expectativa de vida ocasionado pelas mudanças trazidas na
globalização e tecnologias. De acordo com a mesma pesquisa a população idosa teve um
aumento significativo nos últimos 10(dez) anos de 51,61%.
Gustavo e Bokany (2007) aportam dois fatores fundamentais para o processo de
crescimento da população idosa brasileira: a diminuição da taxa de natalidade e o aumento
contínuo da expectativa de vida, estes fatores modifica de maneira progressiva o perfil da
pirâmide etária do país, que a até então na década dos anos 80era considerada como perfil
demográfico jovem.
É importante ressaltar um dos avanços que tem como enfoque a contribuição na
melhoria da saúde em relação à longevidade que atinge o nosso país, são os estudos
desenvolvidos na área da gerontologia e geriatria. De acordo com Netto a gerontologia é:
Uma disciplina cientifica multi e interdisciplinar, cujas finalidades são os
estudos das pessoas idosas, as caraterísticas da velhice enquanto fase final do
ciclo de vida, o processo de envelhecimento e seus determinantes
biopsicossociais. E a geriatria tem sob seus domínios os aspectos curativos e
preventivos da atenção a saúde e, para realizar este mister, tem uma relação
estreita com disciplina da área médica (NETTO, 2002, p.7).

O estudo da gerontologia nos ajuda a entender o fenômeno do envelhecimento
humano mais saudável que se constrói ao longo de ciclos da vida por meio da finalidade de
educar e conscientizar o habitat.
[...] A velhice é um processo pessoal, natural, indiscutível e inevitável, para
qualquer ser humano, na evolução da vida. Nessa fase sempre ocorrem
mudanças biológicas, fisiológicas, psicossociais, econômicas e políticas que
compõem o cotidiano das pessoas (SANTOS apud Alves, 2005, p. 124).

Segundo a autora Neri (2007, p) o termo velhice é cheio de significados
preconceituosos, carregado de valores ambíguo, como aceitação e rejeição, o respeito e
desrespeito.
A pesquisa realizada pela iniciação da Fundação Perseu Abramo (FPA) em
parceria com o Serviço Social do Comércio (SESC) para uma reflexão das mudanças culturais
na sociedade brasileira mostra que a maior parte dos idosos não se sente uma pessoa velha e

que suas metas principais é a valorização de criar família e o bem estar do self numa
promoção de senso de realização própria. A autora sinaliza que a atitude na velhice é
produzida socialmente ao longo da vida a partir da convivência, observações e das
experiências, e o seu papel primordial das atitudes se da no processamento da informação
sobre os objetos sociais (NERI, 2007).
De acordo com autora supracitada as atitudes podem ser implícitas e explicitas nas
experiências (in) conscientes. Estas atitudes são direcionadas ou alimentadas ao longo da vida
e que seu entendimento vai depende do conceito formado de cada um.
as atitudes sociais em relação à velhice influenciam as práticas sociais em
relação aos idosos. Por sua vez, as atitudes de cada um em relação a si
mesmo influenciam as auto-avaliações de competência e valor pessoal e,
consequentemente, os comportamentos (NERI, 2007, p. 36).

Conforme a pesquisa supracitada 84% dos entrevistados tem preconceito em
relação aos idosos, vê a velhice com sinônimo de doença, e que os idosos já viveram no
passado, mas não percebem que a imensa heterogeneidade parte das experiências e vivencias
dos idosos. Os preconceitos aos idosos na sua maioria é construindo pela camada jovem da
população com atributos de incapacidade, desatualização, desinformação e principalmente o
preconceito em relação à produtividade das pessoas da terceira idade por razão econômica,
resumindo assim a uma discriminação social por critério de idade, construindo de maneira
negativa um estereotipo a pessoa idosa.

Outra forma de preconceito se dá pela forma

pejorativa no tremo idoso: “velhinho”, “vovozinho”, “tia”, “idade legal”, “maior idade”,
“melhor idade”, “terceira idade”, “idade legal”, muitos desses termos são utilizados para
incumbirás rejeições da velhice (Idem, p. 11).
A mesma autora faz críticas às políticas sociais brasileiras criadas para atender as
necessidades do idoso, por contribuir com as atitudes negativas principalmente na questão da
desigualdade por ter seus direitos atendidos por que é considerada uma pessoa de idade
avançada sem a capacidade de conseguir atender sua própria necessidade e o jovem não
conseguirem ter os seus direitos contemplados por ser capaz de alcançar o atendimento a suas
necessidades, este fator ajuda aos jovens a propagarem os estereótipos criados pelos próprios
contra o idoso. Outra crítica é ao Estatuto do Idoso por transmitir preconceitos implícitos ao
termo velhice com sinônimo de incapacidade, doença e economicamente dependente.
A exclusão social do idoso é um sistema dinâmico em um processo de
miscigenação de interesses diversos, um deles é exposto pela sociedade por questão da
distância etária que geralmente são acrescidos à pobreza, a baixa escolaridade, raça e etnia. E

sua inclusão somente poderá acontecer quando a sociedade descontruir os preconceitos
formados e mostrar um novo processo de desenvolvimento da construção do sujeito.
A inclusão dos idosos e das pessoas de todas as idades e raças só poderá ser
efetivada quando a sociedade puder oferecer-lhes novas formas e propostas
de aprendizagem, que mobilizem seus interesses e ampliem suas
possibilidades de desfrutar de boa qualidade de vida (NERI, SANTOS e
LOPES. Escolaridade, raça e etnia: elementos de exclusão social de idosos,
2007, p. 79).

8- Metodologia

O presente trabalho será executado no serviço de Convivência e fortalecimento de
vínculo para Idoso “Alegria de Viver” no município de Campo do Brito/SE. Será
desenvolvido em três momentos. O primeiro será o levantamento preliminar do número de
idosos cadastrados no Grupo. No segundo momento acontecerá a execução das atividades que
se constituirá em 06 (seis) partes para uma compreensão real do que se busca o projeto. O
terceiro e último se constituirá em uma avaliação final com o público alvo do projeto para
saber se este atingiu seus objetivos, a partir da obtenção dos resultados das ações executadas
no grupo.
As ações e/ou atividades propriamente ditam da intervenção serão executadas no
segundo momento do projeto, se desenvolverá em 06 (seis) fases. a) A primeira sera relizada
visitas domiciliares aos familiares dos idosos. b) A segunda ação será realizada uma palestra
com os idosos para discutir questões referentes a um envelhecimento saudável. c) A ação da
terceira fase se constituirá na realização de uma oficina para orientar aos participantes sobre a
importância das atividades físicas. d) a quarta se efetivar por meio de prática de atividades
físicas orientadas na ação anterior, esta será desenvolvida por uma profissional de educação
física. e) a quinta ação se desembrulhara de uma oficina para intuito de demonstrações de
reeducação alimentar para o prolongamento de uma vida mais favorável. f) a última ação
desta etapa se constituirá num encontro de degustação de alimentos saudáveis produzidos
pelos próprios participantes.

A última ação faz parte do terceiro momento da intervenção supracitada, que se
desdobrará na execução de uma avaliação final do projeto usando com instrumento a
aplicação de questionários. O propósito desta ação é saber se os objetivos foram alcançados.
É importante salienta que o processo de acompanhamento e avaliação se dará
durante as ações e/ou atividades.

9- Cronograma
As ações e atividades serão desenvolvidas pela equipe do mencionado grupo e
também pela estagiária de serviço social de forma dinâmica e de fácil acesso ao público alvo
no decorre dos meses de julho a dezembro do ano de 2013, objetivando alcançar as metas do
projeto para a conclusão do mesmo com análise dos resultados obtidos para a avaliação.

Atividades

Levantamento de dados

Visitas domiciliares na casa

Meses
Jun

Jul

X

X

Ago

Set

X

X

Out

Nov

X

X

Dez

Jan

Fev

X

dos familiares dos idosos
participantes do grupo
Execução de palestra

Realização de oficinas

Avaliação do projeto

Resultado do projeto

Elaboração do relatório

X

X

X

X

10- RECURSOS

As atividades proposta no trabalho serão executadas pela estagiária de serviço
social com o apoio da equipe de coordenação do grupo “Alegria de Viver”, constituído por
uma assistente social no suporte técnico, por um organizador e pela estagiária e demais
profissionais para a realização de algumas das atividades.

10. 1 - Humanos:

Quantidade

Profissionais

Atuação no grupo

01

Coordenadora/assistente

Uma atuação profissional de caráter técnico

social

de acordo com a área de formação, atuar no
encaminhamento do grupo.

01

Professora de Educação Com seu conhecimento técnico na área para
Física

mostrar aos idosos os benefícios que traz sua
participação

efetiva

nas

atividades

realizadas no grupo.
01

Enfermeira

Com seu conhecimento técnico na área para
mostrar aos idosos os benefícios que traz sua
participação efetiva no grupo.

01

Organizador

Um suporte para o técnico na organização e
manutenção do grupo e execução do projeto.

01

Estagiária

Observar o grupo dentro da dimensão
técnico-operativo vinculada nas dimensões
da teórico-metodológica e ético-política.

10.2 – Institucional

As atividades serão desenvolvidas no prédio do Projovem, ressaltado que a
primeira, por trata-se de uma visita domiciliar, foi realizada na casa dos familiares dos
usuários deste serviço.

10.3 - Materiais:

Papel, caneta, lápis, impressão,
Cartucho para impressora (preto e branco)
Computador (uso)
Projetor (uso)
Máquina fotográfica,
Gravador
Encadernação
Microfone (uso)
Matérias para a oficina;
Coffe break (no final de cada atividade)
Água mineral
Ônibus

10.4 Parcerias
Secretaria Municipal da Assistência Social de Campo do Brito
Secretaria Municipal da Saúde de Campo do Brito.

10.5 - Financeiro:

Aquisição com recursos da Secretaria Municipal da Assistência Social

11-AVALIAÇÃO DO PROJETO

A avaliação do projeto proposto será mediante o decorrer das atividades e/ou
ações executada de forma dinâmica durante as reuniões semanalmente, que acontece nas
segundas-feiras pela equipe técnica do Grupo responsável e a estagiária pelo desenvolvimento
das ações e atividades para uma compreensão por parte dos familiares dos usuários na
importância que estas trazem na vida dos idosos, mostrar através de orientações o processo
natural do envelhecimento humano.

CAPÍTULO III

3 - SISTEMÁTICA DE OPERACIONALIZAÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de relatar as ações aplicadas do projeto de
intervenção titulado “A Construção de um Envelhecimento Saudável dos Participantes do
Grupo de Convivência para Idosos ‘Alegria de Viver’”, reminiscente ao desenvolvimento do
Estágio Supervisionado em Serviço Social II no Centro de Referência de Assistência Social –
CRAS João Batista Neto.
O envelhecimento da população já é um fenômeno confirmado que está
sucedendo não só apenas no Brasil, mas no mundo como um todo. Envelhecer nos dias
contemporâneo é um enigma que afeta todas as áreas (social, econômica, familiar e a saúde
pública), pois, juntamente com a longevidade, advém o aumento das doenças crônicas
degenerativas. A expectativa de vida vem aumentando, e é necessário se preocupar com a
qualidade de vida dos idosos. Neste contexto afirmasse que:
A família é a principal instituição responsável para lidar com o idoso e
muitas vezes não está preparada para esse “papel de cuidador”, o que
aumenta consideravelmente a possibilidade de surgirem conflitos e
mudanças importantes no cotidiano dessas famílias, onde o estresse e a
sobrecarga se tornam cada vez mais presentes (DIÓGENES, 2007, p. 08).

É importante ressaltar que, é preciso criar intervenção nos grupos para terceira
idade junto a seus familiares, mostrando por meio da orientação e prática o processo de
envelhecer de forma saudável, para que possa na adquirir ou controlar doenças ou certas
limitações postas por conta da idade alcançada.
O projeto criado para o Grupo “Alegria de Viver” se constituiu de seis ações que
foram realizadas seis ações no período de julho a dezembro no ano de 2013. Onde a primeira
ação foi desenvolvida no mês de julho, que condiz nas visitas domiciliares aos familiares dos
idosos membros do grupo para que se tenha uma compreensão do vínculo sociofamiliar. A
segunda foi executada no mês de agosto no próprio espaço onde ocorrem os encontros
semanais, no salão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para jovem de 15
a 18 anos, com o intuito de mostrar algumas dicas para que alcancem um envelhecimento de
forma saudável. Já a terceira foi realizada no mês de setembro, também no mesmo local da

anterior. A quarta no mês de novembro, realizada na academia de saúde, como objetivo de
mostrar atividades físicas saudáveis. A quinta ação ocorreu no mês de dezembro como o tema
sobre reeducação alimentar, a sexta foi uma continuação da anterior, onde os idosos levaram
uma alimentação saudável produzida por eles mesmos.
O público-alvo foram os idosos que frequentam o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para Idosos no CRAS vinculado a Secretaria Municipal de
Assistência social. É importante ressaltar a, participação de alguns familiares durante a
realização das ações propostas, assim o projeto buscou trazer um entendimento para estas
familiares na questão do apoio aos seus idosos de participar frequentemente das atividades
desenvolvidas para que se atinja uma velhice com mais qualidade de vida. Conforme
menciona Leite; Cappellari; Soneco (2002, p. 23).
“ao ingressar em um grupo de convivência, tanto a pessoa idosa como seus
familiares, buscam a valorização do idoso como indivíduo socialmente útil,
com possibilidade de resgatar sua cidadania. O apoio, o incentivo e o
reconhecimento dos familiares são percebidos pelo idoso como um reforço
para ele continue a participar de um grupo”.

Neste sentido, os autores esclarecem que é importante para a pessoa da terceira
sentir o apoio e o reconhecimento de seus familiares quanto cidadão.

DESENVOLVIMENTO
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO DE INTERVENÇÃO NO SERVIÇO DE
FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSO NO GRUPO “ALEGRIA DE
VIVER”.

Ação 01: visitas domiciliares aos usuários do Grupo de Idosos “Alegria de Viver”
Objetivo: A primeira ação traz como foco principal através das visitas domiciliares a alguns
idosos mostrar aos seus familiares à importância ou mesmo a necessidade das atividades
desenvolvidas no Grupo na vida dos idosos para um envelhecimento com mais qualidade.
O intuito foi de convidar seus familiares para irem à próxima reunião e demais
que iria ser desenvolvida pelo Projeto de Intervenção para conhecer as atividades realizadas

no Grupo para uma promoção de uma vida saudável para seus parentes idosos e aprender
também que importante começar a praticar exercícios físicos desde cedo. Com base numa
lista feita na reunião do grupo no dia anterior, composta por nome e endereços dos usuários
para a realização das visitas, esta por sua vez, ocorreu no dia 23 de julho de 2013, juntamente
com a técnica em Serviço Social/supervisora - Susana Rezende de Lima - e a estagiária
graduanda do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe - Jacqueline
Tavares de Jesus – junto com a estagiária Edinaide Viana Sousa e a motorista do Centro de
Referência da Assistência Social - CRAS do município para o deslocamento até as residências
dos idosos no período da tarde.
Foram visitados 07 (sete) membros do Serviço, deixamos convites convidando
seus familiares para praticar das ações. É importante destacar que não foi encontrado nenhum
dos familiares na casa dos usuários visitados, por diversos motivos verbalizados pelos idosos,
destacando que a maioria deles moram sozinhos ou pelos seus parentes estarem trabalhos.
As visitas domiciliares foram importantes para mostrar a realidade de convívio de
cada idoso, identificando assim que, os idosos passar boa parte do dia sozinho, sem
companhia para realizar ou mesmo desenvolver algo que venha trazer um benefício na
qualidade de vida. Esta ação foi pertinente no sentimento de mostrar a realidade do convívio
familiar entre os idosos e seus parentes.
Visitar domiciliar é um dos instrumentos do profissional do serviço social mais
utilizado para identificar a realidade das condições e modos de vida cotidiana da população
usuária, para construir mecanismos que atenda a demanda encontrada (SOUSA, 2008).
Avaliação desta ação foi construída com os indicadores quantitativos e
qualitativos de acordo com o quadro sistemático das ações, conforme sinalizado abaixo:
•

Indicador quantitativo foi analisando o número de visitas realizadas aos familiares dos

idosos membros do grupo.
•

O indicador qualitativo desta ação não foi alcançado o seu objetivo principal, pois não

foram encontradas as famílias no presente momento da realização das visitas.

Ação 02: Envelhecimento Saudável

Objetivo: A segunda ação teve como foco discutir questões referentes a um envelhecimento
saudável, com finalidade de que, os idosos participantes do Grupo “Alegria de viver”
aprendam hábitos adequados para uma qualidade de vida melhor.

Esta ação foi realizada no dia 26 de agosto do decorrente ano, durante a reunião
do próprio Grupo, no salão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
Jovens de 15 a 17 anos, as 15h00min. A atividade contou com a participação de 55 idosos
integrante do Grupo, de acordo com a lista passada no local e com a presença de alguns
familiares. O conhecimento da técnica de Serviço Social, a responsável pela as realizações das
atividades desenvolvidas neste espaço – Susana Rezende de Lima – foi importante para a
desenvoltura desta ação por ter um arcabouço não apenas teórico, mas também prático e por
vir acompanhando o Grupo desde o início do ano de forma continua.
A estagiária graduanda do curso de Serviço Social da Universidade Federal de
Sergipe, Jacqueline Tavares de Jesus, foi a responsável pela coordenação desta ação, onde
contou com a participação da Secretária adjunta da Secretaria Municipal de Assistência Social
- SMAS de Campo do Brito, com o auxiliar de apoio do grupo e a professora de educação
física, esta por sua vez, desenvolve uma série de exercícios físicos que são realizadas em
todas as reuniões do referido Grupo.
A ação foi desenvolvida enfatizando 10 dicas importantes para um
envelhecimento de forma saudável e para o seu prolongamento, onde foi chamada de 10
mandamentos, cada um dos mandamentos foram explicados em uma linguagem mais
acessível, ou seja, mais fácil para o entendimento do público-alvo (idosos). De acordo com
que preconiza o Estatuto do Idoso nas disposições preliminares em seu artigo 3º, inciso VII
“estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter
educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento” (BRASIL, 2004):
Os mandamentos ou dicas sinalizados na ação foram transmitidos e explicados
através de slides produzidos pela estagiária com o uso de Datashow - que será anexado no
apêndice deste trabalho. Este recurso é de melhor fixação dos usuários no conhecimento que

foi passado, após as explicações mostrou-se um vídeo onde resumia de forma divertida todo o
conteúdo abordado. Segue abaixo as dicas transmitidas:
1º A praticar de atividades físicas:
2º Alimentação saudável;
3º Evitar hábitos nocivos;
4º Ter boas noite de sono;
5º Evitar estresse;
6º Momentos de lazer;
7º Exercitar a mente;
8º Manter relações afetivas;
9º Desenvolver a espiritualidade; e
10º Manter o bom humor.

Avaliação: Esta ação serviu para mostrar aos idosos de forma mais fácil com eles podem
prologar seu envelhecimento através de 10 dicas importante para serem praticadas no seu
cotidiano e propagadas para seus familiares. Foi verificado até que ponto o objetivo dessa
ação foi alcançado e a concepção que o público-alvo tinha em relação ao tema discutido. Por
tanto, foi possível perceber que, grande parte não tinha um conhecimento dessas dicas para
uma velhice com qualidade.
Ação 03: Qualidade de Vida

Objetivo: A proposta da terceira ação foi desenvolvida no Grupo foi incentivar aos idosos
sobre a importância da atividade física para uma velhice com qualidade com uma expectativa
de vida maior.
A realização desta atividade ocorreu no dia 16 de setembro do decorrente ano,
durante a reunião do próprio Grupo, às 14h30min, no mesmo local da ação anterior, contando

com a participação de 48 idosos membros, conforme o número de assinantes na lista passada
no dia.
A presença da profissional na área de educação física foi fundamental, pois foi
através da sua fala que os idosos obtiveram informações e orientações sobre a importância da
prática das atividades físicas de maneira correta e habitualmente, não apenas nas atividades
desenvolvida pelo grupo semanalmente, mas também nos outros dias realizando uns
exercícios não tão complexos, já que neste momento estará sem orientação de um profissional
por perto, uma vez que as atividades desenvolvidas contribuem para a promoção da saúde e
possibilita uma melhor qualidade de vida. Na discursão da professora, ela mostra a
importância destes idosos propagarem para seus familiares a necessidade de fazerem
atividades físicas logo cedo para que atinja uma expectativa de vida maior e envelhecimento
saudável.
Segundo estudo é importante realizar atividades físicas desde cedo para que a
pessoa possa se manter ativo e alcançar benefícios físicos, psicológicos e sociais. Conforme
os autores Freire e Freire (2009, p.119), “a atividade física é um fator relevante para a
longevidade e a qualidade de vida”. Pois os exercícios físicos ajudam na manutenção ou
aquisição do bem-estar aumentando a qualidade de vida e em consequência a longevidade.
Nesta ação contamos com a presença da Secretária adjunta da Secretaria
Municipal de Assistência Social, o auxiliar de apoio do grupo e alguns familiares dos idosos
participantes, estes participantes também ponderam aprender a verdade importância das
atividades físicas desenvolvidas no Grupo, pois esta não é apenas para passar o tempo dos
idosos e sim fazer com que estes possam ter um melhoramento na saúde ou nos limites postos
pela idade avançada.
Avaliação: o objetivo desta ação foi alcançado, os idosos ouviram de forma atenta os
benefícios que traz a prática das atividades físicas no dia a dia, tiveram a concepção de que o
tema discutido foi de fundamental importância para a sua receptividade.

Ação 04: Noções Básicas de Atividades Físicas

Objetivo: O foco fundamental da ação foi transmitir a acuidade da prática de atividades
físicas para o envelhecimento saudável, esta por sua vez, é uma continuação da Intervenção
anterior, onde foi posto aos integrantes do grupo teoricamente a importância de está
constantemente fazendo exercícios físicos, quais os benefícios trazidos no decorre do tempo
para que se possa ter uma velhice com mais qualidade.
A realização da quarta atividade de Intervenção ocorreu no dia 04 de novembro do
decorrente ano, onde o grupo de idosos junto com a professora de educação física, com as
estagiarias Jacqueline e Edinaide, além da técnica do referido grupo, vestidas com roupas
adequadas para atividade física, praticasse uma série de exercícios físicos. Estes foram
realizados de acordo com a condicionalidade dos idosos participantes no momento da
atividade, pois a idade média dos membros é superior a 70 anos. Isso significa um cuidado a
mais com os idosos.
O local escolhido para a execução desta atividade foi um espaço ao ar livre, a
academia da saúde que foi inaugurada recentemente. Assim, se constituiu em uma
oportunidade excelente para alguns dos idosos em conhecer este espaço que é público para
sua utilização, ou seja, é direito do cidadão. O número de participante de acordo com a lista
passada no dia correspondeu a 39 idosos e tivemos também a presença de alguns familiares.
Segundo a professora de educação física do grupo, as atividades físicas ajuda no:
•

Fortalece os músculos das pernas e costas;

•

Melhora os reflexos;

•

Melhora a sinergia motora das reações posturais;

•

Melhora a velocidade de andar;

•

Incrementa a flexibilidade;

•

Mantém ou auxilia na redução do peso corporal;

•

Melhora a mobilidade;

•

Diminui o risco de doenças cardiovasculares.

Avaliação: é possível perceber que os idosos se sentem bem durante a realização das series de
atividades física desenvolvida pela professora de educação física. Os membros do Grupo
começaram a entender a importância de praticá-la no seu cotidiano, pois é uma das 10 dicas
supracitadas para alcançar uma vida saudável.

Ação 05: Uma demonstração de reeducação alimentar
A presente ação ocorreu no dia 04 de dezembro do referido ano, conto com a
participação de uma convidada profissional na área da saúde para debater sobre o tema
abordado nesta atividade, uma enfermeira da Secretaria de Saúde do próprio município.
Objetivo geral desta ação foi motivar aos membros do grupo a praticar uma
alimentação mais saudável no seu dia a dia para que se obtenha uma velhice com mais
qualidade e transmitir para a sua família para que se alcance uma velhice com qualidade, para
isso foi preciso trazer informações sobre a maneira correta de se alimentar em uma linguagem
mais simples e compreensiva. A enfermeira explicou que é preciso comer de tudo um pouco,
pois cada alimento tem uma substância ou propriedade fundamental para o desenvolvimento
e/ou funcionamento do nosso organismo, mas isso tem que ocorre de forma moderada, ou
seja, sem exagero. A palavra moderação foi a dica chave que a profissional usou para que os
idosos tivesse uma compreensão da importância de aprender a comer de forma saudável.
A presença da professora de educação física foi de grande relevância, já que, esta
por sua vez estava inteirada do assunto, pois foi através da sua fala que os idosos prestaram
atenção na importância da prática das atividades físicas de maneira correta e habitualmente,
nas intervenções anteriores. A profissional sinalizou que é preciso desenvolver atividades não
apenas semanalmente no grupo, é necessário pratica-las em seus dias uns exercícios não tão
complexos, já que neste momento estará sem orientação de um profissional por perto para
verificar o desempenho. Na discursão da professora, ela mostra a importância destes idosos
propagarem para seus familiares a necessidade de tarem fazendo atividades físicas logo sendo
para que atinja uma expectativa de vida maior e envelhecimento saudável.
O número de participantes membros do grupo registrou a presença de 55 de
acordo com a lista passada. Outra lista foi repassada em um livro de ata da palestrante

Roseane, onde constam as ações de praticas integrativas para a população campo-britense
desenvolvida por esta.
A palestrante transmitiu o conhecimento para os participantes através de slides
produzido pela própria, os idosos interagiram durante toda a palestra de forma direta e ativa,
tirando dúvidas que iam surgindo durante o debate. Como o que posso comer já que sou
diabético, hipertenso, cardiopata, já que tenho colesterol, entres outras doenças. Pois é comum
na terceira idade surgirem doenças ou algumas limitações que impeça o consumo de alguns
alimentos de forma não controlada.
Após a discursão foi desenvolvida atividade física em série mais leve para um
relaxamento, reforçado a importância dos exercícios físicos para o melhoramento da saúde.
Em seguida foi ofertado um lanche saudável, uma salada de frutas. A partir deste Projeto de
intervenção o Grupo adotara sempre que possível lanche saudável, colocando em prática tudo
que foi exposto durante a execução do projeto.
Avaliação: Nesta ação foi uma experiência surpreendente, pois durante toda a discursão a
cerca da reeducação alimentar, os membros do Grupo prestaram bastante atenção, e
interagiram de forma espontânea com a palestrante, com perguntas e dúvidas que surgiu no
decorre da palestra, principalmente naquele que apresenta algum tipo de doença.

Ação 06: Oficina da Degustação
Objetivo: A proposta desta sexta ação desenvolvida no Grupo foi em interessante, onde teve
como objetivo demostrar aos idosos membros através de degustação de alimentos saudável a
importância de cultivar este habito no seu cotidiano e repassar para seus familiares.
A realização da oficina de degustação ocorreu no dia 09 de dezembro do
decorrente ano, no próprio local da reunião semanal do grupo, uma semana após as
explicações e dicas importante da Enfermeira Roseany Numes, cujo tema tratou sobre a
reeducação alimentar, onde procurou mostrar como é importante praticar no dia a dia uma
alimentação de forma correta e saudável para que se alcance o envelhecimento mais
duradouro.
No final da atividade passada, como foi supracitada, ocorreu à distribuição de
receita com alimentação saudável para todos os participantes presentes no final da ação, com

o objetivo de trazerem para a reunião do próprio grupo as receitas produzidas por eles
mesmos. É importante ressaltar que nem todos os idosos conseguiram fazer as receitas que lhe
foi atribuída, por algumas dificuldades, de acordo com algumas verbalizações foi possível
identificar a falta de hábitos saudável na alimentação. No entanto alguns deles torceram outras
receitas diferentes, algumas não tão saudáveis assim.
O número de participantes desta ação se constituiu de 49 idosos membros.
Contamos também com a presença da Secretária adjunta da Secretaria Municipal de
Assistência Social, a professora de atividade física e a presença de alguns familiares
participantes. Foi montada uma mesa com os alimentos saudáveis produzidos pelos próprios
idosos integrantes do grupo e em seguida realizada o processo de degustação.
Antes de iniciar o processo de degustação, foi questionado a aqueles que levaram
as receitas prontas, de como se deu o processo para a execução, qual a experiência de fazer
uma alimentação saudável. A maioria dos que produziam as receitas, verbalizaram que foi a
primeira vez que fez, e que suas receitas ficaram maravilhosas. Alguns falaram que nunca
tinha feito com medo do gosto não presta, mas depois da experiência iram fazer mais vezes, já
que, o gosto os surpreendeu.
É importante ressaltar que, nesta ação enfatizou na hora da degustação aos
integrantes do grupo a importância de manter uma alimentação saudável além de orientaram a
continuarem a fazer essas receitas em sua casa.

3.1 - Avaliação do Projeto

A implantação e execução do projeto “construção de um envelhecimento saudável
dos participantes do grupo de convivência ‘alegria de viver’” foi executado da melhor
maneira possível, visto que os idosos momento nenhum se negaram a participar das ações
desenvolvidos pelo projeto, pelo contrário, eles contribuíram bastante para a concretização,
através de seus interesses em apreender cada vez mais as maneiras para uma vida saudável.
As ações realizadas condizentes as etapas do projeto surtiu efeito inesperado, pois
no início da execução as dificuldades foram postas de forma que houve a necessidade de

mudança de estratégicas para as execuções das atividades. Pois na primeira ação, visita
domiciliar, os idosos deixaram bem claro que seus familiares não poderiam participar das
atividades que seriam desenvolvidas, pois grande parte trabalham o dia todo, e outra parte
moram sozinho, com isso percebesse que as famílias dos membros do Grupo não tem uma
participação efetiva na vida de seus idosos, em relação a sua permanência nas reuniões
semanais destes.
É importante ressaltar que, em todas as ações foi destacada a participação da
família na importância da construção de uma velhice com qualidade, já que, o apoio de seus
familiares os encoraja a frequentar as atividades no Grupo, apesar de que grande parte não
tem o apoio, mas segundo uma pesquisa realizada no Grupo, também não descrimina sua
participação. (JESUS, 2013)
A avaliação do projeto ocorreu no ar livre, na orla de Aracaju no dia 17 de
dezembro, uma tarde sóbria para uma caminhada relaxante. Posto que, o objetivo principal foi
contribuir para um envelhecimento saudável, então uma tarde de lar foi uma alternativa
prefeita para mostrar a importância do projeto.
A maioria dos idosos verbalizou que começou a colocar em prática o que foi
transmitido de conhecimento durante as realizações das atividades de intervenção, e que uma
vez ou outra transmitiram para seus familiares sempre que pode o que aprendeu, com o
objetivo de seus familiares começarem a colocar em execução tudo que possa alcançar uma
velhice com qualidade.
Em relação às dimensões que perpassa o Serviço Social, foi possível percebe que
a assistente social compreende a dimensão teórico-metodológica em um embasamento teórico
capaz de abranger as manifestações da questão social e de intervir de forma crítica,
considerado os aspectos presentes. Na dimensão ético-política, tem imbuído valores, escolhas
e princípios de acordo com suas finalidades, contribuindo assim parra a construção da
cidadania, cujo estabelece o código de Ética Profissional de 1993. No tocante a dimensão
técnico-operativa, não é apenas um arsenal de técnico e embasamento teórico possível para a
formulação de resposta adequada as demandas da classe trabalhadora, mas sim, de ter a
competência que viabilize a instrumentalidade para sua ação.
O estágio curricular possibilitou este conhecimento, a estagiária construiu um
leque de ações em relação ao exercício profissional, além de um aprofundamento de

conhecimento no que refere as leis aos direitos, como também assuntos relacionados à saúde e
a construção de vínculos. Assim como um aprofundamento a respeito da Política de
Assistência Social executada no município de localização do Campo de Estágio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O presente relatório de estágio analisa o projeto de intervenção, que buscou
proporcionar ao público-alvo, os idosos do Grupo “Alegria de Viver”, conhecimentos
importantes para obter um envelhecimento com qualidade de vida, ou seja, uma vida
saudável, possibilitando uma promoção na saúde através das práticas de atividades físicas e
orientações para uma reeducação alimentar.
O projeto visava uma participação mais efetiva dos familiares dos idosos nas
ações e/ou atividades que seriam executadas pelo projeto. Foi na primeira ação que
percebemos que não seria possível essa participação efetiva. Pois seus familiares não se
encontravam em casa no momento das visitas, pelos motivos supracitados no capítulo III.
Assim, foi preciso criar novas estratégias para execução deste projeto. Buscarmos
criar ações em que os idosos convidassem seus familiares, mas se eles não comparecessem, a
oportunidade de apreender não seria totalmente perdida, pois uma das mudanças do projeto
foi esse ponto, já que, a família por um motivo o outro não podem participar, os idosos irá
colocar tudo que apreendeu com seus familiares. Pois é importante ressaltar, que a família
contribui para os idosos na construção de um envelhecimento saudável.
As demais ações obtiveram seus objetivos previstos no projeto, de forma visando
à continuidade deste por parte da coordenação do grupo. As ações apresentaram reflexões
sobre a dimensão de um envelhecimento saudável, e o público-alvo despertou interesse no
conhecimento para alcançar uma velhice com qualidade de vida, através de diálogos, dúvidas
que fossem aparecendo no decorrente da execução.
O projeto contribuiu para os idosos terem acesso à informação para conquista da
promoção da saúde, e para alcançar uma velhice com qualidade, visto que, são direitos das
pessoas idosas, preconizado na Constituição e no Estatuto do Idoso, mas que muitas vezes são
camuflados desta parcela da população brasileira.
Por fim, as ações realizadas através do projeto no Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos Afetivos para a Terceira Idade implicam numa experiência
importante para a formação acadêmica de qualidade, com aperfeiçoamento intelectual. Pois

para compreender a velhice, “é preciso estudar e compreender o reflexo dos quadros sociais
na definição da velhice” (MOREIRA, 1966, p. 125).
Assim, o projeto de intervenção enfim, proporciona ao discente uma aproximação
maior entre teoria e prática, de modo que este possa desenvolver com qualidade sua formação
profissional.
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ANEXOS

APÊNDICES

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARALELAS AO PROJETO
DE INTERVENÇÃO

V Conferência Municipal de Assistência Social
A V Conferência Municipal de Assistência Social do Município de Campo do
Brito ocorreu no dia 06 de agosto de 2013 no salão paroquial, presidida pelo Presidente do
Conselho Municipal de Assistência Social, o Srº Valdiosmar Vieira Santos. O tema discutido
durante a programação do evento foi a “Gestão e Financiamento na Efetivação do Sistema
Único de Assistência Social-SUAS”. A contextualização dos eixos temáticos foi coordenada
de forma geral por Inácia Batista de Brito, Secretária Adjunta de Assistência Social do
Município de Umbaúba/SE.
O credenciamento deu inicio a V Conferência, com a abertura oficial de algumas
autoridades do Município presentes na mesa de debate – Secretária da Assistência Social, a
Secretária de Gabinete, a Vice-presidente do Conselho Municipal da Assistência Social,
dentre outras -, tivermos apresentações culturais dos programas sociais da própria localidade,
no sucessivo a leitura e aprovação do regimento interno do evento.
Depois das explanações de Inácia sobre o assunto abordado na Conferência de
forma geral para todos, se fez necessário dividir o tema em seis eixos temáticos para uma
maior compreensão da realidade tratada, segue abaixo os eixos:
Eixo 01: O Cofinanciamento Obrigatório da Assistência Social;
Eixo 02: Gestão do SUAS: Vigilância Socioassistencial, Processo de Planejamento,
Monitoramento e Avaliação;
Eixo 03: Gestão do Trabalho;
Eixo 04: Gestão dos Serviços, Programas e Projetos;
Eixo 05: Gestão de Benefícios no SUAS; e
Eixo 06: Regionalização.
Estes eixos foram presididos pelos profissionais do Centro de Referência de
Assistência Social e da Secretaria da Assistência Social – assistentes sociais e psicólogos –

junto à população convidada para a realização da Conferência, por se tratar de uma das
formas de controle social, onde os participantes manifestam sua opinião, isto é de extrema
importância para o aperfeiçoamento das futuras conferências e eventos a serem realizados
tanto pelo Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS) como da própria Secretaria
Municipal da Assistência Social.
Precedentemente ao seu encerramento, ocorreu à escolha e a homologação dos
delegados, votados pelos participantes do evento de forma democrática para a convocação da
Conferência Estadual da Assistência Social, estes escolhidos iram representar o município e
defender as propostas aprovadas por todos durante este espaço após a discursão sucedem-te
aos eixos.

RELATÓRIO SOBRE O NATAL

No dia 15 de dezembro de 2013, as 18h00min.

Foi realizada uma

confraternização no mercado municipal do município em comemoração natalina dos Serviços
de Convivências vinculados ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) /
Secretaria Municipal da Assistência Social (SEMAS).
A confraternização contou com a presença do prefeito da referida cidade e de
alguns secretários, e dos funcionários da própria instituição. O objetivo principal foi mostrar
aos usuários a verdade importância de se comemorar em coletivo o natal, que é uma data onde
as pessoas refletem tudo que aconteceu durante o ano. No evento foi passado dados
qualitativo e quantidades de todos os serviços no decorrente de cada apresentação dos
usuários, como a total de membros de cada serviço, as ações e/ou as atividades desenvolvidas
durante o ano, passeios realizados, entre outros fatores.
Os Serviços de Construção e Fortalecimento de Vínculos Afetivos em
funcionamentos na instituição durante o ano de 2013 foram segundo o reordenamento do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, são: O Serviço para criança e
adolescente de 06 a 15 anos, para jovens 15 a 17 anos e o Grupo de Convivência para a
Terceira Idade.

No final do evento foi servido um coffei-bake para todos participantes da festa,
mas antes a equipe do CRAS passou alguns informes importantes para os usuários dos
Serviços supracitados.

Registros das ações desenvolvidas pelo Projeto de Intervenção
Ação 01: Visita Domiciliar

Registo de uma visita domiciliar de uma idosa participante do grupo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Convidamos todos os familiares para participar de uma palestra referente
a importância das ações proporcionadas ao grupo “Alegria de Viver”, para inclusão
social dos idosos. A ação será realizada no dia 05 de agosto as 15: 00 horas no salão
do Projovem.
Contamos com sua presença!
Convite entregue durante as visitas domiciliares.

Ação 02: Registro de fotografias e da lista de presença no dia desta ação onde teve como tema
O Envelhecimento Saudável

Explicações sobre o envelhecimento com qualidade através da estagiaria de Serviço Social.

Ação 03: Teve como tema a Qualidade de Vida, contou com a presença da profissional de
atividades físicas.

Ação 04: Noções Básicas de Atividades Físicas foi o tema desta intervenção.

Atividades realidades na academia da saúde do próprio município.

Ação 05: Uma Demonstração de Reeducação Alimentar, esta realizada por uma enfermeira da
Clinica de Saúde da Família do município.

Ação 06: ocorreu a realização de uma Oficina de Degustação com alimentos produzidos pelos
idosos membros
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