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RELATÓRIO FINAL DE INTERVENÇÃO JUNTO AOS/ÀS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA COHAPAR

1. INTRODUÇÃO

O Conselho Regional de Serviço Social - 11ª Região é o órgão de representação da categoria dos/

as Assistentes Sociais1, com área de jurisdição no Estado do Paraná, Autarquia Federal, regido pela Lei 

Federal nº 8.662/93 (Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social), Estatuto do conjunto 

CFESS/CRESS, pelo Código de Ética Profissional do Assistente Social e por outras legislações vigentes. 

Tem por objetivos principais: fiscalizar, defender, orientar e disciplinar o exercício profissional dos/as 

Assistentes Sociais em prol da qualidade dos serviços prestados aos/às usuários/as.

A Comissão de Orientação e Fiscalização (COFI) é a instância interna responsável por fiscalizar 

e orientar o exercício profissional em todo o território do Estado do Paraná e, na execução da ação 

precípua do Conselho, atua na defesa e valorização desta profissão. O processo de planejamento das 

ações executadas pela COFI é amplo e coletivo, segue as deliberações do Encontro Nacional do Conjunto 

CFESS/CRESS, incorporando as ações previstas para o eixo específico da comissão e demais eixos2, a 

partir da interface com a fiscalização do exercício profissional.

Além do Relatório do Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS3 ainda são observadas as 

demandas específicas do Estado e também em âmbito local, no caso das Seccionais, assim o planejamento 

da referida comissão tem o desafio de articular tais indicativos, com vistas a incidir sobre as demandas 

mais emergentes para a defesa da profissão. 

Importante destacar que o planejamento da COFI, apesar do caráter anual, não é estático, o que 

significa dizer que ao longo do exercício do ano planejado também podem ser inseridas demandas 

urgentes, provocadas por denúncias ou outras circunstâncias.

No que se refere a ação empreendida pela COFI na política de habitação no estado do Paraná, 

importante destacar que sua delimitação advém da discussão em reunião ampliada da Comissão que 

definiu a Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR como lócus de intervenção, mediante ao 

fato do Serviço Social ser uma profissão historicamente reconhecida neste espaço de trabalho, com 

contribuições específicas à política de habitação no Estado, bem como por demanda provocada pela 

categoria profissional. 

Com a advento da Lei nº 12.317/2010 que institui o direito de assistentes sociais a carga horária  

de trabalho de 30 horas semanais, reconhecidamente uma conquista histórica da categoria dada a 

complexidade de seu processo de trabalho, se tem observado um crescente tentativa de “substituição” 

das atribuições privativas do Serviço Social por competências profissionais, uma vez essas que podem ser 

realizadas por outros/as profissionais de nível superior.

1. Conforme Art. 7º da Lei nº 8.662/1993.

2. O Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS é instância máxima de deliberação do conjunto (conforme Art. 9º da Lei nº 
8.662/1993), atualmente as discussões do referido encontro acontecem distribuídas em 6 (seis) eixos, são eles: Orientação e 
Fiscalização Profissional; Administrativo-Financeiro; Formação Profissional; Comunicação; Seguridade Social e Ética e Direitos 
Humanos.

3. O Relatório do Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS é publicado todos os anos, após a conclusão da relatoria do encontro, 
destaca-se que o relatório base para o planejamento. Em 2019 foi o relatório referente ao Encontro Nacional do Conjunto CFESS/
CRESS em 2018, disponível em: http://www.cfess.org.br/arquivos/Relatorio-Nacional-2018-_FINAL.pdf
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O trato com a questão não se configura uma defesa corporativista do espaço de trabalho como 

exclusivo do Serviço Social, pelo contrário, o conjunto CFESS/CRESS, assim como as demais instâncias 

da categoria de assistentes sociais reconhece a primazia do trabalho interdisciplinar para a garantia da 

proteção social nos diversos espaços de trabalho e políticas sociais. Todavia, a defesa das atribuições 

privativas dos/as assistentes sociais expressa o reconhecimento sobre o contributo específico desta 

profissão em seus diferentes espaços de trabalho, expressando a real necessidade desta profissão para 

a garantia e viabilização dos direitos sociais reconhecidos pela carta magna. Portanto, reconhecemos o 

debate como de interesse da sociedade civil.

Isso posto, por entender os desafios que a implementação da carga horária de 30 horas 

semanais reserva para os/as assistentes sociais frente ao reconhecimento dos demais sujeitos da 

classe trabalhadora, que por vezes atuam no mesmo local de trabalho e não possuem o mesmo direito 

regulamentado e garantido; por acompanhar a situação da COHAPAR no que se refere ao quadro de 

servidores/as em processo de aposentadoria ou com aposentadoria prevista; por acompanhar o processo 

de contratação de profissionais de nível superior para o preenchimento de quadro de trabalhadores/as 

historicamente ocupados pelo Serviço Social, a COFI deliberou pela realização das visitas de orientação 

e fiscalização a todos/as assistentes sociais lotados/as nos escritórios da Cohapar no estado do Paraná, 

a fim de identificar as especificidades da atuação profissional neste espaço, as atribuições privativas 

e competências profissionais desenvolvidas, na perspectiva da defesa da profissão e da qualidade dos 

serviços prestados aos/às usuários/as.

Assim, observa-se que essa frente de trabalho objetivou mapear o exercício profissional do Serviço 

Social na política de habitação do Estado do Paraná, a fim de construir estratégias de defesa e valorização 

do contributo do Serviço Social neste espaço específico de atuação, pautado pelo do direito social à 

moradia.

2. A POLÍTICA DE HABITAÇÃO

O Conjunto CFESS/CRESS instituiu a Política Nacional de Fiscalização (PNF) – Resolução CFESS nº 

512/20074, instrumento de defesa da profissão e da qualidade dos serviços prestados aos/as usuários/

as do serviço social, e que norteia as ações de orientação e fiscalização. Destaca-se que, as visitas de 

orientação e fiscalização são instruídas por instrumentais padronizados nacionalmente desde 2017, por 

meio da Resolução CFESS nº 828. 

Em observância às exigências da Artigo 17 da PNF e considerando a processualidade do trabalho 

da COFI por frentes de trabalho, a fim de qualificar e subsidiar a ações fiscalizatórias foi construído 

4. Conforme o Art. 5º, Parágrafo Primeiro – A ação fiscalizadora dos CRESS deve ser definida em conformidade com a Política Nacional 
de Fiscalização do Conjunto CFESS/CRESS, articulando-se as dimensões: afirmativa de princípios e compromissos conquistados; 
político-pedagógica; normativo e disciplinadora. (Resolução CFESS nº 517/2007).
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“documento balizador5” que, suscintamente, reúne acúmulo do debate da categoria profissional sobre a 

política de habitação e aponta indicadores e questões centrais do exercício profissional neste espaço de 

trabalho. Importante ressaltar que, tais questões não substituem os dados dos instrumentais nacionais, 

ao contrário, proporciona condições de aprofundá-los face as particularidades do exercício profissional na 

política social em tela, por meio do diálogo com os/as profissionais visitados/as. 

Assim, pode-se reconhecer que o instrumento balizador foi um documento de fundamental 

importância na realização das visitas de orientação e fiscalização nos equipamentos vinculados a 

COHAPAR.

2.1 Reflexões sobre a política de habitação a partir do instrumento balizador das 

visitas de orientação e fiscalização

A questão da habitação e mais precisamente a chamada “questão urbana” não pode ser analisada 

de maneira dissociada da totalidade, ou seja, é explicitamente necessário que a leitura da construção 

e formatação da política urbana no Brasil seja realizada a partir da reflexão sobre a especificidade da 

“Questão Social” neste país.

Esse elemento torna-se fundante na análise, posto que o/a assistente social atua, em geral, com 

populações que enfrentam inúmeros desafios para garantir o acesso à moradia, direito à cidade, espaços 

públicos, etc. Por vezes, o acesso à moradia digna é negligenciado de tal forma que é possível se identificar 

gerações sem perspectiva de acessar este direito.

É necessário evidenciar que o debate de fundo dessa questão é a propriedade privada e as formas 

de exploração da terra, elementos que negligenciam a vida humana em favor do lucro e expõe famílias 

inteiras a situações de profunda vulnerabilidade. Compreende-se que a questão da habitação é inerente à 

sociabilidade capitalista, cuja mercantilização se dá pela intervenção do Estado, via política de habitação.

No Brasil o acesso à moradia é uma luta histórica. Enquanto direito têm-se no advento da Constituição 

Federal de 1988 seu reconhecimento, por meio do artigo 6º e a partir da Emenda Constitucional nº 

26/2000 é incorporado no rol dos direitos sociais. Nesse sentido, se tem reconhecido o direito social à 

moradia e o dever do Estado em efetivá-lo, por meio de mecanismos que garantam acesso de todos/as 

cidadãos/as.

O fundamento do direito constitucional à moradia é, portanto, uma realidade e, antes mesmo 
que acrescido ao rol dos direitos sociais, o texto constitucional já havia determinado que é 
competência comum da União, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios promover 
programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico. O dever do poder público em gerir meios para garantir o direito à moradia 

5. Necessário enfatizar que, os/as agentes fiscais são profissionais, assistentes sociais, que devido ao espaço de trabalho precisam 
acumular conhecimento referente a todas as políticas sociais e espaços de atuação do Serviço Social, na perspectiva de garantir 
que o atendimento à categoria profissional alcance as demandas e desafios do cotidiano. Por este fato, a construção do documento 
balizador da frente de trabalho se configura importante instrumento de aprofundamento dos aspectos do exercício profissional 
em suas particularidades relacionadas as diferentes políticas sociais e espaços sociocupacionais. Observamos a construção do 
instrumento se deu inicialmente pelas agentes fiscais, com posterior debate e aprofundamento por parte da COFI. 
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a tantos quantos dela necessitem já estava evidenciado, porém os desafios a respeito da sua 
concretização são muitos. (CORDEIRO, 2015, p. 44).

A Constituição Federal de 1988 dispõe de um título próprio para a Política Urbana (Título VII – 

Da Ordem Econômica e Financeira, Capítulo II – Política Urbana, art. 182 e 183), sendo que a Lei nº 

10.257/2001 - Estatuto da Cidade - regulamenta e materializa os princípios da função social da cidade, 

da propriedade e da gestão democrática das cidades.  Contudo, nos anos subsequentes à aprovação da 

legislação supramencionada o receituário neoliberal se torna mais presente no Brasil, sendo expresso 

pelo desmonte das políticas sociais, diminuição dos gastos sociais e restrição dos direitos legalmente 

reconhecidos.

Esse período retrata a maximização dos processos de privatização em uma explícita expansão dos 

setores de acumulação capitalista. Nesse contexto, o Estado incorpora a lógica do mercado e instaura 

práticas de gestão e medidas administrativas de caráter gerencial, que provoca profundas mudanças na 

operacionalização das políticas sociais.

O neoliberalismo reifica a sociedade do empreendedorismo, na qual a relação do indivíduo, 
consigo e com os outros, é estabelecida na base da concorrência, responsabilidade, 
de esforço e desempenho individual. Não mais sujeitos de direitos, mas consumidores e 
pequenos empreendedores. Não importa o lugar do ponto de partida, é possível, pelo esforço 
individual, “sair de baixo e chegar lá em cima”. Saúde, educação, moradia, firmadas como 
mercadorias, apesar de constar como direitos sociais, devem e podem ser alcançadas pela 
via do mercado, sem interferência do Estado. (ARREGUI, 2018, p. 40).

Os efeitos dessas alterações são deletérios para os serviços públicos que sofrem um processo de 

sucateamento, com falta de investimentos na estruturação dos órgãos públicos, ausência de contratação 

de servidores/as públicos/as por meio de concurso púbico e prioridade para a terceirização dos serviços. 

Esse cenário resulta em desmantelamento da prestação dos serviços públicos e na precarização das 

condições e relações de trabalho. Evidentemente, o/a assistente social não fica imune a esse processo, 

uma vez que, sendo o Estado historicamente o maior empregador6 dessa categoria profissional os 

rebatimentos desse conjunto de transformações impactam diretamente no exercício profissional.

A atuação do/a assistente social na política urbana é histórica, com referência às origens da 

profissão no Brasil e, em grande medida, associado ao trabalho comunitário. Registra-se a atuação 

profissional desde a década de 30, quando o Brasil passa por um processo de industrialização e 

urbanização e há agudização da “questão social” e o Estado é impelido a intervir diretamente sobre suas 

expressões. No traçado histórico do desenvolvimento do país, as ações profissionais do serviço social na 

habitação se consolidaram e se metamorfosearam perpassando pelo estabelecimento de estratégias de 

organização e mobilização das comunidades para a adequação e adaptação dos indivíduos à sociedade; 

acompanhamento de trabalhadores/as para a constituição de cooperativas habitacionais e execução de 

obras; atendimento emergencial e remoção de usuários/as; seleção de demanda e acompanhamento de 

6. “Estado tem sido historicamente o maior empregador dos assistentes sociais atribuindo uma característica de servidor público a esse 
profissional” (IAMAMOTO, 2009, p. 355).
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adimplência dos/as usuários; assessoramento de movimentos locais e movimentos sociais; negociação 

com famílias em contexto de desocupação de áreas impróprias; implementação e participação em projetos 

ambientais; discussão e implementação de programas de geração de renda, com vistas a sustentabilidade 

das famílias; experiências de articulação com universidades; mobilização da sociedade civil; etc.

Conforme aponta Paz e Taboada (2010), na década de 2000, o Ministério das Cidades no ano de 

2003, baseado no Programa Habitar Brasil, amplia a exigência de trabalho social para todos os programas 

habitacionais vinculados a PHIS (Política de Habitação de Interesse Social), cuja responsabilidade se 

estende ao poder público municipal ou estadual, inclusive para os programas de saneamento ambiental 

integrado, denominado Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A Portaria nº 465/2011 dispõe o 

Programa Mincha Casa Minha Vida (PMCMV) e estabelece objetivos e diretrizes para o trabalho social na 

PHIS, com repercussões na atuação profissional do/a assistente social.

No âmbito do conjunto CFESS/CRESS, o debate sobre o trabalho do/a assistente social na política 

urbana  também é histórico e compõe a pauta de lutas, expresso por diversos materiais já publicados 

como CFESS Minifesta de todas as Conferências das Cidades e também a Seminário Nacional de Serviço 

Social e a Questão Urbana (2010), além das deliberações do Encontro Nacional do Conjunto CFESSCRESS 

que recorrente apresentam a discussão sobre direito à cidade e a luta pela acesso à terra urbana e rural. 

Em 2016 o CFESS lança a brochura “Atuação de assistentes sociais na Política Urbana - subsídios para 

reflexão”, com vistas a dialogar sobre este espaço de trabalho do Serviço Social, sempre na direção da 

defesa e garantia de direitos.

O referido documento sinaliza marcos históricos da atenção à necessidade habitacional no Brasil, 

bem como problematiza elementos ligados à lógica capitalista de fomento à propriedade privada, lógica 

esta que rondou tais intervenções. Não será objeto deste tópico o aprofundamento sobre tais questões, 

tendo em vista o limite do documento por ora apresentado. 

No que se refere às atribuições e competências do Serviço Social, o documento pontua: 

Nesse sentido, estão explicitadas as principais ações desenvolvidas pelo/a assistente social 
e que estão assim organizadas: as ações de caráter socioeducativo; de caráter organizativo e 
de mobilização popular; de assessoria, supervisão e formação; e de planejamento, gestão e 
coordenação. (CFESS, 2016, p. 7-8).

Necessário pontuar que, a conformação e diretrizes das políticas sociais influenciam em grande 

mediada a atuação profissional. Isso significa dizer que a influência neoliberal para a delimitação das 

políticas sociais brasileiras nos diz muito sobre as atribuições e competências profissionais que são 

requisitadas nos diversos espaços de trabalho, inclusive àqueles vinculados à política de habitação.

[...] os espaços ocupacionais e as fronteiras profissionais, enquanto resultantes históricos 
- e, portanto, móveis e transitórias - sofrem significativas alterações. São indissociáveis 
dos processos de reestruturação produtiva e gerencial das empresas, da intensificação e 
desregulamentação do trabalho, da investida contra a organização dos trabalhadores. Tais 
mudanças vêm ocasionando perda de direitos e conquistas sociais históricas, impulsionadas 
pela reorganização do Estado segundo os preceitos liberais. Ao mesmo tempo em que se 
erige o mercado como polo regulador da vida social e se afirmam políticas concentradas de 
renda, de poder e da propriedade territorial capitalista, um vasto empreendimento ideológico 
de cunho moralizador envolve a sociedade civil. [...] O velho conservadorismo mostra sua face 
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maquiada, apresentando-se como novidade tanto na sociedade como na profissão. (CFESS, 
2012, p. 35-36).

Nessa esteira, alteram-se as demandas de trabalho e o/a assistente social é requisitado/a a 

executar funções até então desconhecidas no campo das atribuições e competências profissionais.

Sob esse prisma, merece destaque a construção histórica do serviço social brasileiro que, partir 

da década de 70 sob os limites da ditadura militar, desenha sua atuação vinculada a uma perspectiva 

crítica das situações vivenciadas pelos usuários(as)/beneficiários(as)/participantes das políticas alvos da 

política sociais e, dentre essas, a política de habitação. 

Apesar dos tempos de repressão, dos anos 1970 a meados da década de 1980, observa-
se a presença de um trabalho social que foi desenvolvido pelos/as assistentes sociais, 
comprometido com as reivindicações e a organização popular. Seu foco estava tanto nas ações 
emergenciais e assistenciais, quanto no fortalecimento das lutas, na perspectiva dos direitos 
dos/as moradores/as, seja no apoio para a urbanização de áreas precárias e na resistência 
contra despejos e pela ligação de água e luz, seja na informação e acompanhamento de 
grupos sociais inseridos em projetos habitacionais, contribuindo para a sua mobilização e 
participação, tendo em vista a possibilidade de construção de instituições democráticas.

Assim, o trabalho social passou a ser uma exigência nos Programas Habitacionais das 
Companhias de Habitação e nos Programas destinados às populações de baixíssima renda, 
como o Programa de Erradicação da Sub Habitação (PRÓMORAR), o João de Barro e o 
Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados (PROFILURB), bem como nos Programas 
de Saneamento para População de Baixa Renda. (PROSANEAR) (PAZ e TABOADA, 2010, p. 46 
Apud CFESS, 2016, p. 37-38).

 Pode-se reconhecer que o amadurecimento do Serviço Social, vinculado intrinsecamente à definição 

de seu objeto – as expressões da “Questão Social” - influenciam diretamente no processo de intervenção 

profissional e contribuem para a delimitação de sua especificidade na cena contemporânea. Por este fato, 

reconhece-se que não existem manuais pré-estabelecidos sobre “práticas” do/a assistente social posto 

que, a realidade é complexa e dinâmica e exige leitura e construção de intervenção para cada situação.

O documento produzido pelo CFESS elenca 29 ações de caráter educativo, 21 de caráter 

organizativo e de mobilização popular, 11 de assessoria, supervisão e formação e planejamento e 24 

gestão e coordenação, ao passo que se conforma enquanto norte para o conhecimento da complexidade 

do trabalho do/a assistente social neste espaço de trabalho, no entanto, não são padrões que não 

possam ser aprimorados e ampliados.

Assim, o referido documento demonstra a dinamicidade da atuação profissional do/a assistente 

social e, dessa forma, evidencia as variadas possibilidades de intervenção desta profissão no enfrentamento 

às expressões da questão social e na luta pela garantia da cidadania dos/as usuários/as e efetivação da 

política habitacional.

A partir desse panorama que demonstra a relevância da inserção do/a assistente social na política 

de habitação e frente a realidade estadual de defasagem do quadro de profissionais de Serviço Social na 

COHAPAR, a frente de trabalho da COFI é desenhada enquanto possibilidade de construção de mecanismos 
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coletivos para o enfrentamento à esta situação.

A COHAPAR – Companhia de Habitação do Paraná – é uma empresa de economia mista, cuja 

fundação é datada no ano de 1965. A referida empresa é a responsável pela coordenação e execução 

dos programas estaduais de habitação, cuja ação ocorre por meio de parcerias com o Governo 

Federal, órgãos do Governo Estadual e Governos Municipais, além das instituições da iniciativa privada. 

Atualmente a Companhia dispõe de 01 sede localizada no município de Curitiba e 12 Escritórios Regionais 

descentralizados pelo estado, situados nos municípios de: Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cornélio 

Procópio, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Ponta Grossa, Umuarama e União 

da Vitória7.

Posto isso, importante destacar que são atribuições e competências do/a assistente social que 

atua na COHAPAR8, conforme Protocolo 15.471.667-0 - Resposta ao Ofício nº 812/2018/CRESS-PR:

 

[...] planejar, executar, orientar e acompanhar as atividades de pesquisas sócio-econômicas 
e de apoio social, para implementação de programas habitacionais, visando a melhoria da 
qualidade de vida da população; proceder a coleta de dados, através de trabalho de campo, 
para definição de perfil sócio-econômico e demanda habitacional emitindo parecer quanto 
a viabilidades social do empreendimento, bem como sobre a necessidade de equipamentos 
sociais; analisar e classificar, segundo os critérios preestabelecidos, os interessados, 
confirmando por meio de visita técnica, os dados apresentados para classificação final 
de atendimentos; coordenar reuniões, juntamente com os demais técnicos de outras 
áreas, divulgando e orientando os interessados quanto aos aspectos financeiros, legais e 
burocráticos e formalizando as adesões aos programas; acompanhar o trabalho de execução 
das moradias, para determinar as causas de problemas tais como: abandono da obra, 
inadimplência, ocupação irregular e outros, emitindo parecer social referente a substituições 
de classificados, renovações de contratos de comodatos e casos específicos de regularização 
de beneficiários, subsidiando a proposição de ações da área competente em relação a 
retomada judicial de imóveis; planejar e conduzir sorteios, entregas de chaves, ocupação 
das moradias, orientar sobre revisões técnicas, bem como participar dos demais eventos 
relativos aos Programas Habitacionais; assessorar e incentivar a organização da comunidade 
dos empreendimentos concluídos, propondo ações e soluções, objetivando a melhoria de 
renda e de qualidade de vida da população atendida; e desenvolver ou executar demais 
atividades compatíveis e/ou correlatas à formação e área de atuação.

Frente aos elementos apresentados, bem como as atribuições e competências previstas para o/a 

assistente social que atua na COHAPAR, as visitas de orientação e fiscalização buscaram mapear a 

especificidade do Serviço Social neste espaço de trabalho, observando junto aos/às profissionais que tem 

sua carreia profissional consolidada neste espaço, as competências e atribuições privativas desenvolvidas 

no cotidiano de trabalho. 

Da mesma maneira, sinaliza-se que a ação fiscalizatória sobre o exercício profissional dos/as 

7. Dados obtidos por meio de consulta disponível e http://www.cohapar.pr.gov.br/Pagina/Cohapar

8. Vale ressaltar que não foram encontrados registros sobre a trajetória histórica do serviço social na COHAPAR.
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assistentes sociais se dá na defesa da profissão e garantia da qualidade dos serviços prestados, desta 

feita, a superação de uma intervenção corporativista ocorre com o advento do Projeto Ético Político 

do Serviço Social. Sendo assim, quando o conselho realiza incidência na perspectiva da defesa de um 

espaço de trabalho, isso significa que a formação do Serviço Social é elementar para a defesa e garantia 

daquele direito social operacionalizado neste lócus.

3. REFLEXÕES SOBRE O EXERCÍCIO PROFISSIONAL

As visitas de orientação e fiscalização aos Escritórios Regionais da COHAPAR foram realizadas ao 

longo do ano de 2019. Inicialmente, a fim de mapear o universo de assistentes sociais a serem visitados/

as no Estado, solicitou-se à COHAPAR (por meio de ofício) a indicação dos/as assistentes sociais, seus 

locais de lotação e descrição das atribuições e competências profissionais. A partir das informações 

recebidas por meio Protocolo 15.471.667-0 - Resposta ao Ofício nº 812/2018/CRESS-PR, cada sede do 

Conselho construiu cronograma para realização das visitas de orientação e fiscalização.

Destaca-se que foram mapeados/as 17 assistentes sociais em exercício nos Escritórios Regionais 

da COHAPAR no estado do Paraná, sendo visitados/as 15 profissionais. Importante informar que, no ano 

de 2018 foi realizada 01 visita de orientação e fiscalização em um Escritório Regional da COHAPAR em 

decorrência de deliberação local que determinava a realização de visitas a todos/as assistentes sociais 

em exercício em determinado município do estado. Assim, o universo dos dados que subsidiam este 

relatório é proveniente de 16 visitas, 88,23% do número total de profissionais.

A partir deste universo, pode-se observar que o perfil profissional do/a assistente social trabalhador/a 

da COHAPAR é composto majoritariamente por mulheres, cuja contratação ocorre exclusivamente por 

meio de concurso público. No entanto, por se tratar de instituição de economia mista o vínculo de 

trabalho é regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT. Importa registrar que a última seleção 

pública ocorreu em 20119. 

O cargo exercido pelas/o profissionais visitadas/o é exclusivamente de Assistente social. Destaca-

9.  O edital contou com 02 vagas para assistente social. Em análise das convocações do referido concurso (Edital nº 001/2011) foram con-
vocados/as o número previsto de assistentes sociais (02) dois/suas profissionais, (a convocação se deu em 2015, de modo que, não 
foi possível encontrar as convocações em site do concurso - https://www.pucpr.br/processo-seletivoconcursos/382410/?__cf_chl_jschl_
tk__=a8480e65a3fa262cb6a05b573ea100096586d84e15870563350ARcgX5bf0Q8af9gDg0YXXA6dQqpCASL9Jlx7mzMwt3agEk9VG7N-
JSw5_maaN675zmXFkmw9XExIzzF3giCNYdING_KsVxoXjcT98oNJVXZsAn2V5vw9puAfDrHEZ15Irvls18PMJo1SuRbMIildQ_5p_aGc6TTOi-
O4pQyXDLSCx2gF2kOksQZFr3vUbiPFDNJdDcDT5HrX6J_jVoCMWpLdWpoBYO1FHoEnvr1Cvnc9gSck4rgjJwBNOH1tRu99z7HktgmgA5KB7_
wmXRCgBxJlWRsuAOA8auJcyy_P_XFnWDNTjLZUr2dGF14mWFC85BSHHwAtg3Z-n2I_gG8, é provável que elas tenham sido publicadas apenas 
em diário oficial). Por outro lado, a referida instituição convocou 32 Técnicos em desenvolvimento social (convocações feitas até 2012, é pos-
sível que existam outras convocações publicadas apenas em diário oficial), cargo genérico de nível superior que exigia a formação em psicolo-
gia ou ciências sociais. Salienta-se ainda que o CRESS PR impetrou mandado de segurança com relação ao referido concurso, tendo em vista 
a descrição das atribuições para o cargo Técnico em desenvolvimento social (Mandado de Segurança nº. 0002883-61.2011.8.16.0179), 
para o qual reproduzimos parte da sentença: “Significa dizer que os graduados em Serviço Social não detêm prerrogativa legal de exclusivi-
dade para o exercício de atribuições inerentes ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Social, que podem ser desempenhadas por profis-
sionais de outras áreas, tais como os Psicólogos Sociais e os Sociólogos, dentre os quais se incluem os bacharéis em Sociologia, Sociologia 
e Política ou Ciências Sociais”.
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se que 13 profissionais atuam na instituição há mais de 10 anos e 2 profissionais ingressaram em até 

05 anos. Em relação a carga horária, todas/o cumprem jornada de trabalho de 30 horas semanais, 

conquistadas judicialmente em 2015 por meio de ação coletiva que garantiu o cumprimento da Lei 

Federal 12.317/2020.

Com relação às visitas observa-se que em 6 visitas foram identificadas irregularidades dos/as 

profissionais e em 8 visitas com irregularidades das instituições. 

As irregularidades identificadas consistiram em:

IRREGULARIDADE DOS/AS PROFISSIONAIS

Tipo de Irregularidade identificada Quantidade

Assinatura em conjunto com outros/as profissionais sem 
identificação da matéria em Serviço Social (Res. 557)

4 

Não identificação em documentos profissionais (Res. 582) 2 

TOTAL 6

FONTE: Visitas de orientação e fiscalização realizadas em 2019.

IRREGULARIDADE DAS INSTITUIÇÕES

Tipo de Irregularidade identificada Quantidade

Falta de condições para atendimento sigiloso (Res. 493) 4

Falta de local adequado para guarda de material técnico e 
técnico sigiloso (Res. 493)

3

Requisições incompatíveis ao Serviço Social (Lei. Nº 
8.662/1993)

0

Ausência ou permissão, tácita ou expressa de realização de 
estágio sem supervisão direta conforme legislação profissional 
(Art. 3º, inciso 1º da Resolução CFESS n. 590/2010)

1

TOTAL 8

FONTE: Visitas de orientação e fiscalização realizadas em 2019.

Sobre as irregularidades dos/as profissionais pode-se observar que se relacionam basicamente a 

produção de documentos técnicos e registros profissionais. Com relação ao descumprimento da Resolução 

CFESS nº 557/2009, que versa sobre “a emissão de pareceres, laudos, opiniões técnicas conjuntos 

entre o assistente social e outros profissionais”, importante enfatizar que dar destaque à manifestação 

específica do serviço social nos documentos e intervenções técnicas se relaciona diretamente ao objeto 

de atuação do Serviço Social  e, por conseguinte, ao contributo desta profissão, que se é inserida na 
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divisão social, técnica e sexual do trabalho com formação em nível superior, nos diversos espaços de 

trabalho. 

Sobre a não identificação como assistente social em documentos profissionais afirma-se que esta 

ação infringe a dois dispositivos legais da profissão, a Resolução CFESS nº 582/1010  (artigo 71º) e 

o Código de Ética Profissional (artigo 3º - alínea “b”), assim como restringe os/as usuários do serviço 

social e outros sujeitos de acessarem a informação de qual profissional produziu e é responsável por 

determinada informação/documentação. Tal infração ainda dificulta questionamentos de natureza ética 

sobre a condução e postura profissional, que no serviço social é reconhecido como direito do/a usuário/a.

Com relação as irregularidades da instituição se verifica exclusivamente o descumprimento da 

resolução CFESS nº493/2006, que dispõe sobre as condições éticas e técnicas do trabalho do/a 

assistente social e que, majoritariamente, se referem a ausência de espaço apropriado para a realização 

de abordagens individuais e/ou grupais com os/as usuários do serviço social. A defesa de condições 

adequadas (acústica, ventilação, iluminação, segurança) para atendimentos a portas fechadas se 

fundamenta na compreensão dos/as usuários/as enquanto sujeitos que tem assegurados nos dispositivos 

legais o direito ao resguardo de intimidade e privacidade, com devido respeito às histórias de vidas, e o/a 

assistente social o direito ao sigilo profissional.

Importa salientar que frente às irregularidades constatadas foram tomadas medidas cabíveis, 

as quais consistiram em envio de ofício para a/o profissional, instituição, monitoramento de prazos, 

reiterações, etc. Reitera-se que a intervenção da fiscalização no âmbito do Conjunto CFESS/CRESS está 

ancorada nos elementos dispostos pela Política Nacional de Fiscalização (Res. CFESS nº 512 e alterações), 

de modo que, uma incidência fiscalizatória e punitiva não é compatível com os pressupostos do projeto 

ético-político desta profissão, assim como não correspondem às dimensões da referida política.

Por este fato, a adoção de procedimentos frente às irregularidades constatadas se dá na perspectiva 

de garantir a qualidade dos serviços prestados a partir do reconhecimento material dos desafios e 

complexidades de cada espaço de trabalho em suas particularidades.

3.1 Atribuições e competências do Serviço Social na COHAPAR

O presente documento se fundamenta em uma concepção ampliada de  Política de Habitação 

traduzida na garantia de moradia digna, saneamento básico, acesso a bens e serviços, políticas públicas, 

cultura e lazer, entre diversos outros aspectos necessários a garantia mínima de ambiente saudável 

para convivência social. No Brasil, entende-se que o Estatuto das Cidades, instituído pela Lei nº 10.257 

garante o reconhecimento de alguns desses pressupostos.

Logo, as problematizações concernentes às atribuições e competências do Serviço Social na 

COHAPAR apresentadas neste relatório tem como objetivo contribuir com a reflexão sobre a especificidade 

da profissão neste espaço de trabalho, de modo a reconhecer o específico aporte profissional para a 

viabilização do direito à moradia aos/as cidadãos paranaenses.

Assim, a construção da exposição está subsidiada pelos elementos dispostos nas atribuições do 

cargo, encaminhadas pela COHAPAR (Protocolo 15.471.667-0 - Resposta ao Ofício nº 812/2018/CRESS-

PR) e pelos aspectos do exercício profissional identificados nas visitas de orientação e fiscalização. 
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A fim de garantir a apresentação das informações de uma maneira didática, a COFI realizou 

exercício de articular as atribuições e competências previstas na regulamentação interna da COHAPAR 

às informações identificadas nas visitas de orientação e fiscalização, assim como, aos elementos 

reconhecidos pelos Art. 4º e 5º da Lei nº 8.662/1993, enquanto competências profissionais e atribuições 

privativas, respectivamente.

Salutar apontar que, o Art. 4º da Lei nº 8.662/1993 que define as competências profissionais, se 

vincula ao âmbito de atuação profissional não privativo. Isso significa dizer que, para o exercício dessas 

competências profissionais são necessários os conhecimentos de nível superior presentes na formação 

em Serviço Social, no entanto, não se configuram como matéria de Serviço Social, sendo também de 

domínio de outras áreas do saber.

Já o disposto no Art. 5º da Lei nº 8.662/1993 delineia as atribuições privativas do Serviço Social. A 

profissão tem como objeto de intervenção as “expressões da questão social” elemento fundamentalmente 

complexo da realidade social contemporânea e, embora uma intervenção concreta para a “superação” de 

elementos que constituem tais expressões necessitem do envolvimento de outras áreas do saber, essa 

questão não elimina ou diminui o necessário contributo do Serviço Social neste processo de desvelamento 

e intervenção, pelo contrário, o intensifica.

Posto isso, informa-se que os dados serão apresentados por meio de tabelas que tem como objetivo 

expressar a articulação da previsão institucional, a concretude do trabalho cotidiano e os preceitos legais 

da profissão. Para alcançar o objetivo proposto, a cada quadro serão apresentadas breves considerações10.

Atribuições e competências 
previstas no PCCR

Atribuições e competências 
previstas identificadas em visitas 

de orientação e fiscalização

Atribuições e competências 
previstas na Lei nº 8.662/1993 

(Art. 4º e 5º)

Planejar, executar, orientar e 
acompanhar as atividades de 
pesquisa sócio-econômicas 
e de apoio social, para 
implementação de programas 
habitacionais, visando a 
melhoria da qualidade de vida 
da população;

1) Pesquisa/Levantamentos; 2)
Planejamento; 

3) Encaminhamento de providências 
e orientações; 4)Realização de 
estudo socioeconômico; 

5) Realização de Estudo Social; 6)
Realização de Pareceres em matéria 
de Serviço Social; 

7) Execução de Programas e 
Projetos Sociais; 8)Assessoria e 
apoio aos movimentos sociais e 
populares

4º I - elaborar, implementar, executar 
e avaliar políticas sociais junto a 
órgãos da administração pública, 
direta ou indireta, empresas, 
entidades e organizações populares; 
VII - planejar, executar e avaliar 
pesquisas que possam contribuir para 
a análise da realidade social e para 
subsidiar ações profissionais;

5º IV - realizar vistorias, perícias 
técnicas, laudos periciais, 
informações e pareceres sobre a 
matéria de Serviço Social;

Observa-se que a primeira descrição disposta no PCCR dialoga diretamente com o Art. 4º e 5º da Lei 

8.662/1993, uma vez que está vinculada ao processo de implementação de programas habitacionais.

10. Necessário salientar que as considerações estão fundamentadas na problematização geral sobre o exercício profissional nesta 
instituição, de modo que as especificidades observadas em cada Escritório Regional não serão abordadas.
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A indicação das atividades de planejamento, execução e orientação demonstram que a atuação 

do Serviço Social neste processo não está restrita ao momento de execução de programas, mas está 

circunscrita a todo o processo vinculado ao que se reconhece como Política de Habitação.

Ao demonstrar que a contribuição do Serviço Social não está restrita ao ambiente de execução direta 

de programas habitacionais, embora a atuação neste lócus também seja fundamental, pode-se afirmar 

que conhecimento específico do Serviço Social, cuja formação em nível superior tem como pressuposto 

a análise conjuntural dos processos sociais que se expressam em diferentes formas de intervenção 

do Estado na vida dos/as sujeitos sociais, concorre para a construção de análises relacionadas ao 

ambiente habitacional dos municípios e do Estado, considerando as particularidades circunscritas a este 

instrumento.

A realização de diagnósticos sobre determinados territórios a partir de indicadores 
generalizantes apresenta limites. Ou seja, quanto mais se aproxima das desigualdades 
internas de um território, aumentam-se as chances de se obter uma radiografia que reflita de 
forma mais concreta a dinâmica da realidade vivida. (KOGA, 2011, p. 79).

Da mesma forma, dada formação que possibilita o desvelamento concreto dos determinantes sociais 

que culminam, ou podem culminar, no processo de segregação espacial, a atuação do Serviço Social no 

decurso desse processo pode contribuir para a explicitação da necessária articulação com outros/as 

profissionais, a fim de viabilizar o direito social a habitação em sua amplitude possível, considerando os 

limites da sociabilidade contemporânea.

É por tais elementos que, no processo de discussão sobre o cotidiano profissional junto aos/

as assistentes sociais que atuam neste espaço de trabalho, observou-se que o planejamento (8 das 

atividades realizadas cotidianamente) encontram ou podem encontrar afinidade com tais questões.

Pode-se afirmar que, por exemplo, a construção de uma análise relacionada a demanda de habitação 

de um determinado território, assim como, a produção de material técnico que subsidie a decisão pela 

destinação de empreendimentos x ou y em uma determinada localidade, requer a contribuição de diversas 

áreas do conhecimento, entre elas o Serviço Social. A forma de como se expressa essa contribuição 

específica pode variar nos diferentes espaços de trabalho dos/as assistentes sociais vinculados/as a 

essa política, isso porque, não há no âmbito do conjunto CFESS/CRESS uma normativa que restrinja a 

expressão profissional a determinados modelos de documentação. 

Assim, um dos mecanismos que podem ser destacados como exemplo da expressão de tal 

especificidade profissional é a apresentação de parecer relacionado a viabilidade de empreendimentos, 

outro é a apresentação de problematizações específicas na produção conjunta com outros/as profissionais, 

a exemplo da construção de análises sobre a realidade.

Nesse sentido, o conhecimento da realidade social, política, econômica e cultural e a 
compreensão de seu rebatimento na vida dos sujeitos com os quais trabalha coloca-se como 
competência fundamental à/ao assistente social. (CFESS, 2020, p. 45).

Pode-se afirmar que não é o nome do documento que expressa a materialidade do contributo 

técnico envolvido no processo de intervenção e sim o seu conteúdo. No entanto, em consonância com o 

que foi expresso até aqui, essa flexibilidade dos documentos, muito vinculada a autonomia profissional, 
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não elimina os aspectos específicos presentes e necessários para a construção de cada intervenção na 

realidade social.

Atribuições e competências 
previstas no PCCR

Atribuições e competências 
previstas identificadas em 

visitas de orientação e 
fiscalização

Atribuições e competências previstas na 
Lei nº 8.662/1993 (Art. 4º e 5º)

Proceder a coleta de dados, 
através de trabalho de campo, 
para definição de perfil 
sócio-econômico e demanda 
habitacional emitindo parecer 
quanto à viabilidade social 
do empreendimento, bem 
como sobre a necessidade de 
equipamentos sociais;

1)Pesquisa/Levantamentos; 

2)Planejamento; 

3) Visitas institucionais;

4) Realização de estudo 
socioeconômico; 

5)Realização de Estudo Social; 
6)Realização de Pareceres em 
matéria de Serviço Social.

4º VII - planejar, executar e avaliar 
pesquisas que possam contribuir para 
a análise da realidade social e para 
subsidiar ações profissionais; 

5º I - coordenar, elaborar, executar, 
supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, 
planos, programas e projetos na área 
de Serviço Social; IV - realizar vistorias, 
perícias técnicas, laudos periciais, 
informações e pareceres sobre a matéria 
de Serviço Social;

A função expressa na tabela acima encontra afinidade com as problematizações apresentadas 

no item anterior, uma vez que, a “coleta de dados para perfil sócio-econômico e demanda habitacional” 

não são e, em uma perspectiva de conhecimento ampliado, não podem ser restritas a uma ou a outra 

profissão. Isso se dá porque a sociedade contemporânea é extremamente complexa e no território 

encontra-se a expressão de inúmeras desigualdades, disputas de interesses e histórias sociais, por este 

fato, não é possível compreender que uma análise completa das inúmeras necessidades poderia ser 

elaborado por uma única profissão.

Também não é admissível em uma sociedade como a brasileira, mesmo com suas marcas estruturais 

de negação ao direito, que se compreenda que o estudo sobre a viabilidade de um empreendimento 

habitacional se restrinja a listagem de dados quantitativos vinculados a um determinado território ou 

região (dados como nº populacional, faixa etária populacional, renda populacional, equipamentos públicos 

de um determinado local, entre outros inúmeros dados que se poderia elencar). Ao contrário, requer o 

compromisso ético e técnico no trato de tais informações. 

É óbvio que os dados quantitativos são necessários para a composição de análises, intervenções, 

levantamento de perfis socioeconômicos, no entanto, estes são elementos iniciais que subsidiam a 

reflexão dos/as profissionais envolvidos neste processo de garantia do direito com vistas a entender a 

realidade concreta e propor estratégias de incidência.

Articular as particularidades dessa realidade, para além do que aparece no imediato dos 
fenômenos trazidos no dia a dia de trabalho, é o desafio posto às/aos profissionais nas 
intervenções que realizam, entre as quais se coloca a opinião técnica, incluindo as que 
registra em algum documento e aqui importa ainda discernir a contradição posta entre as 
demandas institucionais e a afirmação do projeto profissional. (CFESS, 2020, p.45)
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É a partir deste pressuposto que se observa que esse processo de trabalho em tela dialoga com 

competências profissionais e, necessariamente, com atribuições privativas (atribuições que envolvem o 

saber específico do Serviço Social).

Oportuno refletir que a função por ora analisada requer a construção de parecer, no entanto, em 

sua descrição não há restrição de nomenclatura, não estando direcionado exclusivamente à matéria de 

Serviço Social. Todavia, sua execução por assistentes sociais pressupõe a expressão de conhecimento 

específico, de modo que, o nome do documento se torna irrelevante frente a especificidade de seu 

conteúdo. Em CFESS (2020) encontramos a seguinte problematização que abrange a discussão sobre 

relatório social, e por conseguinte, parecer social.

[Relatório social consiste em] esclarecimentos e análises, com base em conhecimento 
específico do Serviço Social, a uma questão ou questões relacionadas a decisões a serem 
tomadas. Trata-se de exposição e manifestação sucinta, enfocando-se objetivamente a 
questão ou situação social analisada, e os objetivos do trabalho solicitado e apresentado; a 
análise da situação, referenciada em fundamentos teóricos, éticos e técnicos, inerentes ao 
Serviço Social – portanto, com base em estudo rigoroso e fundamentado – e uma finalização, 
de caráter conclusivo ou indicativo. No âmbito do Sistema Judiciário, o parecer pode ser 
emitido enquanto parte final ou conclusão de um laudo, bem como enquanto resposta a 
consulta ou a determinação da autoridade judiciária a respeito de alguma questão constante 
em processo já acompanhado pelo profissional. O fato de um parecer ser conclusivo não 
significa necessariamente que deve indicar a medida legal a ser tomada, mas sim, que deve 
expressar claramente a perspectiva profissional em relação à situação analisada. (FAVERO, 
2014, p. 58-59 Apud CFESS, 2020, p. 73)  [...] A elaboração do parecer social deve ter 
por base a observação e a realização do estudo socioeconômico de uma dada situação. 
Ele deve exprimir a opinião profissional sobre a referida situação em consonância com o 
objetivo que gerou a solicitação do parecer, de forma nítida, objetiva e conclusiva. Mas o/a 
profissional deve estar atento/a para não entrar no mérito da decisão de competência de 
outros setores ou atores, situando a conclusão de seu estudo no âmbito do Serviço Social e 
fornecendo elementos para subsidiar a decisão dos setores solicitantes. (Moreira, 2017 [s.p] 

Apud CFESS, 2020, p. 74). 

É necessário reiterar que o Conjunto CFESS/CRESS não tem normatizado padrões de produção 

documental no Serviço Social, sendo essa questão vinculada ao reconhecimento da autonomia profissional 

e das particularidades do processo de trabalho de cada profissional nos diferentes espaços de trabalho. 

Tal constatação culmina na provocação sobre o que seria específico desta profissão, uma vez que, essa 

especificidade não se ancora em instrumentos e normas burocraticamente instituídos e legalmente 

legitimados.

A atual conformação do Serviço Social brasileiro reserva para os/as assistentes sociais o desafio 

cotidiano de expressar a matéria em Serviço Social e faz jus a complexidade da profissão, de modo que 

imprime a responsabilidade individual sobre a construção coletiva da identidade de uma profissão que 

tem como objeto um dos elementos mais complexos da formatação da sociabilidade contemporânea.

Tal aspecto tem encontrado limites no processo de precarização da formação profissional, assim 

como, nos processos de imediatização das relações sociais e que, consecutivamente, atingem o processo 

de trabalho de assistentes sociais em diversos espaços de trabalho, por meio da pressão por dados e 

resultados imediatos. Este cenário imputa ao conjunto CFESS/CRESS a ressignificação das estratégias 



16

RELATÓRIO FINAL DE INTERVENÇÃO JUNTO AOS/ÀS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA COHAPAR

de intervenção na realidade dos/as sujeitos/as profissionais, na defesa e valorização da profissão, sem 

deixar os pressupostos do projeto ético-político que exigem o reconhecimento da integralidade dos 

sujeitos e de suas necessidades.

Nessa direção é possível afirmar que o reconhecimento da matéria de Serviço Social presente na 

construção de pareceres, independente da titulação “social”, não está circunscrita em uma defesa de 

categoria, mas está ancorada em uma perspectiva de direito.

Atribuições e 
competências previstas 

no PCCR

Atribuições e 
competências previstas 

identificadas em 
visitas de orientação e 

fiscalização

Atribuições e competências previstas na Lei nº 
8.662/1993 (Art. 4º e 5º)

Analisar e classificar, 
segundo critérios 
preestabelecidos, 
os interessados, 
confirmando por meio 
de visita técnica, os 
dados apresentados 
para classificação final 
de atendimentos;

1) Visitas Domiciliares; 

2) Realização de estudo 
socioeconômico; 

3) Realização de Estudo 
Social; 4) Realização de 
Pareceres em matéria de 
Serviço Social.

4º V - orientar indivíduos e grupos de diferentes 
segmentos sociais no sentido de identificar recursos 
e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na 
defesa de seus direitos; VII - planejar, executar e 
avaliar pesquisas que possam contribuir para a 
análise da realidade social e para subsidiar ações 
profissionais; XI - realizar estudos sócio-econômicos 
com os usuários para fins de benefícios e serviços 
sociais junto a órgãos da administração pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras 
entidades.

5º IV - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos 
periciais, informações e pareceres sobre a matéria 
de Serviço Social;

A função estabelecida no PCCR dialoga com a origem da profissão, quando seu viés conservador, 

que imputava ao/a assistente social a ação de “classificar” os sujeitos/as sociais de acordo com “critérios 

pré-estabelecidos”. Importante problematizar que essa indicação tende a suprimir qualquer possibilidade 

crítica de análise da realidade e está presente, não só na política de habitação, mas na formatação da 

maioria de serviços e benefícios vinculados às políticas sociais brasileiras11.

A referida função evidencia o processo de focalização do acesso aos direitos sociais brasileiros e 

imprime desafios concretos para o exercício  profissional do/a assistente social, uma vez que, após o 

11. Não será nosso papel expressar considerações aprofundadas sobre os elementos históricos desse processo, no entanto, nos 
cabe pontuar que a revisão do Serviço Social (que abrange tanto os marcos teóricos como os processos de intervenção) está 
intrinsecamente vinculada a uma leitura crítica da realidade que reconhece a insuficiência de análises amparadas em um 
pressuposto irreal de impessoalidade. “[...] o rompimento com a pretensa perspectiva “imparcial” dos Códigos [de ética] anteriores; 
o desvelamento do caráter político da intervenção ética; a explicitação do caráter de classe dos usuários, antes dissolvidos no 
conceito abstrato de “pessoa humana”; a negação de valores a-históricos; a recusa do compromisso velado ou explícito com o poder 
instituído[...] passa a se dirigir explicitamente ao compromisso profissional com a realização dos direitos e das necessidades dos 
usuários, entendidos em sua inserção de classe.[...]” (CFESS, 2012, p. 48)
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movimento de reconceituação, a profissão é sedimentada em bases críticas, cuja intervenção tem dever 

de contribuir e tensionar a ampliação dessa perspectiva restrita do direito social.

Por esta reflexão, sem deixar de considerar os limites e desafios institucionais, é que se espera 

que a atuação profissional seja transcendente à previsão institucional e, à luz da realidade concreta dos/

as sujeitos/as de sua intervenção, apresente argumentos críticos capazes de questionar os critérios 

estabelecidos, sempre na direção da ampliação dos direitos. Por esta razão, compreende-se que essa 

função está para além de competências, se conformando no campo das atribuições privativas do Serviço 

Social.

Observa-se ainda que a visita domiciliar é um instrumento muito utilizado pelo Serviço Social para 

desvelar aspectos específicos da realidade dos/as sujeitos/as de sua intervenção, desta feita, não é 

instrumento privativo da profissão, mas faz parte do cotidiano da intervenção profissional. A realização de 

visita domiciliar é estritamente vinculada a autonomia do/a profissional na escolha de seus instrumentais, 

de forma que se encontra incompatível com a profissão a confirmação de dados de usuários/as, seja 

por meio de visitas domiciliares ou qualquer outra técnica. Observa-se ainda que, tal função encontra 

incompatibilidade com profissões de nível superior de maneira geral, uma vez que a mera confirmação 

de dados não pressupõe o exercício de nenhuma atribuição ou competência que exija um saber técnico.

Assim, reflete-se que a visita domiciliar prevê uma dinâmica específica.

Ao realizar a entrevista no domicílio, a/o assistente social deve privilegiar a finalidade 
profissional, que não é aferir a “verdade” e/ou reunir elementos para sanção/punição 
(finalidade típica de algumas instituições), mas apreender os vários determinantes sociais 
que fazem parte daquela realidade social, dialogar a respeito dessa apreensão com os 
sujeitos que a vivem e, ainda, realizar a articulação com os serviços que integram o sistema 
de Garantia de direitos que poderão apoiar a família no seu papel protetivo. (CFESS, 2020, 
p. 47) [...]nesse processamento do estudo social, as dimensões da realidade a serem 
apreendidas por meio de variados instrumentos e técnicas passam pelas condições sociais 
de vida, pelo acesso ou não aos direitos sociais, o que implica, a depender de sua finalidade 
– a qual orienta a necessidade ou não de aprofundamento e o seu limite –, investigar sobre o 
acesso ou não ao trabalho decente, à moradia adequada, à educação de qualidade, à saúde, 
à segurança da alimentação. e ainda sobre as relações sócio familiares, relações de classe, 
gênero, raça/ etnia, o processo de socialização e a sociabilidade numa sociedade marcada 
pela desigualdade social ditada pelo capital.  (CFESS, 2020, p. 51-52).

Pelo exposto, cabe observar que a confirmação de dados, compreendidas como práticas de caráter 

fiscalizatório, encontra-se incompatível com os determinantes constitucionais que reconhecem os/

as usuários/as como sujeitos/as de direito, de modo que, a apresentação de provas com respeito a 

qualquer dado com característica íntima, precisa estar legalmente amparado. Assim, todo/a cidadão/ã 

é amplamente responsável civil e penalmente pelas informações prestadas. A partir desse pressuposto, 

indaga-se por qual motivo seria necessária a fiscalização de tais informações senão por motivação 

relacionada a denúncia de ilegalidade na prestação de informações?

Cabe ainda problematizar que a seleção de indivíduos e famílias para acesso a benefícios e 

serviços sociais sempre esteve no rol de atribuições e competências dos/as assistentes sociais ao 

longo da trajetória histórica dessa profissão. Reflete-se, à luz do projeto ético-político da profissão, que a 

atuação profissional na cena contemporânea pressupõe a ressignificação desta demanda, a partir de um 
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arcabouço teórico crítico que pressupõe o desvelamento do aspecto contraditório deste processo.

Portanto, tais apontamentos não simplificam a questão como não sendo tal atribuição compatível 

a intervenção profissional do/a assistente social, pelo contrário, significa que em sendo atribuição, cabe 

ao/a assistente social complexificá-la, à medida que, por meio de seus instrumentos e técnicas explicite 

a contraditoriedade do processo transcendendo a mera seleção administrativa de critérios, em atenção 

ao universo de negligências e desigualdades que se impõe na dualidade de acesso e não acesso a um 

bem ou serviço social.

Atribuições e 
competências previstas 

no PCCR

Atribuições e competências 
previstas identificadas em 

visitas de orientação e 
fiscalização

Atribuições e competências previstas 
na Lei nº 8.662/1993 (Art. 4º e 5º)

Coordenar reuniões, 
juntamente com os 
demais técnicos de 
outras áreas, divulgando 
e orientando os 
interessados quanto aos 
aspectos financeiros, 
legais e burocráticos e 
formalizando as adesões 
aos programas;

1) Realização de Palestras;

2)Assessoria e apoio aos 
movimentos sociais e 
populares;

3) Coordenação/realização 
de eventos/palestras

4º V - orientar indivíduos e grupos 
de diferentes segmentos sociais 
no sentido de identificar recursos 
e de fazer uso dos mesmos no 
atendimento e na defesa de seus 
direitos; IX - prestar assessoria e 
apoio aos movimentos sociais em 
matéria relacionada às políticas 
sociais, no exercício e na defesa dos 
direitos civis, políticos e sociais da 
coletividade;

A realização de atividades coletivas de orientação também é uma atribuição que, historicamente, 

se vinculada ao trabalho do/a assistente social. Observa-se que esta não é uma atribuição privativa do 

Serviço Social, inclusive sua descrição no PCCR pressupõe a atuação multidisciplinar, no entanto, nos 

cabe destacar a contribuição do Serviço Social nos processos de orientação à população em relação ao 

acesso aos direitos sociais. 

Neste âmbito, o/a assistente social, a partir da leitura da realidade institucional e observação 

de suas possibilidades de intervenção, tem o dever de contribuir para a desburocratização do acesso a 

benefícios e serviços sociais e a disseminação de informações pode ser entendida como uma estratégia 

central neste processo.

Dado o potencial inerente às ações coletivas observa-se que esta pode se configurar como uma 

dinâmica que amplia as possibilidades de leitura crítica da realidade pelos/as profissionais. Conforme 

aponta Sarmento (2017), nesse tipo de ação “As correlações de forças vão emergindo à medida que a 

realidade concreta vai se revelando e aí se percebem os elementos contraditórios da relação entre as 

classes sociais e a organização da sociedade” (p. 122).

O reconhecimento dessa questão, não significa de modo algum, que todas as requisições dessa 

natureza devem ser incorporadas pelo Serviço Social, se faz necessário análise específica de cada questão 

de modo a avaliar sua compatibilidade com as competências profissionais.
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Atribuições e competências previstas no 
PCCR

Atribuições e competências 
previstas identificadas em 

visitas de orientação e 
fiscalização

Atribuições e competências 
previstas na Lei nº 

8.662/1993 (Art. 4º e 5º)

Acompanhar o trabalho de execução das 
moradias, para determinar as causas 
de problemas tais como: abandono da 
obra, inadimplência, ocupação irregular 
e outros, emitindo parecer social 
referente a substituições de classificados, 
renovações de contratos de comodatos 
e casos específicos de regularização de 
beneficiários, subsidiando a proposição de 
ações da área competente em relação a 
retomada judicial de imóveis;

1) Visitas Domiciliares; 

2) Realização de estudo 
socioeconômico; 

3) Realização de Estudo 
Social; 

4) Realização de Vistoria em 
matéria de Serviço Social; 

5) Realização de Pareceres 
em matéria de Serviço Social.

4º VII - planejar, executar e 
avaliar pesquisas que possam 
contribuir para a análise 
da realidade social e para 
subsidiar ações profissionais; 

5º IV - realizar vistorias, 
perícias técnicas, laudos 
periciais, informações e 
pareceres sobre a matéria de 
Serviço Social;

A função apresentada acima, nitidamente envolve atribuição privativa do Serviço Social, não porque 

arrola em seu conteúdo o “parecer social”, mas porque pressupõe a articulação de um arcabouço teórico 

específico do Serviço Social para a produção da análise de uma determinada realidade. 

A fim de exemplificar a afirmação em tela recorre-se à questão da ocupação irregular. É nítido que 

várias profissões devem contribuir com a análise estrutural de um processo que se materializa em uma 

ocupação irregular, como a contribuição do direito na avaliação e problematização sobre a (i)legalidade 

do processo versus a questões relacionadas à função social da propriedade; a contribuição da sociologia, 

na análise da constituição do mercado financeiro e seus rebatimentos para a vida dos sujeitos sociais em 

sua singularidade de acesso a bens e serviços; a contribuição da psicologia social para a reflexão sobre 

o comportamento humano que se expressa em diversas formas e estratégias de sobrevivência, assim 

como o significado deste processo social para os indivíduos singulares; a contribuição da geografia na 

análise e problematização sobre território e urbanização, entre diversas outras contribuições a depender 

da configuração de cada situação.

A contribuição do serviço social na situação em tela, se fundamenta no saber específico desta 

profissão que conjuga o desvelamento dos aspectos que conformam as políticas sociais no Brasil à luz 

dos elementos estruturantes dessa forma de sociabilidade, os aspectos econômicos em nível macro e 

micro social, bem como, a leitura e observação das estratégias singulares de sobrevivência adotadas por 

sujeitos específicos, que expressam suas especificidades no desenho de suas relações sociais, além de 

outros diversos aspectos que, por estarem presentes na complexidade da sociabilidade humana, podem 

compor tal análise. A abordagem de tais aspectos pressupõe um saber técnico específico condizente com 

o conteúdo que fundamenta a graduação em Serviço Social.

  Desta forma, a expressão concreta da análise de tais aspectos é o que torna a produção documental 

do parecer em matéria própria do Serviço Social e, nesta afirmativa, cabe reiterar que esta reflexão se 

ampara em uma leitura de direito social e não corporativista.

[...] o relatório social trata de: exposição do trabalho realizado e das informações adquiridas 
durante a execução de determinada atividade. Semanticamente falando, é o relato dos dados 
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coletados e das intervenções) realizadas pelo Assistente Social. O relatório social pode ser 
referente a qualquer um dos instrumentos face a face [como entrevista, reunião, visitas 
domiciliar e institucional etc.] bem como pode descrever todas as atividades desenvolvidas 
pelo profissional (relatório de atividades). Desse modo, os diferentes relatórios sociais são 
os instrumentos privilegiados para a sistematização da prática do Assistente Social. (2008, 
p. 130)                            

[...]dessa maneira, existem variados tipos de relatórios, tanto quanto são as possibilidades 
de o/a assistente social “realizar diferentes atividades no campo de trabalho” e, por isso, 
“qualquer tentativa de classificação dos relatórios é tão somente uma breve aproximação 
com essa gama de probabilidades”. (Sousa, 2008, p. 130 Apud CFESS, 2020 p. 68).

No que se refere à relação do/a assistente social com os/as sujeitos/as de sua intervenção, o/a 

profissional deve estar subsidiado/a pelo Código de Ética Profissional (1993), especialmente no que diz 

respeito aos deveres relacionados à população usuária, na busca de não ser conivente com qualquer 

forma de negação do direito social.

Art. 5º São deveres do assistente social nas suas relações com os usuários:
[...] 
b) garantir plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das 
situações apresentadas, respeitando, democraticamente as decisões dos usuários, mesmo 
que sejam contrárias aos valores e às crenças individuais dos profissionais, resguardados os 
princípios deste Código;
[...] 
O enunciado normativo divide-se em dois núcleos que, contudo, possuem absoluta interação 
em sua totalidade normativa. a. Num primeiro momento, compete ao assistente social garantir 
a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das situações 
apresentadas, ou seja, a informação significa repassar todos os elementos que configuram a 
situação de interesse do usuário, sem sonegar qualquer dado[...] b. O segundo núcleo refere-
se ao respeito às decisões dos usuários [...] Para o cumprimento deste postulado normativo, 
o profissional deve se orientar nas inúmeras situações que irá se deparar no cotidiano 
profissional pela concepção que norteia o projeto ético-político do Serviço Social, tendo como 
referência a defesa da liberdade, dos direitos humanos, da cidadania e, consequentemente, 
a recusa de qualquer prática arbitrária, preconceituosa, discriminatória. (CFESS, 2012, p. 
172-173).

Assim, avalia-se que a execução de tal função é imprescindível ao serviço social, na medida em que 

é esta a profissão capaz de mediar os elementos contidos no arcabouço jurídico-normativo e político que 

fundamentam a política social em questão, (materializada por projetos ou programas particulares), com a 

realidade concreta da vida cotidiana dos sujeitos/a singulares desta intervenção.
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Atribuições e competências 
previstas no PCCR

Atribuições e competências 
previstas identificadas em 

visitas de orientação e 
fiscalização

Atribuições e competências previstas na Lei nº 
8.662/1993 (Art. 4º e 5º)

Planejar e conduzir 
sorteios, entregas de 
chaves, ocupação das 
moradias, orientar sobre 
revisões técnicas, bem 
como participar dos demais 
eventos relativos aos 
Programas Habitacionais;

1) Planejamento; 

2) Encaminhamento de 
providências e orientações

4º III - encaminhar providências, e prestar 
orientação social a indivíduos, grupos e à 
população; V - orientar indivíduos e grupos de 
diferentes segmentos sociais no sentido de 
identificar recursos e de fazer uso dos mesmos 
no atendimento e na defesa de seus direitos; IX - 
prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais 
em matéria relacionada às políticas sociais, no 
exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e 
sociais da coletividade;

A função expressa no quadro acima apresenta similaridade com descrita anteriormente, uma vez 

que não se ancora em matéria privativa de intervenção do serviço social, no entanto, se configura como 

lócus relevante para a viabilização/socialização de informações, com potencial contribuição no processo 

de desburocratização do acesso aos direitos sociais.

Art. 5º São deveres do assistente social nas suas relações com os usuários:
[...] 
c) democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional, 
como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários; A informação é 
fundamental para construção de relações de igualdade e democráticas. Quem é detentor 
de informação e do conhecimento pode fazer escolhas que sejam compatíveis com suas 
necessidades e possibilidades e pode desenvolver sua capacidade crítica à medida que 
recebe e que tem acesso aos meios de informação. 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 deles. (CFESS, 2012, p. 172;174).

Atribuições e 
competências 

previstas no PCCR

Atribuições e competências 
previstas identificadas em 

visitas de orientação e 
fiscalização

Atribuições e competências previstas na Lei nº 
8.662/1993 (Art. 4º e 5º)

Assessorar e incentivar 
a organização da 
comunidade dos 
empreendimentos 
concluídos, propondo 
ações e soluções, 
objetivando a melhoria 
de renda e de 
qualidade de vida da 
população atendida;

1) Encaminhamento de 
providências e orientações; 

2) Execução de Programas e 
Projetos Sociais; 

3) Assessoria;

4) Assessoria e apoio aos 
movimentos sociais e 
populares

4º III - encaminhar providências, e prestar orientação 
social a indivíduos, grupos e à população; V - orientar 
indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no 
sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos 
no atendimento e na defesa de seus direitos; IX - prestar 
assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 
relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa 
dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;

5º III - assessoria e consultoria e órgãos da Administração 
Pública direta e indireta, empresas privadas e outras 
entidades, em matéria de Serviço Social;
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A função acima descrita é historicamente parte do processo de trabalho do Serviço Social vinculado 

à política de habitação e, em alguns programas e projetos específicos, recebe nomenclaturas específicas, 

que podem ser diversas a partir da fonte de financiamento, no entanto, a partir da Instrução Normativa 

21/201412 (Normativa que discorre sobre Trabalho Técnico Social vinculada ao Ministério das Cidades) 

pode-se observar que a nomenclatura geral utilizada é: Desenvolvimento socioeconômico, Mobilização, 

organização e fortalecimento social, Educação ambiental e patrimonial, Acompanhamento e gestão social 

da intervenção.

Salutar mencionar que, este lócus de atuação reserva proximidade com a dinâmica da população 

atendida pelos empreendimentos habitacionais, fato que permite desvelar seus aspectos específicos de 

convivência social, potencialidades e desafios para a constituição e fortalecimento das relações sociais.

No processo de trabalho que fomenta a organização e participação popular nos territórios a 

centralidade está na construção e fortalecimento da identidade coletiva dos sujeitos, numa perspectiva de 

cidadania e organização autônoma da população. Dada complexidade do processo, a ação de organização 

comunitária requer a intervenção de outros/as profissionais, uma vez que, a organização dos seres 

humanos em um determinado lugar, assim como a confluência de suas necessidades na perspectiva de 

“superação” de situações específicas encontra inúmeros desafios, dessa forma, não poderia ser o Serviço 

Social a única profissão a contribuir com este processo.

Todavia, como já foi expresso inúmeras vezes neste relatório, a articulação dos distintos saberes 

não suprime a especificidade de uma profissão, pelo contrário, exige que seus fundamentos estejam 

nítidos, com vistas a expressar suas possibilidades de contribuição. Conforme expressa Diniz (2018),

[...] as ações profissionais devem ser operacionalizadas no campo da interdisciplinaridade, um 
desafio porque significa considerar conhecimentos e práticas de profissionais de outras áreas 
do conhecimento, ao estabelecer uma interlocução necessária para “superar a fragmentação 
dos saberes”, e romper “com a naturalização, psicologização e a moralização das expressões 
da questão social” (Ortiz, 2012, p.33), para assegurar as condições de acesso às políticas e 
aos direitos e à apropriação do espaço público, de forma participativa. (p.168).

Desta feita, a análise sobre as potencialidades de um território, a organização e articulação de 

sujeitos/as sociais na perspectiva comunitária talvez sejam alguns dos maiores desafios para a atuação 

profissional na política de habitação.

O atual contexto sócio-histórico conformado pela imediaticidade das relações, precarização das 

condições de vida e sobrevivência, intensificação das necessidades sociais contribui, em grande medida, 

para o adensamento desta complexidade. Sendo assim, a capacidade de identificação das potencialidades 

comunitárias, expressas por organização de moradores/as, movimentos sociais diversos, redes de apoio 

social são intrínsecas a esse trabalho.

Reitera-se que se localiza matéria de Serviço Social em cada expressão concreta da realidade dos 

sujeitos/as sociais que compõe esse processo, bem como da coletividade que se busca encontrar.

12. Link de acesso: file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/portaria_21_01jan_22_2014_manual_inst_trabalho_social.pdf 
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Atribuições e 
competências 

previstas no PCCR

Atribuições e competências previstas 
identificadas em visitas de orientação e 

fiscalização

Atribuições e competências 
previstas na Lei nº 

8.662/1993 (Art. 4º e 5º)

Desenvolver ou executar 
demais atividades 
compatíveis e/ou 
correlatas à formação e 
área de atuação.

1) Realização de Palestras; 

2) Participação em conselhos de políticas e 
direitos; 

3) Gestão de Programas e Projetos Sociais; 

4) Coordenação/realização de eventos/
palestras

Pode-se observar que a função acima descrita é genérica, de modo a expressar a possibilidade 

de que sejam realizadas requisições ao Serviço Social para além das normatizadas pelo documento 

institucional analisado. Vale ressaltar que essa possibilidade se limita diretamente aos dispositivos 

jurídicos da profissão, sendo assim compreendidos como compatíveis com o exercício profissional do/a 

assistente social, por estarem articuladas a área específica do saber.

Observa-se que, durante as visitas de orientação e fiscalização foram constatadas atribuições e 

competências desempenhadas pelos/as assistente sociais da COHAPAR, entendidas como próximas a 

essas inovações.

Entende-se que essa abertura no rol de atribuições e competências é importante à medida que se 

encontra disponível às mudanças e atualizações relacionadas ao exercício profissional, uma vez que a 

realidade não é estática e demanda constante atualização sobre as novas configurações das necessidades 

sociais e humanas, objeto da intervenção do Serviço Social.

No que se refere aos desafios, em atenção às visitas realizadas, pode-se considerar que os principais 

desafios estão circunscritos no reconhecimento da habitação enquanto política pública de direito e o 

reconhecimento do Serviço Social e sua contribuição específica neste espaço de trabalho.

3.2 Demais elementos do exercício profissional - Dados Quantitativos

No que se refere aos dados quantitativos que se relacionam ao exercício profissional, os relatórios 

das visitas de orientação foram fontes de dados para os demais elementos do exercício profissional, 

conforme será apresentado a seguir.

3.2.1 Requisições incompatíveis ao Serviço Social

Durante as visitas de orientação e fiscalização foi possível identificar que as requisições incompatíveis 

não são uma realidade recorrente ao Serviço Social na COHAPAR. Tal constatação pode estar vinculado a 

trajetória histórica da profissão neste espaço de trabalho, especialmente no que se refere a construção 

da identidade profissional na instituição.

Contudo, mesmo não sendo uma questão muito expressiva, observa-se que em algumas 
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circunstâncias o Serviço Social é demandado a realizar atividades que não estão previstas no arcabouço 

jurídico-normativo da profissão13.

A fim de elucidar tais aspectos, recorre-se a questão das demandas administrativas, sendo esse 

um exemplo emblemático. Importante frisar que, a requisição institucional para que o serviço social 

desempenhe atividades/ações de natureza administrativa não é exclusividade das instituições vinculadas 

à política de habitação, mas ocorre em vários espaços de trabalho e, na maioria das vezes, se relaciona 

com insuficiência de recursos humanos.

Oportuno refletir que os/as profissionais não são impedidos/as de realizar atividades administrativas, 

considerando que, por vezes, tais questões podem agilizar o processo de encaminhamento de algumas 

demandas, expressando-se, portanto, como uma escolha operacional do/a assistente social. Contudo, 

as questões administrativas passam a ser apreendidas como incompatíveis à profissão a medida em 

que deixam de ser uma escolha operacional e ocupam centralidade e/ou grande parte do processo de 

trabalho do/a assistente social, de modo a interferir em suas possibilidades de executar as atribuições e 

competências específicas da profissão.

Sobre essa questão, Trindade (2017) assevera que a

[..] documentação burocrática-administrativa caracterizada por: cadastros de usuários, fichas 
de admissão dos usuários, mapas estatísticos, relatórios administrativos, documentação 
oficial. Esta última se refere a: ofícios, comunicados, cartas, memorandos, atas, convites, 
pareceres administrativos, declarações para usuários e para instituições. Essa documentação 
oficial também circula entre os profissionais, mas exige que as equipes disponham de apoio 
administrativo para isso, pois esta ausência tem acarretado sobrecarga de trabalho com o 
preenchimento de documentação, o que acaba deixando a burocracia como o fim na atuação 
de muitos profissionais, especialmente com a fragilidade de estrutura material e pessoal das 
instituições. [...] Destacamos, ainda, que essa documentação oficial utilizada pelo Serviço 
Social deve versar sobre conteúdos relativos aos atendimentos realizados por este profissional, 
como convites para reuniões do Serviço Social e as declarações de comparecimento ao 
atendimento do Serviço Social. (p.91).

Outra demanda observada como requisição incompatível ao serviço social é a direção automotiva. 

Essa é uma questão emblemática na atual formatação do mundo do trabalho e divide a compreensão 

dos/as profissionais, posto que, existem profissionais que defendem que este é um mecanismo capaz dar 

celeridade ao processo de trabalho e não encontram dificuldade em realizá-la, e outros/as profissionais 

visualizam muitos aspectos negativos desta questão. Soma-se a tais avaliações, a previsão de direção 

veicular enquanto atribuição prevista para o cargo de assistente social, por meio de editais de seleção e 

concursos públicos.

Nesta questão, cabe ao conselho observar que, juridicamente, a direção automotiva não compõe 

13. Necessário pontuar que as requisições incompatíveis aparecem na problematização por ora apresentada, tendo em vista o seu 
comparecimento nas problematizações registradas nos relatórios de visita de orientação e fiscalização, no entanto, não são 
apresentadas na tabela que expressa quantitativamente as irregularidades das instituições. Essa questão ocorre porque a requisição, 
por vezes ocorre no cotidiano, mas não é uma atribuição institucionalizada, ou requerida dessa maneira. Ou ainda, devido ao/à 
profissional expressar a leitura de que tal questão não interfere na dinâmica de seu cotidiano de trabalho.
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o rol de atribuições e competências do Serviço Social, por este fato, sua exigência sem amparo legal se 

configura incompatível.

3.2.2 Registros específicos da atuação profissional

O caráter interventivo do serviço social se expressa de diferentes formas no processo de reposta 

profissionais às demandas aos/as usuários e as requisições institucionais. Os registros da atuação 

profissional, por vezes são exigências institucionais, mas, fundamentalmente, é medida necessária a 

condução ética e técnica do trabalho do/a assistente social.

A partir dos dados dos relatórios das visitas de orientação e fiscalização na COHAPR, apresenta-se 

informações relacionadas aos registros específicos do serviço social, conforme gráfico a seguir:
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A informação acima representada nos permite observar que 14 dos/as 16 profissionais que 

receberam a visita realizam registros específicos de sua atuação profissional. 

Destaca-se que o registro profissional é uma das formas de expressar a especificidade do Serviço 

Social, bem como, as formas como se materializa sua intervenção nos espaços de trabalho. Nessa 

direção, afirma-se que mesmo os registros quantitativos relacionado ao número de atendimentos, visitas, 

relatórios produzidos, são informações importantes para a expressão do cotidiano profissional.

Para além dos registros mais gerais, no âmbito do Serviço Social existem os registros de caráter 

sigiloso, sendo caracterizados pela documentação produzida no âmbito do trabalho profissional cujo 

conteúdo versa sobre a análise do/a assistente social frente a uma determinada expressão da realidade 

e que revelam aspectos da intimidade dos/as usuários/as. É necessário resgatar que, à medida em que 

essas informações são compartilhadas com os/as profissionais que compõe a equipe multidisciplinar 

e/ou com instituições da rede de serviço, tais registros são destituídos de caráter sigiloso do Serviço 

Social, assumindo caráter técnico. Por essa razão no serviço social têm-se a possibilidade da produção 

de material técnico e material técnico sigiloso14.

Destaca-se ainda, as possibilidades de realização de registros multidisciplinares, como ocorre na 

COHAPAR, em que se observa a produção de materiais em conjunto com outras categorias profissionais. 

Importante mencionar que, tais produções devem delimitar o objeto de análise de cada área e destacar 

manifestação sobre a matéria de serviço social, assim como da profissão, a fim de expressar os limites 

de cada profissão.

Dessa forma, seria mais pertinente chamar esse documento de técnico de “prontuário do 
usuário”, no qual cada profissional contribui com pareceres necessários para enriquecer 
o conhecimento sobre a situação acompanhada e para garantir a continuidade das 
informações. Assim, não é mero registro de providências e muito menos e o espaço 
para a anotação alongada de cada profissional, que deveria ter seu registro próprio com 
resguardo do sigilo e exigido por cada profissão. Esse prontuário também pode conter 
avaliações conjuntas, fruto de reuniões de equipe, o que não elimina os registros de cada 
profissão. (TRINDADE, 2017, p.92-93).

A partir do exposto pela autora, no que concerne a questão do material técnico sigiloso, ou seja, 

a produção de documentação própria do serviço social na COHAPAR foi possível constatar por meio das 

visitas de orientação e fiscalização que não há produção de registro dessa natureza, conforme demonstra 

o gráfico abaixo. 

14. Recorremos a Resolução CFESS nº 556/2010 para a definição de material técnico sigiloso e material técnico. Conforme artigo 
Art. 2º – Entende-se por material técnico sigiloso toda documentação produzida, que pela natureza de seu conteúdo, deva ser de 
conhecimento restrito e, portanto, requeiram medidas especiais de salvaguarda para sua custódia e divulgação. Parágrafo Único - O 
material técnico sigiloso caracteriza-se por conter informações sigilosas, cuja divulgação comprometa a imagem, a dignidade, a 
segurança, a proteção de interesses econômicos, sociais, de saúde, de trabalho, de intimidade e outros, das pessoas envolvidas, 
cujas informações respectivas estejam contidas em relatórios de atendimentos, entrevistas, estudos sociais e pareceres que 
possam, também, colocar os usuários em situação de risco ou provocar outros danos. [...] Art. 4º – Entende-se por material técnico 
o conjunto de instrumentos produzidos para o exercício profissional nos espaços sócio-ocupacionais, de caráter não sigiloso, que 
viabiliza a continuidade do Serviço Social e a defesa dos interesses dos usuários, como: relatórios de gestão, relatórios técnicos, 
pesquisas, projetos, planos, programas sociais, fichas cadastrais, roteiros de entrevistas, estudos sociais e outros procedimentos 
operativos.
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Observa-se que, mesmo com um universo expressivo de profissionais que produzem registros 

específicos do Serviço Social, não foi identificado a produção de material técnico sigiloso. Necessário 

salientar que a não produção de material técnico sigiloso não se configura como uma irregularidade do 

exercício, no entanto, é oportuno resgatar:

Art. 16 O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o assistente social tome 
conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional.
[...]
A proteção abrange “tudo aquilo” que o assistente social toma conhecimento na relação 
profissional. Inclui, consequentemente, qualquer informação oral, escrita, expressada por 
qualquer meio, mesmo aquilo que possa ser deduzido ou interpretado pelo profissional em 
relação ao usuário.[...] A proteção do usuário abrange os arquivos profissionais, onde são 
guardadas as informações que o profissional tomou conhecimento em decorrência de sua 
atividade profissional.(CFESS, 2012, p. 207) 

Para além do resguardo das informações repassadas pelo/a usuário/a, a produção do material 

técnico sigiloso é necessária para garantir a continuidade do processo de trabalho, de modo que os registros 

específicos desta modalidade resguardam a possibilidade de que o/a profissional retome o atendimento, 

não coloque o/a usuário/a em situação vexatória solicitando a reapresentação de informações, além 

de garantir o repasse integral das informações em caso de eventual substituição por outro/a assistente 

social. Assevera-se que a produção de material técnico sigiloso permite avançar na análise de elementos 

socio-culturais e/ou relacionais dos usuários atendidos – informações que em algumas situações poderia 

resguardar relações de violência e outras situações na composição de redes de vizinhanças em novos 

espaços habitacionais ou mesmo de moradias/construções adaptadas às necessidades físicas e sociais 

desses usuários.
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3.2.3 Plano de trabalho do Serviço Social

O plano de trabalho do Serviço Social é um instrumento necessário para expressar a contribuição 

específica da profissão em determinado espaço, pode-se reconhecer que é um mecanismo necessário 

para a defesa e valorização da profissão nos diferentes espaços de trabalho de modo a expressar de 

maneira nítida os objetivos da profissão no tratado com a específica expressão da questão social objeto 

da política social na qual atua.

No entanto, mesmo este sendo um mecanismo de fundamental importância, observa-se que 

muitos/as profissionais não possuem o referido documento. Em muitas situações a ausência do plano de 

trabalho está vinculada a sobrecarga de trabalho, a existência de documento institucional que disponha 

sobre as atribuições e competências da profissão, entre diversas outras questões.

No que se refere a realidade do exercício profissional na COHAPAR, observa-se:

De acordo com o gráfico, pode-se observar que a maioria dos/as profissionais não dispõe de plano 

de trabalho do Serviço Social. É importante refletir que a ausência do referido documento não se constitui 

uma irregularidade, no entanto, sua importância para a defesa e valorização da profissional em ambiente 

institucional é nítida.

[...] a necessidade de clareza do projeto de trabalho coloca-se sobre vários ângulos. Um deles 
é o de que o assistente social, ao ser contratado, identifica como trabalho seu naquele espaço 
sócio-ocupacional [daquilo que lhe compete]. [...] Ao assumir espaço sócio-ocupacional, há 
que se estabelecer, com clareza, o que a profissão tem a oferecer como subsídio para o 
atendimento das demandas que competem à instituição; satisfazer resguardando-se as 
características da natureza pública ou privada, mas mantendo-se o compromisso com 
estratégias que traduzam o trabalho do assistente social como espaço coletivo e democrático. 
[...]
Outro ângulo a ser analisado é que o projeto profissional é um importante instrumento 
para o trabalho com outros profissionais, quando houver, e também de balizamento do 
entendimento da profissão pela instituição que contrata O projeto de trabalho deve compor 
as normas de regulação instituída, ser um elemento presente nas negociações, no espaço 
sócio-ocupacional. [...] o projeto de trabalho transforma-se em potente recurso do próprio 
profissional, que, assim, cria as condições adequadas para analisar seu trabalho e os 
resultados do mesmo. (COUTO, 2009, p. 654).



29

RELATÓRIO FINAL DE INTERVENÇÃO JUNTO AOS/ÀS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA COHAPAR

Frente às considerações, reflete-se que a inserção do Serviço Social em diferentes instituições, a 

crescente atuação interdisciplinar, entre outros aspectos da atualidade, tem requerido dos/as assistentes 

sociais diferentes estratégias para a defesa e valorização da profissão, neste aspectos, entendemos que 

a construção do plano de trabalho é instrumento imprescindível neste processo. 

3.2.4 Demais aspectos do exercício profissional

O relatório de visita de orientação e fiscalização é amplo, uma vez que pretende garantir que as 

visitas de orientação e fiscalização alcancem todos os aspectos do exercício profissional, de modo que, é 

ferramenta fundante do processo de trabalho das agentes fiscais junto a categoria profissional.

Assim, não será possível abordar detalhadamente todos os elementos do relatório para que a 

exposição e reflexões se direcionem aos elementos centrais da análise da COFI em relação ao Serviço 

Social na COHAPAR. No entanto, serão apresentadas algumas questões de maneira breve.

Em relação a autonomia profissional, observou-se que todos/as profissionais que receberam a 

visita de orientação e fiscalização afirmaram ter autonomia respeitada no ambiente institucional, seja na 

relação com a instituição, com demais profissionais, na escolha de seus instrumentais, etc.

No que se refere ao estágio em Serviço Social, apenas uma profissional informou ser supervisora de 

campo, deste modo, os escritórios regionais da COHAPAR, em sua maioria, não eram campos de estágio 

no momento da visita de orientação e fiscalização. Sobre essa questão, reafirmamos que o estágio 

supervisionado é postulado nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS, enquanto componente estratégico 

do processo ensino – aprendizagem, sendo a supervisão de estágio em serviço social definida como 

atribuição privativa do/a assistente social, conforme artigo 5º da Lei de Regulamentação da Profissão, 

e se conforma como espaço de defesa da formação profissional em serviço social com qualidade e 

comprometida com a direção social crítica do projeto profissional hegemônico.

No que se refere ao atendimento dos/as usuários, todos/as profissionais informaram que o 

atendimento se dá na modalidade individual e coletiva, expressando a dinamicidade do processo de 

atuação neste espaço de trabalho.

No que concerne a atuação multidisciplinar, apenas um/a profissional informou que não compõe 

equipe de atuação desta natureza, desta forma, pode-se observar que a atuação do Serviço Social neste 

espaço, em sua maioria, exige a interlocução com profissionais de outras áreas do conhecimento. 

4. AÇÃO DEVOLUTIVA DAS VISITAS DE ORIENTAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO

Como parte da execução das frentes de trabalho foi planejada ação coletiva com os/as assistentes 

sociais que atuam na COHAPAR, com vistas a possibilitar debate sobre os elementos do exercício 

profissional identificados neste processo, assim como na busca de construir estratégias coletivas de 

enfrentamentos dos desafios decorrentes da atual conjuntura.
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É importante ressaltar que, no planejamento inicial a ação coletiva foi programada para ocorrer de 

forma presencial e descentralizada nas 3 macrorregiões das sedes do CRESS PR, a fim de contemplar 

a totalidade dos/as assistentes sociais, sendo uma estratégia para fortalecer a articulação coletiva da 

categoria neste espaço de trabalho. Ocorre que, devido a situação atual de pandemia mundial COVID 19 

e o necessário isolamento social, a Comissão de Orientação e Fiscalização deliberou por realizar a ação 

de maneira remota, cujo convite se estendeu a todas/os profissionais.

Para construção da metodologia, diálogo sobre conteúdos a serem abordados contou-se com a 

participação da Câmara Temática de Direito à Cidade que, para além da revisão do presente relatório, 

também contribuiu com o processo de construção e formatação da ação coletiva com os/as profissionais.

Desta feita, em 22/10/2020 foi realizada reunião remota com os/as assistentes sociais, na 

oportunidade contou-se com a participação de 10 profissionais que atuam na COHAPAR, 7 profissionais 

que participam da Câmara temática de direito a cidade, 3 agentes fiscais, 1 assistente social de base 

(COFI Local/Seccional de Londrina) e a presidenta do Conselho/Coordenadora da Comissão de Orientação 

e Fiscalização. A seguir apresentaremos de maneira suscinta a programação e os principais elementos 

debatidos durante a ação.

14:00 h - Abertura 

A abertura contou com as considerações da Presidenta do CRESS PR Andrea Luiza Curralinho Braga 

sobre a importância da atividade para o fortalecimento e organização da categoria profissional 

no espaço de trabalho da COHAPAR. Foram considerados ainda os desafios conjunturais que se 

expressam na política de habitação e direito à cidade e seus rebatimentos para o Serviço Social.

Sinalizou-se ainda a organização do CRESS PR e breve histórico da Câmara Temática de Direito à 

Cidade em uma perspectiva de sensibilização sobre a importância da ocupação das instâncias do 

conselho por parte dos/as assistente sociais de base.

14:20h às 14:50h - A política de habitação e a atual conjuntura – desafios para o trabalho 
do/a assistente social. 

A Assistente Social Danniele Gatto, membra da Câmara Temática de Direito à Cidade foi responsável 

por tecer considerações sobre a política de habitação no cenário brasileiro, histórico de construção 

e conquistas, bem como os desafios do contexto atual.

Enfatizou a intervenção dos organismos internacionais de financiamento para empreendimentos, 

bem como a confluência dos preceitos neoliberais na materialização da política de habitação. 

A profissional apresentou ainda a trajetória do Serviço Social junto à política de habitação e a 

complexidade do trabalho profissional neste espaço sócioocupacional, de modo a enfatizar as 

possibilidades e limites da intervenção.

Foram abordados aspectos que se relacionam a consolidação do trabalho social junto a política de 

habitação e seus desafios.
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15:00 às 15:40h - O debate sobre o exercício profissional do/a assistente social na COHAPAR 
– Análise da COFI

As Agentes Fiscais Bruna Viviani Viana e Jaqueline Zuin dos Santos apresentaram os principais 

elementos identificados por meio das visitas de orientação e fiscalização, conforme constam no 

item 3 (3.1 e 3.2) deste relatório. A intervenção teve como objetivo devolver os dados e análises 

da COFI sobre o exercício profissional na COHAPAR, bem como apresentar elementos para o debate 

entre e com as/os assistentes sociais presentes.  

Assim o diálogo da COFI esteve divido em dois principais momentos, o primeiro que consistiu na 

apresentação geral sobre as principais irregularidades constatadas durante as visitas de orientação 

e fiscalização, e o segundo com provocações iniciais sobre as atribuições e competências do 

Serviço Social na COHAPAR.

15:45h às 16:45h – Debate

Durante o processo do debate os/as profissionais que participaram da discussão apresentaram 

reflexões necessárias sobre:

• A trajetória do Serviço Social na COHAPAR;

• As mudanças no processo de reconhecimento e legitimidade do Serviço Social na instituição;

• Os desafios político conjunturais que circundam o mundo do trabalho e se expressam das mais 

diferentes formas nos espaços de trabalho;

• O reconhecimento a incorporação interdisciplinar no processo de configuração da política de 

habitação no estado do Paraná e a secundarização das especificidades das profissões;

• A materialização da lógica do mercado no âmbito das políticas sociais de maneira geral, entre 

elas a política de habitação.

• As transformações da natureza e dos serviços ofertados pela COHAPAR;

• Implementação da Lei nº 12.317/2010 e os rebatimentos para o Serviço Social na COHAPAR.

16:50 às 17:00h – Encerramento

A ação foi encerrada com os seguintes encaminhamentos:

• Articulação, por meio da Câmara Temática de Direito à Cidade, de um Grupo de Trabalho (GT) 

com representação do CRESS e dos/as assistentes sociais da COHAPAR, com objetivo de 

debater e construir estratégias conjuntas para o fortalecimento do serviço social na política 

estadual de habitação, bem como incidir politicamente junto a COHAPAR.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho do Serviço Social nas instituições vinculadas à política de habitação é permeado por 

grandes desafios à materialização das prerrogativas profissionais e, consequentemente a materialização 

do projeto ético-político profissional. O Estado revela-se articulado e atuante em favor dos interesses das 

classes dominantes, apesar de toda a legislação e demais normatizações que asseguram um conjunto 

de direitos em favor de todos/as cidadãos/ãs, dentre estes o direito à moradia. Com o agravamento da 

questão urbana, face ao acirramento do controle do capital sobre as cidades e o déficit de atendimento 

das políticas públicas às demandas dos/as usuários/as os desafios ao serviço social são ainda mais 

expressivos.

O objeto de atuação desta profissão encontra-se nas múltiplas expressões da questão social, 

cuja exigência de intervenção remete ao processo de trabalho coletivo por meio de um repertório de 

meios e recursos capazes de possibilitar a construção de respostas qualificadas às demandas sociais. 

Nessa direção, é imperioso afirmar que as demandas do trabalho profissional do/a assistente social são 

permeadas por determinações históricas das políticas sociais e, a depender da conjuntura, se observa 

variações nas requisições institucionais e no trabalho desenvolvido.

Do ponto de vista estritamente profissional, os últimos quarenta anos registram uma importante 

mudança de rota do serviço social brasileiro, face ao amadurecimento teórico e político em um 

posicionamento radicalmente crítico ao projeto capitalista.  A partir da década de 1980, enquanto legado 

do movimento de reconceituação latino americano, o projeto ético político do serviço social é construído 

e consolidado, e se conforma como alternativa concreta à construção de respostas profissionais críticas 

no enfrentamento aos desafios emergentes. O projeto ético-político do serviço social elege valores 

emancipatórios, sendo a autoimagem desta profissão associada intimamente aos interesses da classe 

trabalhadora, tendo no horizonte a construção de uma nova sociabilidade livre de toda forma de exploração 

e domínio.

As condições sociohistóricas vigentes imprimem uma nova “racionalidade” a sociabilidade 

capitalista, cuja lógica se pauta na regressão de direitos para manutenção das taxas de superlucros. 

Essa nova “racionalidade” resulta na intensificação e precarização das condições de trabalho, pautada 

na terceirização e flexibilização. O Estado também sofre alterações substantivas, incorporando a lógica 

privatista, numa perspectiva gerencial e, nesse processo, as políticas sociais são reconfiguradas sendo 

caracterizadas pela focalização e seletividade e, que requisitam um perfil profissional burocrático.

O/a assistente social como trabalhador/a é impactado/a por essa dinâmica e tem suas condições 

de trabalho precarizadas e intensificadas, as requisições institucionais são direcionadas à moralização e 

controle dos usuários/as, com prevalência de atividades rotineiras e padronizadas. Esse contexto impõe 

limites e obstruções à objetivação dos valores e princípios democráticos inscritos no projeto profissional 

hegemônico que, essencialmente, privilegia uma relação democrática e horizontal com os/as usuários 

do serviço social, cuja centralidade se localiza no compromisso com a qualidade dos serviços prestados.

O aprofundamento do projeto profissional não se relaciona exclusivamente a vontade dos/as 

assistente sociais, uma vez é delimitado pelas correlações de forças sociais expressas nos diferentes 

projetos societários em disputas, que reverberam nos projetos profissionais. Há que se considerar que o 

serviço social não se move isoladamente na sociedade, sendo o fortalecimento da classe trabalhadora 
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essencial ao trabalho profissional, isso porque, os limites e as possibilidades da intervenção profissional 

não se exprimem por meio de modelos predefinidos  e estáticos e/ou por respostas instrumentais e 

individuais, ao contrário, são construídas cotidianamente pela via da luta política e pelo processo de 

educação permanente dos/as profissionais, a fim de consubstanciar  uma intervenção profissional com 

comprometimento teórico, ético, técnico e político.

Nessa direção, enfatizamos o papel das normativas profissionais (lei de regulamentação da 

profissão, Código de Ética Profissional, Diretrizes Curriculares da ABEPSS, resoluções do conjunto CFESS/

CRESS) se apresentam como uma das dimensões estruturantes do projeto profissional, estrategicamente 

posicionadas na defesa da qualidade dos serviços prestados. As prerrogativas profissionais dispostas 

nos referenciais acima localizam o contributo desta profissão à sociedade, uma vez que ocupa lugar 

específico na divisão social e técnica do trabalho e cuja ação profissional é dotada das dimensões 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa vinculadas a uma perspectiva totalizante e crítica.

Reiteramos que essa afirmação não busca a mera defesa corporativista da profissão, mas localiza 

a necessidade de se apreender e defender o lócus do/a assistente social no trabalho coletivo, na 

reafirmação da identidade profissional no atendimento às demandas da classe trabalhadora.

Importante ressaltar que, intervir sobre a questão social não se configura exclusividade do serviço 

social, considerando a complexidade que a envolve, seja na dimensão conceitual, seja nos sujeitos/

movimentos capazes de atuar na perspectiva da transformação social. Nessa direção, reconhece-se 

que a atuação interdisciplinar é fundamental à compreensão e construção de respostas às demandas 

oriundas da questão social, contudo, no caso do serviço social se tem como pressuposto a articulação 

com sujeitos, movimentos e/ou categorias profissionais cujos projetos dialoguem diretamente com os 

fundamentos críticos do projeto ético-político.

Reafirmar a atuação interdisciplinar e a articulação com outros sujeitos no âmbito do serviço 

social é colocar em evidência a exigência de acumulo sobre o conteúdo disciplinar, das habilidades, das 

competências e atribuições específicas do serviço social, assim como do conteúdo das outras profissões, 

na perspectiva da complementariedade entre os distintos saberes para respostas às demandas individuais 

e coletivas, na defesa da construção de uma sociedade emancipada.

Posto isso, o CRESS PR defende a inserção e recomposição dos quadros de assistente sociais nos 

Escritório Regionais da COHAPR, considerando as competências a atribuições privativas profissionais, bem 

como a inserção e o protagonismo histórico desta profissão na defesa da política pública de habitação 

no Brasil.
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