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Resumo: O presente estudo se constitui como relato da experiência profissional do Assistente 

Social e objetiva apresentar sua atuação na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 

APAE de Campo Mourão/PR. O objetivo central do estudo é descrever o trabalho do Assistente 

Social no atendimento, defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência intelectual 

e/ou múltilplas atendidas pela APAE de Campo Mourão, de modo que possa contribuir para a 

prática interventiva da categoria profissional neste espaço sócio-ocupacional, bem como, 

refletir sobre os desafios cotidianos e institucionais para a efetivação do Projeto Ético e Político 

do Serviço Social. 
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1 INTRODUÇÃO  

De acordo com Iamamoto (2009), uma pesquisa promovida pelo 

Conselho Federal de Serviço Social no ano de 2004, aponta que em nível de 

Brasil temos cerca de 78,16% de Assistentes Sociais atuando  em instituição 

públicas, de caráter estatal.  A pesquisa ainda aponta que 13,19 % dos 

Assistentes Sociais atuam em empresas privadas e cerca de 6,81% no 

“Terceiro Setor”.  

Apesar de não expressivo, o terceiro maior empregador de Assistentes 

Sociais é o “Terceiro Setor”, que caracteriza-se por “organizações não 

governamentais (ONG’s); Associações, Cooperativas, entre outras que 

viabilizam a chamada responsabilidade social” (IAMAMOTO, 2009, p.5).  

Nas últimas décadas do século XX, o cenário brasileiro apresentou 

crises políticas e econômicas, e por conseqüência,  processo de reestruturação 

produtiva e implementação de Políticas Neoliberais. Neste sentido, as 

transformações nos âmbitos políticos, econômicos e sociais vivenciados pela 

sociedade brasileira durante as últimas décadas ensejaram em mudanças da 
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relação entre Estado e Sociedade Civil, que por sua vez, influenciam na 

expansão das entidades conhecidas como “Terceiro Setor”(ALENCAR, 2009).  

Diante disso, o presente estudo tem por finalidade contribuir para a 

discussão da atuação profissional dos Assistentes Sociais em uma entidade do 

“terceiro setor”, mediante, o relato da prática deste profissional que atua na 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, localizada no 

município de Campo Mourão/PR.  

Vale ressaltar, que o trabalho do Assistente Social, orienta-se, em todos 

os espaços sócio-ocupacionais pelo Projeto Ético-Político3 do Serviço Social, 

materializado a partir do Código de Ética do Assistente Social de 1993; da Lei 

8662/1993 que regulamenta a Profissão e pelas diretrizes curriculares do 

Serviço Social. Tais mecanismos norteiam as dimensões teórico-metodológica, 

ético-política e técnico-operativa da formação e atuação profissional 

(IAMAMOTO, 2009). Desta forma, ao final, abordaremos de forma breve os 

principais desafios para a efetivação e defesa do Projeto Ético-Político do 

Serviço Social neste espaço sócio-ocupacional e no cotidiano profissional.   

 

2  A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  

A APAE surge na cidade do Rio de Janeiro em 11 de dezembro de 1954, 

a partir de um movimento organizado para prestar assistência às pessoas com 

deficiência intelectual.  É fato que as APAE’s expandiram-se ao longo dos anos 

por todo território nacional, e entre os anos de 1954 a 1962 já totalizavam cerca 

de dezesseis APAE’s  no Brasil (VÉRAS, 2000). 

No contexto do município de Campo Mourão/PR, a APAE foi fundada no 

dia 17 de abril de 1974, em reunião realizada na Câmara Municipal de 

Vereadores deste município.  

No ano de 1978 a APAE de Campo Mourão passou a atender os 

usuários em edifício próprio, na Rua Professor Ethanil Bento de Assis, nº 461, 

cujo terreno foi cedido pela Prefeitura Municipal.  
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 Vale ressaltar que a APAE de Campo Mourão se constituí como 

entidade não governamental, mantenedora da Unidade de Assistência Social – 

APAE Comunidade; da Escola Josephina Wendling Nunes – Escola 

Básica/Modalidade Educação Especial; e da Unidade de Saúde APAE-SUS.  

A instituição atende cerca de 600 pessoas com deficiência intelectual 

e/ou múltipla através do atendimento educacional, ofertado pela Escola 

Josephina Wendling Nunes – Escola Básica/Modalidade Educação Especial e 

mediante o atendimento no Programa APAE-COMUNIDADE que busca 

promover o atendimento de Saúde e Assistência Social às pessoas com 

deficiência.  

A APAE de Campo Mourão conta com um setor de Assistência Social, 

que de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 

configura-se enquanto Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência e suas Famílias4 (BRASIL, 2009).  

A APAE de Campo Mourão está inscrita no Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS como entidade de atendimento, defesa e garantia 

de direitos. Desta forma, possui representantes neste conselho, no Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, bem como, no Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMUDE, garantindo à 

equipe profissional e usuários do serviço o acesso e participação nas esferas 

municipais de controle social.  

A equipe de referência5 do setor de Assistência Social da APAE de 

Campo Mourão é composta por 2 Assistentes Sociais; 2 Psicólogos;  1 

Coordenadora do Setor; 1 estagiária remunerada; 1 motorista; 1 Educador 

Social e 1 funcionário de serviços gerais.  
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Portanto, é neste espaço sócio-ocupacional que se insere as 

subscritoras do presente trabalho e que a seguir tratará de forma breve a 

atuação frente às demandas cotidianas. 

 

2.1 A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA APAE DE CAMPO 

MOURÃO/PR.  

Com relação ao trabalho do Assistente Social nesta entidade,  

pontuamos que acontece diariamente entre os dias de Segunda-feira e Sexta-

feira das 08h00min da manhã às 17h30min do período vespertino e configura-

se em serviços e ações de atendimento, defesa e garantia de direitos da 

pessoa com deficiência6 e seus familiares.   

O Assistente Social da APAE de Campo Mourão atua no atendimento às 

demandas socioassistenciais, a fim de promover os direitos das pessoas com 

deficiência já consagrados, como por exemplo, o Benefício de Prestação 

Continuada – BPC; Isenção de Impostos na compra de veículos de locomoção; 

Isenção da Tarifa rodoviária; entre outros, mediante encaminhamento aos 

serviços, benefícios e demais Políticas Públicas do município.  

Assim como, atua nas denuncias de possíveis situações de negligência 

e violação de direitos das pessoas com deficiência.   

Desta forma, para efetivação do trabalho o Assistente Social utiliza-se de 

alguns instrumentais da profissão, como: a Visita Domiciliar; Visita Institucional; 

Entrevista aberta, semi-dirigida e dirigida; Acolhida; Observação Participante; 

Orientação; Encaminhamento de Referência e Contra-referência; Relatório 

Social; Estudo Social; Análise Socioeconômica; Parecer Social;  Estudo de 

Caso, entre outros.  

 A práxis do Assistente Social na oferta dos serviços socioassistenciais 

da APAE de Campo Mourão busca estar em conformidade com os princípios 

dispostos na Lei Orgânica de Assistência Social (1993) e na Política Nacional 

de Assistência Social (2004), quais sejam:  
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I – Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica; 
II – Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário 
da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 
III – Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu 
direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência 
familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória 
de necessidade; 
IV – Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às 
populações urbanas e rurais; 
V – Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público 
e dos critérios para sua concessão (BRASIL, 1993). 

  

O cumprimento de tais princípios em conjunto com os princípios do 

Código de Ética do Assistente Social e a atuação pautada nas competências 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, buscam romper  com a 

perspectiva filantrópica predominante nas entidades do “Terceiro Setor” na 

medida em que impulsiona o setor de Assistência Social da APAE aos moldes 

da Política Nacional de Assistência Social e demais arcabouços teóricos/legais 

do Serviço Social. Todavia, vale-se ressaltar que assim como os outros 

espaços sócio-ocupacionais, existem desafios diários na execução dos 

serviços, na defesa e efetivação do Projeto Ético-Político do Serviço Social, no 

qual trataremos a seguir.  

 

3 DESAFIOS PARA EFETIVAÇÃO DO PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DO 
SERVIÇO SOCIAL.   
 

Segundo Iamamoto (1982) o Serviço Social constitui-se enquanto 

especialização do trabalho coletivo inserido na divisão socio-técnica do 

trabalho. Em síntese o Assistente Social insere-se na condição de trabalhador 

assalariado. Desta forma,  

 

As implicações desse processo são profundas e incidem na 
autonomia relativa desse profissional, que não possui, [...]o poder de 
definir as prioridades nem o modo pelo qual pretende desenvolver o 
trabalho socialmente necessário, coletivo, combinado e cooperado 
com os demais trabalhadores sociais [...].(RAICHELIS, 2011, p. 425) 
 

Outro fator que interfere de forma negativa na defesa e efetivação do 

Projeto ético-político e nas condições de trabalho é a:  

 



 
“[...] precariedade das inserções empregatícias, predominando a 
flexibilização das relações contratuais, marcada pela rotatividade de 
emprego, multiplicidade dos vínculos de trabalho e níveis salariais 
reduzidos, jornada de trabalho de tempo parcial” (ALENCAR, 2009, p. 
12) 
 

Nesta perspectiva, Mota afirma ainda que a reestruturação produtiva 

também ocasiona: 

 

[...] a flexibilidade das relações trabalhistas, na acentuada 
desresponsabilização das empresas quanto aos direitos dos 
trabalhadores historicamente conquistados, fomento à 
heterogeneidade, fragilização das organizações sindicais e outras 
formas de lutas de classes, informalização do trabalhador, além do 
aumento significativo de desempregados provocando profundas 
modificações na razão social atribuída ao trabalho além da 
degradação das condições de saúde física e mental dos 
trabalhadores, dentre os quais se encontram os Assistentes Sociais 
(2011, p.62). 
 

Outro desafio que levanta-se perante o cotidiano profissional nesta 

entidade é o desconhecimento dos profissionais da equipe de referência do 

setor (Psicólogos, Educadores Sociais) ou da entidade (profissionais de saúde, 

professores, cargos administrativos, entre outros) com relação ao Serviço 

Social e da práxis do Assistente Social. Nesta perspectiva Mota dispõe sobre:  

 

[...] a imprecisão conceitual da profissão (O que é mesmo e o quê faz 
o Serviço Social?), inexistência de um corpo de conhecimento 
específico, falta de atributos específicos e inteligíveis da profissão, 
disseminação de valores e princípios tais como a defesa da igualdade 
e direitos, que não são exclusivos da profissão (2011, p. 62). 

 

Em síntese, no cotidiano institucional dos Assistentes Sociais existem 

inúmeras adversidades  que interferem na efetivação do Projeto Ético-político 

do Serviço Social. Isto posto, cabe aos profissionais identificarem mecanismos 

e possibilidades para que se faça resistência e luta constante na efetivação do 

projeto que rege a profissão.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do objetivo proposto, qual seja, apresentar a prática profissional 

do Assistente Social na APAE de Campo Mourão, abordando brevemente os 

desafios cotidianos e institucionais para a efetivação do Projeto Ético e Político 



 

do Serviço Social, pode-se refletir que a prática do Assistente Social neste 

espaço é fundamentado a partir de marcos teóricos e legais, inclusive, 

caracteriza-se enquanto Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 

com Deficiência e suas Famílias, conforme dispõe a Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais.  

Os desafios cotidianos e institucionais são enfrentados pelo coletivo de 

trabalhadores de diversas áreas e, especificamente Assistentes Sociais têm 

vivenciado tais condições nas últimas décadas. Desta forma, refletiu-se 

também que assim como demais espaços sócio-ocupacionais os desafios 

cotidianos e institucionais são diversos, como a perspectiva filantrópica 

predominante nas entidades do “Terceiro Setor”; precarização do mundo do 

trabalho; autonomia relativa; o desconhecimento da profissão perante outros 

profissionais, etc.  

Nesse contexto, o Assistente Social trabalha em um “campo de tensão”, 

entre o cumprimento do Projeto Ético-Político do Serviço Social e das 

condições institucionais estabelecidas. Portanto, cabe ao profissional de 

Serviço Social a busca pelo rompimento de tais desafios, como a efetivação do 

trabalho mediante fundamentação teórico e legal, com prática fundamentada 

nas competências teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, 

buscando sempre a defesa das prerrogativas da profissão e a socialização do 

conhecimento referente ao Serviço Social.  
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