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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar alguns aspectos da construção do 

projeto de trabalho profissional desenvolvido pela equipe de serviço social do Núcleo Maria da 

Penha Guarapuava. A pesquisa é de natureza qualitativa e tem como procedimentos 

metodológicos a revisão bibliográfica e o estudo documental. O estudo debate a importância da 

sistematização do projeto de trabalho e indica alguns elementos que as profissionais estão 

sistematizando para construir o referido documento no Núcleo, que abarca além das 

informações institucionais, o objeto do serviço social, os objetivos de sua intervenção, formas 

de monitoramento, avaliação, etc. As conclusões destacam que é muito relevante discutir tal 

projeto entre a categoria profissional, socializando os caminhos, estratégias de monitoramento 

e resultados alcançados, dando maior legitimidade ao serviço social nos variados campos de 

atuação e demonstrando a contribuição que a profissão pode oferecer para a construção de 

uma sociedade mais justa. 
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INTRODUÇÃO 

Em geral, os saberes profissionais são construídos e legitimados de 

acordo com cada momento histórico, com o projeto de desenvolvimento 

político-econômico, com a dinâmica das classes em luta e de sua relação com 

o Estado.  

No Brasil, o serviço social foi engendrado como profissão ainda na 

década de 1930, no contexto da industrialização, como estratégia de 

“amortecimento” dos conflitos de classes. Contudo, diante das expressões da 

questão social emergentes, se reinventou e se forjou como uma profissão 

comprometida com os interesses e direitos da classe trabalhadora, num amplo 

processo de mobilização, articulação, construção de conhecimento e luta. 
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Dessa trajetória nasceu o projeto ético-político do serviço social, que 

norteia a atuação profissional por meio de princípios e aponta a finalidade mais 

ampla da profissão: a construção de uma sociedade mais justa e democrática. 

Tais princípios e finalidade são conteúdos do exercício profissional nos 

diferentes âmbitos de atuação, e aqui, em específico, vamos refletir sobre a 

atuação profissional diante das situações de violência de gênero, por meio da 

experiência de trabalho no Núcleo Maria da Penha (NUMAPE) Guarapuava.  

O objetivo deste trabalho é discutir a importância da formulação do 

projeto de trabalho profissional e apontar elementos desta sistematização a 

partir da experiência de atuação do serviço social no NUMAPE Guarapuava.  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, somada as vivências da 

experiência profissional. De saída, o artigo retoma a discussão do projeto ético-

político profissional e da formulação do projeto de trabalho, no segundo 

momento aborda elementos da sistematização deste projeto no NUMAPE, a 

partir das ações de enfrentamento à violência contra as mulheres.  

 

O PROJETO ÉTICO-POLÍTICO E O PROJETO DE TRABALHO NO ÂMBITO 

DO SERVIÇO SOCIAL 

 De acordo com Martinelli (2006), de certa forma, o serviço social é uma 

profissão que, desde suas origens, tem um compromisso com a construção de 

uma sociedade mais humana e justa. 

Entre as décadas de 1960 e 1980, no contexto mais amplo das lutas 

populares por direitos no país, os e as assistentes sociais colocaram-se diante 

da tarefa histórica de alinhar a finalidade do agir profissional a um projeto 

societário comprometido com os ideais da justiça e da democracia, em sintonia 

com as demandas da classe trabalhadora. 

Por isso, justifica Martinelli (2006), o social que está presente na 

denominação da profissão é parte de sua identidade, sendo uma síntese de 

múltiplas determinações, envolvendo os aspectos históricos, políticos, 

econômicos e culturais. 

Já que toda profissão carrega um objetivo e certos interesses que 

atravessam sua intervenção na realidade, entende-se que existem projetos 

profissionais que embasam a formação e o exercício profissional. 



 

Os projetos profissionais elegem os valores que legitimam uma 

profissão, delimitam seus objetivos, funções e formulam requisitos teóricos e 

práticos para a atuação, vinculando-se a determinados projetos societários, ou 

seja, a uma imagem de sociedade a ser construída (NETTO, 1999), desta feita, 

o serviço social, imbuído de uma formação crítico-reflexiva, tem se colocado 

diante das demandas dos grupos sociais subalternos e contribuído para a 

formulação de um conjunto de ações de atendimento e enfrentamento das 

situações de exclusão e violência, com a finalidade de influenciar o tecido 

social. 

Portanto, o serviço social “[...] é uma profissão de natureza interventiva, 

com profundo significado social” (MARTINELLI, 2006, p. 15) e apresenta “[...] 

uma direção social claramente posicionada para orientar [...] ações, relações e 

decisões” (MARTINELLI, 2006, p. 16). 

No cotidiano do trabalho nas instituições, o aspecto pragmático das 

demandas do dia a dia pode se tornar um obstáculo no processo de vislumbrar 

a finalidade mais ampla da atuação profissional, em função disso, o 

planejamento do trabalho é uma ferramenta importante para os e as 

assistentes sociais consolidarem uma prática imbuída de valores ético-políticos 

e com habilidade técnica para responder as demandas institucionais e dos 

usuários e usuárias que acessam os serviços. 

Daí nasce a necessidade de se formular o projeto de trabalho 

profissional. Para isso, dois instrumentos legais são imprescindíveis: a Lei n° 

8.662, que regulamenta a profissão, e o Código de Ética, ambos de 1993. 

Embora o projeto ético-político profissional vislumbre uma sociedade 

igualitária, ainda distante dos moldes da sociedade capitalista em que vivemos, 

é neste modo de produção, com suas contradições, que a profissão atua. 

Portanto, a profissão pode prestar serviços que corroborem o status quo ou 

que contribuam para a construção de novas formas de sociabilidade, que 

problematizem a organização da sociedade (COUTO, 2009). 

Desta forma, existe um conjunto de informações que deve ser levantado 

nos diferentes espaços de atuação profissional, tendo como base um 

referencial teórico crítico e como direção os valores e princípios ético-políticos. 



 

Couto (2009) contribui para essa discussão ao propor elementos para a 

formulação do projeto de trabalho profissional. A partir de seu artigo, 

sintetizamos alguns elementos que consideramos importantes e que vêm 

balizando a sistematização deste projeto no espaço de atuação do NUMAPE. 

A autora citada destaca que o projeto de trabalho deve ser organizado 

por escrito, abarcando um rol de informações que inclui a identificação 

institucional e os elementos constitutivos do serviço social no espaço sócio 

ocupacional em pauta. 

Em relação ao âmbito institucional, damos destaque aos seguintes 

pontos: a) política de referência; b) natureza da instituição (pública ou privada); 

c) finalidade; d) público-alvo; e) demandas; f) serviços prestados; g) 

organograma e fluxograma; h) fontes de financiamento; i) profissionais que 

atuam. 

Sobre os elementos constitutivos, grifamos os seguintes: a) refrações da 

questão social afetas a esta área de atuação; b) histórico do serviço social na 

instituição; c) justificativa do serviço social neste espaço sócio ocupacional; d) 

objetivos e metas; e) princípios éticos que norteiam a atuação; f) atribuições; g) 

instrumentais utilizados; h) mecanismos de monitoramento e controle do 

trabalho; i) estratégias de atuação interdisciplinar. 

Com esta proposta, demos início a sistematização do projeto de trabalho 

no NUMAPE, que está em processo de construção. Na seção abaixo 

buscamos apontar alguns elementos desta sistematização que vêm sendo 

construídos, a partir de nossa experiência de atuação como assistentes sociais. 

 

PROJETO DE TRABALHO DO SERVIÇO SOCIAL NO NÚCLEO MARIA DA 

PENHA 

Em relação ao âmbito institucional, o Núcleo Maria da Penha (NUMAPE) 

Guarapuava é um subprograma inserido no âmbito do programa de extensão 

“Universidade Sem Fronteira (USF)”, vinculado a Secretaria de Estado da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), do Paraná.  

Esse subprograma é executado pelo Departamento de Serviço Social da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), e tem por objetivo 

geral desenvolver ações que promovam o acolhimento e o atendimento gratuito 



 

a mulheres que estão em situação de violência familiar doméstica; e de 

promover ações de prevenção por meio de práticas socioeducativas, 

articulação e mobilização social.  

O NUMAPE conta com três áreas de atuação, sendo: Direito, Psicologia 

e Serviço Social. Prestam-se atendimentos jurídicos e sócio assistencial, bem 

como acompanhamento psicológico. O Núcleo realiza a intervenção 

individualizada com as mulheres vítimas de violência, mas também atua no 

eixo da prevenção, por meio de palestras, capacitações, rodas de conversa, 

panfletagem, etc. 

Com relação ao âmbito dos elementos constitutivos, a partir da atuação 

do serviço social neste espaço começou-se a refletir a importância de planejar 

as ações e de reconhecer que no exercício profissional o projeto de trabalho é 

um instrumento essencial, que além de possibilitar envolver os elementos que 

expressam a materialidade do projeto profissional,   busca construir uma 

especificidade da área em relação ao combate à violência doméstica e, 

sobretudo, direciona e proporciona uma organização da prática desta profissão 

no referido campo de atuação.  

Desse modo, em termos práticos, para agregar subsídios para a 

sistematização do projeto de trabalho da assistente social no NUMAPE, 

primeiramente, foi construída uma caracterização do campo, através de 

pesquisa para melhor compreender a sua natureza. A partir disso, foi 

necessário identificar algumas características e exigências que são próprias de 

um projeto de extensão, baseando-se no regulamento da UNICENTRO, bem 

como nas orientações gerais da agência financiadora do Projeto. A orientação 

de organizar as ações e serviços prestados em sintonia com as demandas 

locais, vislumbrando transformações de aspectos da realidade dialogam com a 

visão da profissão, por isso, este espaço de atuação tem oportunizado 

vivenciar princípios da profissão, embora existam uma série de limites, como o 

fato de ser temporário, sujeito a disponibilidade orçamentária estadual. 

Nesse mapeamento de documentos, para compreendermos a natureza 

do campo e de nossa atuação, identificamos que a Política Nacional de 

Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres é uma diretriz para a identidade 

do Projeto, em razão de que é uma de suas referências. 



 

A partir disso, estamos em processo de levantar as principiais 

contribuições do serviço social neste espaço, e, como foi apontado, quais são 

os objetivos, as ações, instrumentais e, principalmente, quais as estratégias 

desenvolvidas na busca das resoluções das demandas trazidas pelas usuárias.  

A começar pelo objeto de atuação profissional: a violência doméstica 

contra a mulher. A violência é um fenômeno presente na história das 

sociedades humanas, mas ganha contornos diferenciados de acordo com o 

momento histórico, a localidade, a cultura, o modo de produzir 

economicamente a vida, etc. 

Na atualidade, em pleno contexto de efetivação dos direitos humanos, 

a violência atravessa as relações sociais e os dados mostram que há maior 

incidência para alguns grupos, relacionando-se com os marcadores: classe, 

raça-etnia e gênero (IPEA, 2019). Portanto, as pessoas em situação de 

pobreza, os moradores e as moradoras de periferias, os negros e as negras e 

as mulheres são grupos mais vulneráveis às situações de violência, em 

virtude das opressões do campo econômico, social e cultural. 

No caso da violência contra as mulheres no cenário brasileiro, os 

dados mostram que o fenômeno não é algo isolado e está presente em um 

âmbito considerado por muitos um local seguro: o familiar. A literatura 

reconhece que a significativa maioria das mortes violentas intencionais ocorrem 

dentro das residências destas mulheres, sendo perpetradas por conhecidos ou 

íntimos das vítimas (IPEA, 2019). 

Os dados de 2017 revelam que mais de 221 mil mulheres procuraram 

delegacias de polícia para registrar episódios de agressão em decorrência de 

violência doméstica, número que pode estar subestimado, dado que muitas 

vítimas têm medo ou vergonha de denunciar (IPEA, 2019). 

O cenário paranaense corrobora a existência deste fenômeno, em 2018, 

por exemplo, foram 11 casos de feminicídios registrados no estado, sendo a 

forma mais grave de violência existente (MARTINEZ, 2019). 

Em Guarapuava, localidade de funcionamento do NUMAPE, a Polícia 

Militar registrou 472 Boletins de ocorrência envolvendo violência contra as 

mulheres no ano de 2017 (MARTINEZ, 2019). 



 

Diante disso, a violência contra a mulher é um fenômeno com raízes 

estruturais, assentado na desigualdade, que repercute numa série de 

demandas sociais: insegurança econômica; perda de vínculos afetivos; 

fragilidade na convivência comunitária; estigmatização da condição de ser 

mulher; entre outras. Estas são situações que demandam a atenção e 

respostas do serviço social, como seu objeto no campo. 

Balizando a prática profissional por meio do projeto ético-político da 

profissão, espelhado na direção defendida pela categoria, situamos alguns  

princípios do Código de Ética de 1993 que se sobressaem na atuação da 

assistente social: reconhecimento da liberdade como valor ético central e das 

demandas políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena 

expansão dos indivíduos sociais; ampliação e consolidação da cidadania, 

considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos 

direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras; posicionamento em 

favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos 

bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua 

gestão democrática; compromisso com a qualidade dos serviços prestados à 

população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência 

profissional;  exercício do serviço social sem ser discriminado/a, nem 

discriminar, por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, 

nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física 

(CFESS, 2019). 

No NUMAPE, a assistente social busca consolidar tais princípios, que 

estão norteando a construção do seu projeto de trabalho, por essa razão, tem 

havido uma busca constante de análise do cotidiano profissional, resguardando 

que, enquanto um conjunto de valores, tais princípios estejam iluminando e 

caminhando junto de nossa prática profissional.  

Com isso, temos sistematizado alguns objetivos que vêm sendo 

requisitados ao fazer profissional, que são: contribuir para a superação da 

violência doméstica contra a mulher; incentivar a autonomia e empoderamento 

das mulheres através da mediação junto ao mercado de trabalho; discutir a 

categoria gênero na perspectiva da desconstrução dos papéis sociais; refletir 

sobre a Lei Maria da Penha e a sua importância como mecanismo de 



 

efetivação dos direitos das mulheres; trabalhar na defesa e garantia/acesso 

aos seus direitos sociais; fortalecer a divulgação audiovisual do NUMAPE, para 

que as usuárias possam acessar o serviço; desenvolver pesquisas relativas a 

temática do Núcleo, a fim de subsidiar o exercício profissional e contribuir com 

o conhecimento científico, no sentido do aprimoramento contínuo; 

supervisionar estágio em serviço social. 

Mediante esses objetivos, foram propostas metas que visam responder 

as demandas e criar estratégias que possibilitem a sua resolução, assim, os 

objetivos serão atingidos: através da acolhida e do atendimento individualizado, 

promovendo espaço e subsidiando condições para uma possível desvinculação 

da situação de violência; através das ações socioeducativas, contribuir para o 

processo de prevenção das situações de violência de gênero; exercer o 

monitoramento das mulheres encaminhadas para a rede, vislumbrando os 

resultados dos serviços acessados posteriormente; criar mecanismos que 

contribuam para a inserção das usuárias no mercado de trabalho; fomentar a 

divulgação dos serviços do NUMAPE, tornando-o um espaço conhecido para 

as usuárias e um parceiro para as ações da rede de enfrentamento à violência 

contra a mulher. 

Para este projeto de trabalho, também temos buscado traçar alguns 

indicadores quantitativos para o monitoramento do exercício profissional, tais 

como: número de pessoas atingidas pelas ações de prevenção; número de 

encaminhamentos à rede; número de mulheres que permanecem e concluem 

os trâmites judiciais de desvinculação dos autores da violência; 

encaminhamentos e parcerias com empresas para a inserção das mulheres no 

mercado de trabalho; produção e publicação de trabalhos científicos. 

A forma de avaliação está sendo organizada mediante uma planilha, 

onde para cada objetivo se prevê a ação profissional, o instrumento técnico 

utilizado e seus indicadores. Essa recurso será atualizado mensalmente e 

trimestralmente avaliado pela profissional e em reunião de equipe. Em relação 

as usuárias, o serviço social tem sido a porta de entrada do atendimento 

interdisciplinar e também se coloca como o canal de avaliação dos serviços 

prestados.  



 

O produto destas avaliações será sistematizado em relatórios, onde 

constam: número de cadastros novos de mulheres; avaliação da equipe dos 

grupos socioeducativos desenvolvidos; relatórios de grupo e relatórios sociais 

desenvolvidos; alcance de visualizações da divulgação nas redes sociais do 

Núcleo; número de mulheres encaminhadas/inseridas no mercado de trabalho; 

cumprimento do plano de estágio supervisionado e a realização da avaliação 

do estagiário. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O planejamento da ação é uma ferramenta muito importante para ser 

utilizada nos espaços sócio ocupacionais dos e das assistentes sociais que 

atuam para contribuir na efetivação e acesso aos direitos sociais do público 

atendido. Porém, é importante reconhecermos que ainda não é habitual 

encontrarmos nos variados espaços de trabalho uma sistematização escrita do 

projeto profissional, situação essa que revela uma certa contradição, 

considerando os preceitos éticos-políticos e a finalidade mais ampla da prática 

profissional. 

Nesse sentido, entendemos que é de extrema relevância discutir esse 

assunto entre a categoria profissional, socializando os caminhos pensados, 

estratégias de monitoramento empreendidas e resultados alcançados por meio 

das ações profissionais, criando maior legitimidade do serviço social nos 

variados campos de atuação, demonstrando a contribuição que a profissão 

pode oferecer para a construção de uma sociedade mais justa, conforme 

observou Martinelli (2006). 

Encerramos observando que a elaboração do projeto de trabalho 

profissional pode contribuir decisivamente para a materialização do projeto 

ético-político do Serviço Social. 
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