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RESUMO

O presente trabalho é resultado da experiência vivenciada durante o estágio supervisionado do curso de Serviço
Social da Universidade Federal de Sergipe/UFS, realizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
Risoleta Neves, que fica localizado no Bairro Cidade Nova do município de Aracaju/SE. Como uma das formas de
materialização do processo formativo, desenvolveu-se o projeto de intervenção denominado “O CRAS é nosso!
Socializar para democratizar o acesso aos serviços e programas sociais”, que buscou intervir sobre a realidade da
sociedade, ao promover espaços de discussão e divulgação de informações. Diante disso, entende-se aqui, o estágio
enquanto um espaço de síntese entre a formação e o exercício profissional, que engloba a transmissão de
conhecimentos e valores.

PALAVRAS-CHAVES: Serviço Social; Estágio Supervisionado; Projeto de Intervenção.

ABSTRACT

The present work is a result of the experience lived during the supervised stage of the Social Service course of the
Federal University of Sergipe / UFS, held at the Risoleta Neves Reference Center for Social Assistance (CRAS),
located in the Cidade Nova neighborhood of the city of Aracaju / SE. As one of the forms of materialization of the
formative process, the project of intervention called “CRAS is ours! Socialize to democratize access to services and
social programs”, which sought to intervene on the reality of society, by promoting spaces for discussion and
dissemination of information. Therefore, the stage is understood as a space of synthesis between training and
professional practice, which includes the transmission of knowledge and values.

KEYWORDS: Social Service; Supervised internship; Intervention Project.

1. INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado compõe uma importante etapa do processo de formação dos futuros profissionais,
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caracteriza um momento de ensino-aprendizagem que engloba as dimensões constitutivas do Serviço Social, a saber,
a dimensão ético-política, a técnico-operativa, a teórica-metodológica e a dimensão investigativa. Dessa forma, a
vivência do estágio supervisionado possibilita contribuir para a formação do perfil profissional

O projeto, aqui apresentado, buscou intervir sobre a realidade social, tendo como objeto as expressões da questão da
social. É resultante de ações investigativas para conhecimento da realidade e das observações desenvolvidas durante
a primeira e segunda etapa do estágio supervisionado. Sua construção visou contribuir para a melhoria da realidade
social dos usuários das políticas sociais, mais especificamente da Assistência Social, deixando subsídios para outras
intervenções dos profissionais e dos estagiários.

Possuiu como principal objetivo “Democratizar informações sobre programas, benefícios e serviços ofertados pelo
CRAS Risoleta Neves”, tendo como público alvo os usuários, funcionários da instituição e de parte da rede de serviços
ligada diretamente ao CRAS. As ações desenvolveram-se em momentos distintos, definidos de acordo com o público
participante, sendo utilizadas dinâmicas interativas para a troca de conhecimento e a socialização de informações.

Sendo assim, o projeto de intervenção buscou maior interação entre usuário-instituição, compreendendo que o CRAS
se constitui em um espaço de convivência entre os usuários, ao realizar a inserção em programas e serviços, o
requerimento de benefícios sociais, o acompanhamento familiar, além de ser um ambiente de socialização comunitária
e de fortalecimento de vínculos para os usuários.

2. ESTÁGIO SUPERVISIONADO E A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Concebe-se o estágio como o espaço de síntese entre a formação e o exercício profissional, que envolve a
transmissão de conhecimentos e valores, culminando na construção de um determinado perfil profissional,
comprometido com uma postura ética, técnica e política. É importante destacar, ainda, a importância da realização do
estágio supervisionado como momento de aprendizagem e capacitação, além do amadurecimento do aluno, para a
futura atuação profissional.

O estágio supervisionado no curso de Serviço Social apresenta como uma de suas
premissas oportunizar ao (a) estudante o estabelecimento de relações mediatas entre os
conhecimentos teórico-metodológicos e o trabalho profissional, a capacitação
técnico-operativa e o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício da
profissão, bem como o reconhecimento do compromisso da ação profissional com as
classes trabalhadora, neste contexto político-econômico-cultural sob hegemonia do capital.
(ABEPSS, 2010, p. 14).

Dentre as atribuições, ao estagiário(a), “[...] cabe conhecer e compreender a realidade social, inserido no processo de
ensino-aprendizagem, construindo conhecimentos e experiências coletivamente que solidifiquem a qualidade de sua
formação, mediante o enfrentamento de situações presentes na ação profissional [...]”. (ABEPSS, 2010, p. 20). Desta
forma, tem-se a necessidade de elaboração de um projeto de intervenção, como um dos elementos de avaliação do
processo de estágio, ao exercitar sua capacidade investigativa, crítica e interventiva.

Assim, o projeto de intervenção constitui-se em uma sistematização das ações do profissional em Serviço Social,
permeadas por conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação e mediante a investigação da realidade social na
qual se pretende intervir, de forma a dar resposta uma determinada demanda, melhor dizendo, a uma expressão da
questão social apresentada no universo de ação do assistente social, seja pelos usuários das políticas e serviços
sociais ou pelas instituições empregadoras (ABEPSS, 2001).

Nesse sentido, cabe ao estagiário cumprir com suas atividades norteadas pelo conhecimento da realidade em que
está inserido, visando o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos que pautarão futuramente sua intervenção
profissional, além da compreensão da dinâmica institucional, das correlações de forças existentes, dentre outros
aspectos, que corroborarão para uma formação profissional qualificada com perfil investigativo, interventivo e
propositivo.
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O projeto deve ser pautado de acordo com as dimensões ético-políticas e técnico-profissionais, a fim de reafirmar o
“compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na
perspectiva da competência profissional”. (BARROCO; TERRA, 2012, p. 130). Pois não basta somente atender o que
é demandado pela instituição, mas também é de suma importância considerar a demanda do usuário. Essa relação
contraditória é determinante para a configuração de um dos tensionamentos inerentes ao Serviço Social enquanto
profissão, nos moldes em que está estruturada na contemporaneidade – atender aos requisitos dos trabalhadores e
do Estado – assegurando assim, a reprodução do capital.

A experiência do estágio curricular obrigatório do curso de Serviço Social realizado no Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) Risoleta Neves, que está localizado no Bairro Cidade Nova, do município de Aracaju/SE,
permitiu identificar como demanda para intervenção o insuficiente acesso a informações sobre os direitos
socioassistenciais e os serviços prestados pela instituição. Cabe ressaltar que o CRAS se constitui em

[...] uma unidade de proteção social básica do SUAS [Sistema Único de Assistência Social],
que tem como objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos
sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos
de cidadania. (BRASIL, 2009, p. 09).

Da mesma forma, estabelece um espaço de convivência entre os usuários, realizando a inserção em programas e
serviços, requerimento de benefícios sociais, acompanhamento familiar, além de se constituir em um ambiente de
socialização comunitária entre os participantes e fortalecimento de vínculos. Nesse sentido, as ações desenvolvidas
no CRAS possuem caráter preventivo, protetivo e proativo; caracterizando-se como um ambiente interdisciplinar, que
possui em seu quadro profissional a participação de assistente sociais, psicólogos, educadores sociais, dentre outros.

Diante desses elementos o projeto de intervenção, aqui apresentado, consistiu na socialização de informações a
respeito dos programas, benefícios e serviços ofertados pelo CRAS Risoleta Neves. Para tal, considera-se o CRAS
enquanto um potencial mecanismo que contribui para a ampliação da cidadania, em termos de pleno acesso aos
direitos civis, políticos e sociais, sem restrições. Além disso, também estabeleceu em parte dos objetivos do projeto, a
aproximação da comunidade com o CRAS, de forma a contribuir para o fortalecimento e a identificação da
comunidade com a instituição, ao passo em que os usuários tivessem conhecimento sobre as atividades e os serviços
oferecidos.

É importante sinalizar que para ter acesso aos benefícios e serviços ofertados pelo CRAS, mais especificamente, nos
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, é necessário a inscrição no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal[i] (Cadúnico). Esse instrumento confere maior corporeidade e visibilidade aos grupos mais
negligenciados no acesso aos direitos, sendo utilizado para identificar as famílias de baixa renda com a finalidade de
dar visibilidade às regiões que mais possuem famílias em situação de risco e vulnerabilidade socioeconômica.

Ademais, enxerga-se a importância de divulgação desse instrumento por ser considerado “uma importante ferramenta
para a articulação da rede de promoção e proteção social e também um mecanismo fundamental para a integração
das iniciativas de diversas áreas e em todos os âmbitos da federação que visam promover a inclusão social”.
(BRASIL, 2012, p. 05).

A inserção das famílias no Cadastro Único é feita com base na renda que deve ser de meio salário mínimo per capta
ou três salários mínimos por família, que tem prioritariamente a mulher como representante. Todos seus dependentes
(filhos e cônjuge) possuem um Número de Identificação Social (NIS) que servirá para acessar os benefícios,
programas e projetos. O cadastro pode servir para o acesso a políticas públicas e programas a nível federal, estadual
e municipal.

No âmbito federal, o Cadastro Único é utilizado por diversos programas, além do Programa
Bolsa Família, tais como: Tarifa Social de Energia Elétrica; Brasil Alfabetizado; [...]Carteira
do Idoso; Cisternas; Pro Jovem Adolescente; Minha Casa Minha Vida e outros Programas
Habitacionais (Ministério das Cidades); Isenção de taxa para concursos públicos, Programa
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Passe Livre (Ministério dos Transportes);Tarifa Social de Telefone (Acesso Individual
Classe Especial – Aice); Aposentadoria para donas de casa de baixa renda; Programa
Bolsa Verde, Água Para Todos, Assistência Técnica e Extensão rural (Ater), Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e Carta Social.[ii] (BRASIL,
2012, p. 11).

Desta forma, destaca-se um dos princípios da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) que consiste na
Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos
pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. Na Proteção Social Básica o acesso à rede socioassistencial,
que segundo a Norma Operacional Básica (NOB) de 2005, “é um conjunto de ações de iniciativa pública e da
sociedade, que ofertam e operam benefícios, serviços, programas e projetos”, possibilita ao usuário que se insere
nestes serviços atenuar os riscos e vulnerabilidades sociais. Sendo assim, a divulgação de informações sobre como
acessar essa rede de serviços se constitui uma ação relevante na garantia dos direitos previstos na política de
Assistência Social e seus objetivos.

Cabe ressaltar que socializar informações consiste em um dos deveres do profissional em Serviço Social, assim como
podemos confirmar no Código de Ética em seu art.5º: c) democratizar as informações e o acesso aos programas
disponíveis no espaço institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários. Sendo que
“a transmissão de informação é conduta exigível no exercício da profissão do assistente social. Todas as informações
relativas ao acesso aos programas disponíveis da instituição devem ser passadas para o usuário, de forma que ele
possa participar.” (BARROCO; TERRA, 2012, p. 174).

O assistente social também deve “empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos usuários, através dos
programas sociais”, como é destacado no Código de Ética em seu art. 8º, com vistas a promover a defesa e ampliação
da cidadania a fim de garantir o acesso a direitos (BARROCO; TERRA, 2012). Assim, a socialização de informações é
considerada também uma competência profissional, possuindo papel relevante na formação de conhecimento por
parte dos usuários das políticas sociais, para exigir a garantia de seus direitos.

É importante ter em vista, que de acordo com a Lei nº 8.662, de 7 de Junho de 1993 (Lei de Regulamentação
Profissional), constitui competência do assistente social “encaminhar providências, e prestar orientação social a
indivíduos, grupos e à população”, bem como “orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido
de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos”. (CFESS, 2011, p.
14). Nesse sentido, inserido na Política de Assistência Social, o assistente social utiliza-se desses aparatos a fim de
materializar o projeto ético-político profissional que visa a viabilização do acesso aos direitos em prol da emancipação
humana.

Outro documento importante, diz respeito aos Parâmetros de Atuação dos assistentes sociais na Política de
Assistência Social, que elencam uma série de competências e atribuições essenciais para o enfrentamento das
demandas sociais na intervenção profissional, envolvendo várias dimensões. Com base nisso, o Serviço Social
possui:

Uma dimensão pedagógica-interpretativa e socializadora de informações e saberes no
campo dos direitos, da legislação social e das políticas públicas, dirigida aos/às diversos/as
atores/atrizes e sujeitos da política: os/as gestores/as públicos/as, dirigentes de entidades
prestadoras de serviços, trabalhadores/as, conselheiros/as e usuários/as. (CFESS, 2013,
p. 20).

O Código de Ética profissional, a Lei de Regulamentação Profissional e os Parâmetros para Atuação de Assistentes
Sociais na Política de Assistência, além dos documentos que esclarecem a respeito da Política de Assistência Social e
dos serviços desenvolvidos em seus equipamentos, serviram de orientação para a nossa intervenção, tendo como
base o princípio do Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento
intelectual, na perspectiva da competência profissional, com o intuito de contribuir para que os usuários possam gozar
de um maior acesso a informações acerca dos direitos socioassistenciais, de forma mais clara e objetiva.
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A justificativa para a realização do projeto de intervenção se deu pela observação realizada na instituição e pela
conversa juntamente com a supervisora de campo de estágio, em que foi possível identificar o acesso insuficiente dos
usuários da referida instituição, a informações sobre os direitos e ações desenvolvidas pelo CRAS. Assim, foi
constatado que mesmo com o amplo acesso a informação, presenciado na atualidade com o surgimento de novas
tecnologias, nessa comunidade, dada a sua vulnerabilidade socioeconômica, a situação é diferente.

3. INTERVENÇÃO SOCIAL: SOCIALIZAR PARA DEMOCRATIZAR

A execução das atividades propostas no projeto de intervenção ocorreu em duas etapas, na primeira, a ação foi
realizada no CRAS e se deu através de uma roda de conversa com as trabalhadoras que atuam realizando o cadastro
do CadÚnico. Para a primeira etapa, foi elaborado um roteiro que serviu para orientar a conversa com as
cadastradoras que teve como principal objetivo a orientação e resolução de dúvidas referentes ao CadÚnico e aos
benefícios que podem ser acessados através dele. Os temas discutidos versaram sobre os benefícios mais
procurados, as principais dúvidas dos usuários, a documentação necessária e a importância das funcionárias nessa
atividade.

Em meio a conversa foi destacada a importância do trabalho realizado pelas cadastradoras para as demais atividades
desenvolvidas pelo CRAS. Haja vista que o Cadastro Único é a porta que dá acesso aos programas e benefícios do
governo federal e demais serviços desenvolvidos no âmbito da política de assistência, sendo assim, um instrumento
que viabiliza a efetivação de direitos sociais.

A segunda etapa caracterizou-se pela divulgação dos serviços e programas que são disponibilizados no CRAS, bem
como os critérios para acessá-los, os documentos necessários e outras informações e foi realizada no decorrer de
dois meses. Prioritariamente, foram realizadas leituras de estudo e discussões conjuntas sobre os serviços ofertados
pelo CRAS, os direitos acessados por meio do Cadúnico, e as informações necessárias que seriam repassadas para
os usuários nas ações interventivas.

Em seguida, as estagiárias junto com a supervisora de campo visitaram as instituições para consultá-las acerca da
viabilidade da realização do projeto, bem como se informar acerca de melhores dias e horários para a efetivação.
Durante a realização dessa etapa foram utilizados instrumentos de cunho metodológicos e informativos. A fim de
alcançar os objetivos propostos no projeto de intervenção, as estagiárias confeccionaram uma espécie de “TV CRAS”
como foi chamada, contendo um roteiro com informações que foram abordadas durante as explanações nas
instituições.

Foram utilizados, ainda, cartazes contendo informações sobre os serviços e programas ofertados no CRAS e outros
dados referentes a sua localização e telefones. Esse instrumental foi elaborado pelas estagiárias de Serviço Social em
parceria com a supervisora de campo. O uso do cartaz foi uma estratégia importante, pois conferiu materialidade a
atividade de socialização de informações, permitindo a consulta do usuário quando surgir alguma dúvida, além de
ampliar a visibilidade do CRAS Risoleta Neves diante da comunidade, ao momento em que divulga os seus serviços.
O cartaz foi utilizado em todos espaços de intervenção e ficou disponível para ser utilizado pela instituição após o
projeto de intervenção.

Para fins de registro, foram feitas anotações sistematizadas sob responsabilidade de uma estagiária a cada
intervenção de acordo com os pontos abordados, incluindo os questionamentos levantados pelos usuários. Essas
anotações serviram como fonte de informação para a construção da avaliação final do projeto. Além disso, as
informações do andamento das deliberações e intervenções eram repassadas para o supervisor acadêmico durante
todo o processo.

A execução do projeto contou também com a colaboração da equipe que compõe o CRAS Risoleta Neves, além da
supervisora de campo e do supervisor acadêmico, bem como com a articulação com os setores responsáveis pelo
Serviço Social nos aparelhos visitados que compõe a rede socioassistencial. Ao final realizou-se um momento com o
objetivo de avaliar todo o desenvolvimento do projeto de intervenção, em que estavam presentes as três estagiárias, a
supervisora de campo e o supervisor acadêmico.

A regulamentação que cerca o estágio destaca a necessidade das ações desenvolvidas pelos estagiários
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estabelecerem conexão com as atribuições da área profissional. Com base nisso, o projeto permitiu que as estagiárias
desenvolvessem habilidades vinculadas aos parâmetros de atuação do assistente social na Política de Assistência
Social, ao ter como um dos elementos norteadores do projeto “Instituir espaços coletivos de socialização de
informações sobre os direitos sociassistenciais e sobre o dever do Estado de garantir sua implementação”. Além
disso, o projeto de intervenção também teve como objetivo a articulação com instituições vinculadas a outras políticas
sociais, dentre outros espaços.

Um dos elementos mencionados durante a avaliação foi a relevância das estagiárias estarem a frente das ações –
responsáveis por conduzi-las – ao passo em que isso permitiu um maior desenvolvimento de habilidades voltadas a
comunicação oral, de forma a reconhecer e estimular a participação dos usuários durante a socialização de
informações, com vistas a favorecer o seu protagonismo social.

Foram pontuados os desafios encontrados ao longo da execução do projeto, em sua grande maioria advindos da
fragilidade nas condições objetivas para a realização do mesmo. O que levanta a discussão acerca da autonomia
relativa no exercício profissional do assistente social nas diferentes áreas de atuação, no caso especifico da Política
de Assistência Social outro fator que amplia os seus desafios diz respeito a sua recente legislação e o “caldo cultural”
que a cerca e camufla a sua perspectiva enquanto direito. Esses aspectos refletem diretamente no processo de
estágio, incluímos aqui o planejamento e a operacionalização do projeto de intervenção.

A avaliação finalizou-se com reflexões sobre a relevância do projeto de intervenção como um dos instrumentos de luta
para a defesa da assistência social enquanto direito e da reafirmação dos princípios defendidos pela categoria, que
são expressos no Código de Ética do assistente social de 1993, dos quais se destaca, aqui, a liberdade; a
democracia; a cidadania, a qualidade com os serviços prestados; dentre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de execução do projeto de intervenção, aqui apresentado, encontrou vários entraves ao longo do
caminho, que acabaram refletindo na busca de novas estratégias a todo o momento, proporcionando o
desenvolvimento do perfil propositivo, investigativo e interventivo do assistente social.

A importância do projeto se deu para além da socialização de informações pois através de sua execução, foi possível
identificar demandas do trabalho profissional. Um exemplo foi a solicitação, feita por uma das escolas visitadas, para
participação da equipe na reunião de pais para explanar sobre os serviços ofertados pelo CRAS.

Nesse sentido, os objetivos propostos no projeto de intervenção foram alcançados, mesmo diante dos desafios
vivenciados, foi possível apreender como o profissional lida em seu cotidiano com o atendimento de diversas
demandas.

Para além dos momentos de intervenção advindas do terceiro período de estágio, a experiência totaliza-se em
apreensões enriquecedoras para a formação profissional. A importância em compreender como ocorre a intervenção
do profissional aliada à leitura da realidade social, ao conhecimento da política em que é inserido, e a necessidade de
sempre buscar apreender conhecimentos, contribui para que o estagiário agregue valores que formam o seu perfil
profissional.
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