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Dois pescadores seguravam suas varas à espera de um peixe. 

De repente, gritos de crianças trincaram o silêncio. Assustados, 

os pescadores procuraram e nada encontraram. Os berros 

continuaram. A correnteza do rio trazia duas crianças quase 

afogadas, pedindo socorro. Os pescadores pularam na água. 

Mal conseguiram salvá-las, quando escutaram mais gritos: 

outras quatro crianças se debatiam. Novos gritos: são mais oito 

crianças vindo correnteza abaixo. Um dos pescadores virou as 

costas e começou a ir embora. Seu amigo não entendeu seu 

comportamento: - "Você está louco, não vai salvá-las"? E ele 

respondeu: - "Acho que está na hora de descobrir quem está 

jogando as crianças no rio”.  

  Gilberto Dimenstein 



 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho é resultado da análise da experiência de estágio em Serviço 
Social desenvolvido no Hospital Santa Cruz, no Município de Santa Cruz do Sul/RS, 
precisamente na Ala da Pediatria, no período de 2013/2 a 2015/1. Esse trabalho de 
conclusão de curso é resultado do projeto de intervenção que objetivou atender os 
pais e/ou responsáveis das crianças internadas ali. O problema central deste TCC 
se refere à contribuição da estagiária para que as crianças atendidas na ala da 
Pediatria/HSC tivessem seus direitos assegurados no período de agosto/2013 a 
maio/2015, quando em internações hospitalares. As hipóteses criadas para 
responder este problema são voltadas para o trabalho que a estagiária desenvolveu, 
utilizando-se do planejamento, da socialização da informação e do trabalho em rede. 
A categoria central da pesquisa são direitos sociais das crianças, considerando que 
este sempre foi o foco da acadêmica. Para a efetivação do projeto, buscou-se 
informar os pais/responsáveis das crianças sobre esses direitos, para que possam 
ter um maior entendimento de quais são os seus direitos e onde podem acessá-los 
no município de Santa Cruz do Sul. 
 
Palavras-chave: Garantia de direitos. Planejamento. Socialização da informação. 
Trabalho em rede. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT  
 

The current work is result of the analysis of the internship experience in Social work 
developed at the Santa Cruz Hospital, located in Santa Cruz do Sul city, state of Rio 
Grande do Sul, specifically in the Pediatrics area, between 2013/2 and 2015/1. This 
final project is result of the intervention project that has as objective attends the 
parents and/or guardians of the children hospitalized at institution. The central 
problem of this This final paper refers to the intern's contribution to the 
children attended in the Pediatrics area of HSC and provide support to they had their 
rights secured in the period between August and May 2013/2015, when in 
hospitalization. The chances created to answer this problem are focused on the work 
that the intern has developed, using the planning, the socialization of information and 
networking. The central category of this research is social rights of 
children, considering that this has always been the focus of student. For the 
execution of the project, sought to inform parents/guardians of children 
about their rights, to provide a greater understanding of what they are and where 
they can access them in Santa Cruz do Sul city.  

  

Keywords: Guarantee of rights. Planning. Socialization of information. Networking.  
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INTRODUÇÃO 

 

  O tema escolhido para o desenvolvimento desta pesquisa de TCC é a 

Garantia dos Direitos das Crianças, tendo em vista que, durante o decorrer do 

estágio curricular obrigatório, este sempre foi foco fundamental de interesse da 

acadêmica. Assim, foram acompanhados os pais ou responsáveis das crianças 

internadas na ala da pediatria do Hospital Santa Cruz (HSC). 

  Os Direitos Sociais, como a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, a 

previdência social, a proteção à infância, dentre outros, passaram a se efetivar a 

partir da Constituição Federal de 1988. A criança, mesmo não respondendo por si e 

sendo dependente de seus pais/responsáveis é um sujeito, portanto, portador de 

direitos. 

  No HSC a acadêmica pode perceber que os problemas de saúde são sempre 

complexos, porque envolvem inúmeras dimensões da vida. O trabalho dentro dos 

hospitais, para ser eficaz, deve responder a essa complexidade e dar sentido à 

intervenção nos diversos campos, sejam eles biológicos, físicos, psicológicos ou 

sociais. Portanto, identificar nestes usuários e seus acompanhantes, geralmente 

familiares, as expressões da questão social são fundamentais, pois eles trazem não 

só a doença, mas toda uma história de vida familiar e social. A partir disso, podemos 

buscar, através de políticas públicas, a garantia de direitos sociais para que os 

usuários possam ser atendidos de forma integral.  

Pensando nesta perspectiva de atendimento integral dos usuários/pacientes, 

foi elaborado o projeto de intervenção a partir dos conhecimentos adquiridos pela 

estagiária que resultou neste TCC. 

Cabe salientar que a saúde vai além da ausência de doenças físicas ou 

psíquicas. Ela pode ser definida como qualidade de vida, que depende do resultado 

das condições sociais, fatores advindos das historicidades de cada ser humano e da 

realidade que o envolve, dos fatores ambientais – além de todas as escolhas que 

são feitas no dia a dia. 

Pensando nisso e no atendimento integral, este TCC é de grande relevância, 

pois trata da garantia de direitos que ultrapassa as barreiras da relação saúde-

doença. Além disto, o mesmo é importante para a acadêmica, enquanto profissional 
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de serviço social em formação, para revisitar sua prática de maneira a sistematizá-la 

e analisá-la, e assim alcançar os objetivos no âmbito da formação profissional. 

  O presente trabalho está divido em duas partes. A primeira parte traz a 

problemática, a origem do problema, fundamentação teórica da categoria central de 

análise, os objetivos, as hipóteses, a revisão de literatura sobre a temática e a 

metodologia. 

 Já a segunda parte traz sobre uma breve contextualização sobre a relação 

entre a Política de Saúde no Brasil, a Alta Complexidade, o histórico do Hospital 

Santa Cruz e o Serviço Social ali realizado, além da análise das três hipóteses deste 

TCC. Estas incluem o planejamento, a informação e o trabalho em rede. Na 

sequência seguem as considerações finais e as referências aqui utilizadas. 
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PARTE I - PROPOSTA 

 

1 PROBLEMÁTICA  

 

1.1 Origem do problema  

 

 O estágio curricular obrigatório da acadêmica se deu no Hospital Santa Cruz, 

entidade filantrópica, sem fins lucrativos, reconhecida como de Utilidade Pública 

Federal, Estadual e Municipal. O hospital realiza atendimentos a pacientes 

internados e ambulatoriais, principalmente pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e 

oferece serviços de diagnóstico e tratamento com procedimentos inéditos na região.  

  O Serviço Social, dentro do Hospital Santa Cruz, está vinculado 

principalmente a Política da Saúde. Essa política compõe o tripé da Seguridade 

Social, junto com a Assistência Social e a Previdência Social. Ela está regularizada 

pela Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. Conforme site do Hospital Santa Cruz, 

a participação do assistente social 

[...] ocorre através da articulação de uma série de profissionais e recursos, a 
fim de garantir um atendimento integral ao usuário. Do acionamento da rede 
básica e socioassistencial para que todos que necessitarem receba o 
acompanhamento necessário após alta hospitalar, além de refletir com os 
usuários e seus familiares o processo de saúde-doença (HSC 2015)

1
. 

 

  A Saúde é um dos direitos fundamentais do ser humano, preservado pela 

Constituição Federal de 1988, como é citado no Art. 196: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.  

 

  A Organização Mundial da Saúde (OMS), organismo sanitário internacional 

integrante da Organização das Nações Unidas, fundado em 1948, define saúde 

como: “o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não simplesmente 

a ausência de doença ou enfermidade”. Portanto, varia com algumas implicações 

legais, sociais e econômicas dos estados de saúde e doença. Alguns fatores como 

alimentação, atividade física e o acesso ao sistema de saúde definem de forma 

positiva esse estado.  

                                                             
1
 HOSPITAL SANTA CRUZ, 2015. Disponível em: http://www.hospitalstacruz.com.br/servicos/siap/. 

Acesso em: 29 nov. 2015. 
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O Estágio Curricular Obrigatório oportunizou à acadêmica de Serviço Social 

conhecer melhor a realidade da organização em que a mesma esteve inserida, com 

o propósito de identificar e conhecer as demandas dos usuários, bem como as 

possibilidades de exercício profissional. Foi, portanto, um período em que a 

acadêmica se aproximou da realidade dos processos de trabalho que o assistente 

social desenvolve. 

  O assistente social possui particularidades da sua área, segundo Vasconcelos 

(2006, p. 435):  

Na saúde, se cabe ao médico, ao enfermeiro, primordialmente, a 

manutenção, a recuperação e a promoção da saúde, aos assistentes 

sociais que tem como objeto à questão social – cabe, principalmente, 

organizar, aprofundar, ampliar, desenvolver, facilitar, os conhecimentos e 

informações necessários sobre todos os aspectos da história e da 

conjuntura relativos à saúde e seus determinantes e à participação social e 

política dos usuários, a partir do conjunto de conhecimentos que a ciência 

tem produzido sobre a realidade social. 

 

O nível de estágio I permitiu à acadêmica conhecer a organização, suas 

normas, rotinas, técnicas, procedimentos, observação de intervenções e os desafios 

colocados para o Serviço Social. Este primeiro nível de estágio teve como objetivo a 

apropriação da estagiária quanto à cultura da organização e às rotinas profissionais 

do Assistente Social nesta área.  

Constatou-se, ao longo do estágio nível I, que existem atividades 

desenvolvidas na ala da pediatria do HSC como o PACA (Programa de Atenção à 

Criança e ao Adolescente), que buscam estimular “a inclusão de bons hábitos de 

saúde, identificando e prevenindo agravos que interfiram no desenvolvimento de 

suas capacidades” (HSC, 2015)2 e ainda, tem como objetivo orientar as diversas 

áreas da saúde como a fisioterapia, a medicina, a enfermagem, a odontologia e a 

educação física. No entanto, constatou-se que, não existiam atividades específicas 

de informação sobre direitos das crianças e adolescentes previstas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), e as orientações sobre como acessá-las.  

 Diante dessa realidade, o estágio curricular obrigatório de nível II teve como 

objetivo precípuo elaborar um projeto de intervenção voltado a informar pais e/ou 

responsáveis sobre os direitos das crianças e como acessar a rede de proteção 

socioassistencial e sociojurídica do município de Santa Cruz do Sul.  

                                                             
2
HOSPITAL SANTA CRUZ, 2014. Disponível em: http://www.hospitalstacruz.com.br/projetos/projeto-

de-atencao-a-saude-da-crianca-e-do-adolescente-pasca/. Acesso em: 08 set. 2014. 
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Nos níveis III e IV, consequentemente, foi possível aplicar e avaliar o projeto 

de intervenção, respectivamente. Buscou-se, com a intervenção, possibilitar o 

acesso a essas informações e orientações, focando especialmente nos direitos da 

infância. O termo central que envolveu o projeto foi a informação, como uma 

estratégia que contribui para o exercício dos direitos da cidadania. 

Assim, diante da prática de estágio, a acadêmica percebeu que o profissional 

precisa conhecer a realidade em que vivem os usuários, a sua condição de vida e de 

trabalho, para que, através de políticas públicas, seja possível garantir os direitos 

sociais e buscar uma melhor qualidade de vida para os mesmos. Nesta perspectiva, 

pode-se compreender também que o sujeito precisa ser visto de forma integral, que 

carrega junto consigo uma história e que tem características culturais próprias. 

Para as crianças, a família ou seus responsáveis são os principais 

intermediadores na garantia de direitos e, através da informação, eles podem buscar 

tais garantias. Cada vez mais a população precisa ter conhecimento sobre os 

serviços/programas/projetos que lhe são oferecidos, para que possam ter uma 

melhor qualidade de vida. Assim, percebeu-se que se faz necessário divulgar, 

orientar, encaminhar, tirar dúvidas e estar disposto a buscar a garantia dos direitos 

dos mesmos. 

Portanto, a partir da trajetória de estágio aqui exposta, o problema do projeto 

de TCC é o seguinte: Como a estagiária de Serviço Social do Hospital Santa Cruz 

contribuiu para que as crianças atendidas na ala da Pediatria/HSC tivessem seus 

direitos assegurados no período de agosto/2013 a maio/2015? 

 

1.2 Fundamentação teórica da categoria central de análise 

 

  A categoria central de análise deste TCC são os direitos sociais das crianças, 

considerando que este sempre foi o foco da acadêmica. Para a efetivação do projeto 

de intervenção do estágio, buscou-se informar os pais/responsáveis das crianças 

sobre estes direitos, buscando um maior entendimento sobre a amplitude destes e 

os meios de acesso no município de Santa Cruz do Sul.   

São Direitos Sociais, segundo o Art. 6º da Constituição Federal de 1988: “a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição”. Segundo Janczura (2005, p. 03), 
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Os direitos declarados e garantidos nas leis só têm aplicabilidade por meio 
de políticas públicas operacionalizadas mediante programas, projetos, 
serviços e benefícios que atendam às necessidades sociais daqueles que 
se encontram em situação de risco pessoal e social.  
 

As políticas públicas representam ações coletivas que concretizam direitos 

sociais declarados e garantidos em lei. É mediante essas que os bens e serviços 

são distribuídos, como resposta ao enfrentamento da questão social.  No entanto, 

para que sejam garantidos os direitos, é necessário um conjunto de ações de 

iniciativa do poder público e da sociedade e que, através das políticas sociais, os 

mesmos sejam efetivados. Desta forma faz-se necessário que estas políticas sejam 

bem organizadas e eficazes. 

Falar da constituição de políticas públicas sociais consiste num processo 

histórico, e requer contextualizá-las no âmbito econômico e político. Neste sentido, 

cabe ressaltar que, historicamente, as sociedades capitalistas, no início do processo 

de desenvolvimento das forças produtivas, assumiam algumas responsabilidades 

sociais não com o objetivo de garantir o bem de todos, mas para manter a ordem 

social.  Assim, estas sociedades foram sendo reconfiguradas, não sem passar por 

inflexões determinadas pelo contexto em que estavam inseridas.  

As políticas sociais, como formas de proteção social, podem ser consideradas 

desdobramentos ou até mesmo respostas às expressões da questão social, cujo 

fundamento se encontra nas relações de exploração do capital sobre o trabalho.  

Assim, a ampliação legal dos direitos sociais foi resultado de processos de luta da 

classe trabalhadora, no intuito de amenizar os impactos produzidos pelas forças do 

capital. 

Neste contexto o ECA, enquanto uma política de garantia de direitos, não se 

constituiu de processo diferenciado, ou seja, também contém na sua gênese a 

expressão da luta dos movimentos sociais, sobretudo na década de 80 do século 

XX, para garantir proteção integral a esse contingente populacional. 

Tendo em vista os aspectos mencionados, é importante destacar que o ECA 

é o marco legislativo de importância ímpar no que concerne à discussão e a garantia 

da proteção integral dos direitos das crianças no Brasil. Segundo Silveira (2009, s/p)3 

o ECA: 

                                                             
3
 SILVEIRA, Darlene de Moraes. Crianças e adolescentes: direitos e política social. Escola de gestão 

pública municipal. Florianópolis, 2009. Disponível em: 
http://www.egem.org.br/arquivosbd/basico/0.804772001257278011_eca___pos_gestao.pdf.  Acesso 
em: 29 nov. 2015. 
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[...] é a primeira legislação (voltada à população infanto-juvenil), cujas 
concepções partem de rupturas com práticas e componentes culturais 
depreciativos ao desenvolvimento infanto-juvenil, apresentando concepções 
e métodos condizentes com o desenvolvimento integral de crianças e 
adolescentes, em consonância com as ações normativas internacionais, 
com a Doutrina de Proteção Integral e com pretensões democráticas. 
 

Este Estatuto foi regulamentado pela Lei Federal 8.069 de 13 de julho de 

1990 e é um marco significativo no que diz respeito a essa parcela da população. De 

acordo com esta Lei, a criança e o adolescente passaram a ser considerados 

sujeitos de direitos: 

A palavra “sujeito” traduz a concepção da criança e do adolescente como 

indivíduos autônomos e íntegros, dotados de personalidade e vontade 

próprias que, na sua relação com o adulto, não podem ser tratados como 

seres passivos, subalternos ou meros “objetos”, devendo participar das 

decisões que lhes dizem respeito, sendo ouvidos e considerados em 

conformidade com suas capacidades e grau de desenvolvimento.
4
 

 

 Ainda sob a ótica do Estatuto, considera-se criança a pessoa até doze anos 

de idade incompletos. A proteção integral das crianças veio com a Convenção sobre 

Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de 

novembro 1989, e pelo Congresso Nacional Brasileiro, em 14 de setembro de 1990. 

O ECA passou a reconhecer as crianças e os adolescentes como sujeitos direitos, 

considerados como pessoas em processo de desenvolvimento. Segundo Jaczura 

(2000, p. 09): 

[...] a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem 
como diretriz básica a Doutrina da Proteção Integral, consagra a criança 
como prioridade absoluta, e a sua proteção é dever da família, da sociedade 
e do Estado, impondo uma nova relação entre os atores sociais envolvidos. 
 

  Toda essa reflexão leva a crer que, para que os sujeitos tenham seus direitos 

garantidos de fato, devem ser pensadas formas que superem a fragmentação das 

políticas públicas; devem-se unificar as ações para que as necessidades da 

população sejam amplamente atendidas. Foram estes postulados que orientaram o 

planejamento e execução do projeto de intervenção que resultou nesse TCC. 

 

 

 

 

                                                             
4
 BRASIL. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária. Brasília, dezembro de 2006, p. 26. 
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 1.3 Hipóteses 

 

I. A estagiária de Serviço Social contribuiu para a efetivação de direitos 

sociais das crianças através do planejamento. O planejamento constitui-se em um 

dispositivo para pensar e refletir formas de viabilizar os direitos refletidos através da 

sistematização de um projeto de intervenção. O projeto foi um dispositivo para 

organizar as ações e reflexões necessárias para o melhor atendimento dos 

responsáveis pelas crianças internadas na ala da pediatria do hospital.   

II. A estagiária de Serviço Social contribuiu para a efetivação de direitos 

sociais das crianças através da Informação. A informação foi levada através de um 

folder informativo contendo os direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente. As 

pessoas precisam antes de tudo saber quais são os seus direitos para 

posteriormente reivindicarem. Além dos direitos das crianças e dos adolescentes, o 

folder continha os serviços da rede socioassistencial e sociojurídica do município de 

Santa Cruz do Sul.  

III. A estagiária de Serviço Social contribuiu para a efetivação de direitos 

sociais das crianças através do trabalho em rede. O trabalho em rede permitiu que o 

usuário fosse atendido de forma integral para além do hospital. Encaminhar os 

sujeitos para os serviços da rede socioassistencial e sociojurídica, e continuar o 

tratamento é uma forma de garantia de direitos ampla e não fragmentada. 

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar como se deu a efetivação de direitos sociais de crianças internadas 

na ala da pediatria através do instrumental utilizado pela estagiária de Serviço 

Social. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar em que medida o planejamento realizado pela estagiária de Serviço 

Social facilitou o acesso aos direitos. 



18 

 

 Analisar se as informações prestadas pela estagiária de Serviço Social foram 

efetivas no que concerne a busca da garantia dos direitos das crianças 

internadas na ala da pediatria do HSC. 

 Compreender em que medida a informação sobre a rede socioassistencial e 

sociojurídica foi importante para a garantia de direitos das crianças. 

 

1.5 Revisão de Literatura sobre a temática 

 

A Constituição Brasileira de 1988 define família, no Art. 226, parágrafo 4: 

“entende-se como entidade familiar a comunidade formada por qualquer um dos pais 

e seus descendentes”. Também o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 

seu Art. 25, define como família natural “a comunidade formada pelos pais ou 

qualquer deles e seus descendentes” e por família extensa ou ampliada “aquela que 

se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por 

parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém 

vínculos de afinidade e afetividade” 

Sabe-se que o desenvolvimento da criança é afetado diretamente pelo 

ambiente familiar e social que lhe é proporcionado. Por isso fica clara a necessidade 

de se oferecer à criança um contexto de crescimento que atenda os direitos básicos 

dessa criança, para que possa enfrentar os diversos desafios que são particulares 

desta etapa da vida. O Art. 4º do ECA, traz que: 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 

 

  O Art. 3º do ECA traz ainda que: 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 
 

Os pais/responsáveis são os principais intermediadores da relação das 

crianças com o mundo. É através deles que o direito será viabilizado, além de serem 

os principais atores no que se refere ao desenvolvimento sadio das mesmas: 

Desde o seu nascimento, a família é o principal núcleo de socialização da 

criança. Dada a sua situação de vulnerabilidade e imaturidade, seus 
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primeiros anos de vida são marcados pela dependência do ambiente e 

daqueles que dela cuidam. A relação com seus pais, ou substitutos, é 

fundamental para sua constituição como sujeito, desenvolvimento afetivo e 

aquisições próprias a esta faixa etária. A relação afetiva estabelecida com a 

criança e os cuidados que ela recebe na família e na rede de serviços, 

sobretudo nos primeiros anos de vida, têm consequências importantes 

sobre sua condição de saúde e desenvolvimento físico e psicológico
5
. 

 

Com intuito de qualificar as ações no que se refere ao Estatuto da Criança e 

do Adolescente, ano 1990, principalmente no que diz o seu art. 7º de que “a criança 

ou adolescente têm direito a vida e a saúde, mediante a efetivação de políticas 

sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 

harmonioso, em condições dignas de existência” esse trabalho foi elaborado. 

Segundo o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, o ECA: 

reforça o papel da família na vida da criança e do adolescente como 
elemento imprescindível dentro do processo de proteção integral, e como 
um dos objetivos maiores do sistema de promoção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente, que aquela lei propõe instituir, articulando e 
integrando todas as políticas públicas, no sentido da priorização do 
atendimento direto desse segmento da população, como forma de garantia 
de direitos: fazer com que o atendimento das necessidades básicas das 
crianças e dos adolescentes seja realizado como direito do cidadão-criança 
e do cidadão-adolescente e, ao mesmo tempo, dever do Estado, da 
sociedade e da família, com prioridade absoluta

6
 

 

Os pais e ou responsáveis são os principais intermediadores na garantia de 

direitos e através da informação, podem buscar tais garantias. Conforme referido 

anteriormente, cada vez mais a população precisa ter conhecimento sobre os 

serviços/programas/projetos que lhe são oferecidos para terem uma melhor 

qualidade de vida. Buscou-se então a efetivação desses direitos no sentido de 

informar que eles existem e orientar aos seus responsáveis a acessá-los. Precisa-se 

divulgar, orientar, encaminhar, informar e mobilizar recursos pessoais e sociais para 

o acesso e a garantia dos mesmos. 

Assim, uma família que conta com orientação e assistência para o 
acompanhamento do desenvolvimento de seus filhos, bem como acesso a 
serviços de qualidade nas áreas da saúde, da educação e da assistência 
social, também encontrará condições propícias para bem desempenhar as 
suas funções afetivas e socializadoras, bem como para compreender e 
superar suas possíveis vulnerabilidades.

7
 

                                                             
5
 BRASIL. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária. Brasília, dezembro de 2006, p. 26. 
6 BRASIL. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária. Brasília, dezembro de 2006, p. 21. 
7BRASIL. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária. Brasília, dezembro de 2006, p. 17 e 26. 
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Para finalizar, toda a luta na garantia dos direitos das crianças se faz 

necessária e a família tem um papel muito importante para que os mesmos sejam 

efetivados. Mesmo tendo a sociedade e o Poder Público como responsáveis na 

garantia dos direitos da criança e do adolescente, a família ainda encontra seu lugar 

como principal responsável por viabilizar o acesso aos direitos, para que estes 

sejam efetivados frente a sua realidade8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8
 TONON et al. Os direitos da criança e do adolescente frente à família. Intertemas. Toledo, PR, vol. 

2. n. 2, 2008. Disponível em: 
http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/SeminarioIntegrado/article/viewFile/887/866, acessado 
em 16 mai. 2015. 
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2 METODOLOGIA 

 

  O termo pesquisa significa, segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 1986, p. 

1320), “indagação ou busca minuciosa para averiguação da realidade; investigação, 

inquirição”. Ao pesquisar, pode-se colaborar com o aperfeiçoamento do serviço em 

que se está inserido e com os sujeitos de pesquisas. A pesquisa, portanto, é 

utilizada como meio de transformação da realidade, pois, ao pesquisar, não só se 

buscam respostas, mas também reflexões que trarão aprendizados e 

conhecimentos.  

A pesquisa, portanto, é um procedimento formal, com método de 
pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no 
caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais 
(MARCONI; LAKATOS, 2008 p. 01). 

 

  Por se tratar de análise social de fatos/fenômenos sociais relacionados a 

sujeitos em um determinado território e período histórico, no caso uma análise de 

nossa própria prática de estágio, se utilizou nesta pesquisa a abordagem qualitativa. 

Isso porque ela permite a aproximação do pesquisador com o fenômeno social 

analisado, possibilitando contato máximo deste com a realidade investigada. 

Martinelli (1999, p. 22) explicita que: 

Trabalhamos com os fatos de forma a poder aprofundar tanto quanto 
possível a análise e não para conhecê-los apenas de forma sumária, a partir 
de uma primeira apresentação. Nesse sentido priorizamos não os fatos 
épicos, os fatos de grande dimensão, mas aqueles que estão mais próximos 
do sujeito e que repercutem diretamente na sua vida. 
 

  A pesquisa qualitativa, segundo Minayo (2007, p. 57): 

 [...] é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das 
representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 
interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem 
seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. 
 

 Assim, foi realizada a escolha pela pesquisa qualitativa, base na aquisição de 

dados importantes sobre a realidade social dos direitos das crianças, bem como da 

maneira como foram desenvolvidas as intervenções. Segundo Minayo (2007, p.76), 

“[...] todo conhecimento social (por método quantitativo ou qualitativo) sempre será 

um recorte, uma redução ou uma aproximação” da realidade, que se manifesta de 

forma complexa, dinâmica e dialética. O ato de fazer pesquisa possibilita um diálogo 

com a essa realidade. 

Esta pesquisa foi do tipo documental. Portanto, utilizou-se do material de 

estágio construído pela acadêmica, tendo em vista o objetivo do trabalho: analisar 
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sua prática de estágio. Os documentos em questão são os diários de campo, bem 

como os relatórios descritivos processuais e os relatórios finais de estágio. Conforme 

Gil (2008), a pesquisa documental é muito parecida com a pesquisa bibliográfica, 

porém existe uma diferença na natureza das fontes. Na documental utilizam-se 

materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, são documentos que 

podem ser modificados e/ou reelaborados conforme os objetos e o andamento da 

pesquisa. 

  Por fim, para proceder à análise dos dados de estágio, a acadêmica se 

utilizou de Análise de Conteúdo. Em um sentido amplo, “a análise de conteúdo é 

uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática 

e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação” (BARDIN, 1977, p. 19). Essa 

se organiza a partir de três etapas principais: 1ª fase – Pré-análise; 2ª fase – 

Exploração do material e 3ª fase – Tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. 

  A primeira etapa, a pré-análise, é a fase de organização dos materiais, essa 

fase possui três dimensões: a escolha dos documentos a serem submetidos à 

análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores 

que fundamentam a interpretação final. Esta pré-análise tem por objetivo a 

organização, embora ela própria seja composta por atividades não estruturadas, por 

oposição à exploração sistemática dos documentos (BARDIN, 1977). 

 A segunda etapa trata da exploração do material, procedimento aplicado 

manualmente ou de operações efetuadas pelo ordenador, quando o decorrer do 

programa se completa mecanicamente. Essa fase, longa e fastidiosa, consiste 

essencialmente de operações de codificação, desconto ou enumeração (BARDIN, 

1977).  

 Por fim, a fase de interpretação inferencial se constituiu na análise e 

explicação dos conteúdos obtidos durante os estágios, realizada a partir da 

mediação entre o conteúdo descrito e a teoria que orientou o pesquisador para a 

realização das inferências. Procurou-se estabelecer articulações entre os dados e os 

referenciais teóricos da pesquisa, respondendo à questão da pesquisa com base em 

seus objetivos. Esta interpretação está explicita nos textos de análise das hipóteses, 

na segunda parte deste Trabalho de Conclusão de Curso.  
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PARTE II – RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS  

 

1 A POLÍTICA DE SAÚDE E O HOSPITAL SANTA CRUZ 

 

  Esse capítulo versa sobre a leitura analítica acerca do campo de estágio, bem 

como da política social relacionada ao mesmo, finalizando com reflexões sobre o 

objeto de intervenção do estágio realizado no HSC. 

Como já referido, o Serviço Social dentro do HSC está vinculado 

principalmente a Política da Saúde, regulamentada pela Lei 8.080 de 19 de 

setembro de 1990. Cabe nesse momento entender um pouco da história dessa 

política pública.  

  A Política de Saúde no Brasil só se constituiu como de responsabilidade do 

Estado, ainda que esparsamente, a partir de 1930. Antes disso, a assistência 

médica era pautada na filantropia e na prática liberal (BRAVO, 2009). Antes de 

1930, surgiram as CAPS (Caixas de Aposentadoria e Pensões) conhecidas como 

Lei Eloi Chaves, através da criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões 

(IAPS). As CAPS eram financiadas pela União, pelas empresas e pelos empregados 

e os seus benefícios eram proporcionais às contribuições (os contribuintes tinham 

direito a assistência médica-curativa e fornecimento de medicamentos; 

aposentadoria por tempo de serviço, velhice e invalidez, pensão para os 

dependentes e auxílio funeral). 

Na década de 1930, com o início do processo da industrialização e com as 

reivindicações dos trabalhadores, foi necessário repensar o papel do Estado. “As 

questões sociais em geral e as da saúde em particular precisavam ser enfrentadas 

de maneira mais sofisticada” (BRAVO, 2009, p. 91).  

  Devido à industrialização em ascensão a classe trabalhadora passou a 

encontrar-se em condições precárias de saúde, moradia e higiene.  Essas 

expressões da questão social precisavam de intervenção estatal e eram necessárias 

novas formas de contemplar, de algum modo, os assalariados urbanos. Esses eram 

importantes sujeitos sociais no cenário político nacional, em decorrência da nova 

dinâmica da acumulação (BRAVO, 2009). Surgem, assim, as políticas sociais como 

respostas a essas demandas.  
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A política de saúde, formulada neste período, era de caráter nacional, 

organizada em dois subsetores: o de saúde pública e o de medicina previdenciária 

(BRAVO, 2009). 

  A política de saúde esboçada a partir de 1930 foi consolidada no período de 

1945 a 1964. O Estado, a partir de 1950, veio a investir mais em políticas sociais, 

mas mesmo assim, não consegue estender suas propostas a todos os segmentos 

sociais. O Estado “não conseguiu eliminar o quadro de doenças infecciosas e 

parasitárias e as elevadas taxas de morbidade e mortalidade infantil, como também 

a mortalidade geral” (BRAVO, 2009, p. 92). Neste período, também, tem-se um 

aumento dos gastos da previdência social com a assistência médico-hospitalar. 

 Nos anos 50, a corporação médica ligada aos interesses capitalistas era a 

mais organizada, pressionando o financiamento através do Estado, da produção 

privada. Apesar das pressões, a assistência médica previdenciária era fornecida 

basicamente pelos serviços próprios dos Institutos. Essa situação vai ser 

completamente diferente no país após 1964, com a Ditadura Militar (BRAVO, 2009). 

Em 1964 com o Golpe Militar, a saúde no Brasil se agrava ainda mais. Houve 

pouco investimento em políticas de saúde e o foco estava na privatização dos 

serviços: 

O Estado vai intervir na questão social por meio do binômio repressão-
assistência, burocratizando e modernizando a máquina estatal com a 
finalidade de aumentar o poder de regulação sobre a sociedade, de reduzir 
as tensões sociais e de conseguir legitimidade para o regime (BRAVO; 
MATOS, 2009, p. 27). 

 

 Entre 1964 e 1974 houve um declínio no setor da saúde e, no período que 

sucede 1974, a política social “teve por objetivo obter maior efetividade no 

enfrentamento à questão social a fim de canalizar as reivindicações e pressões 

populares” (BRAVO, 2009, p. 94). 

 Na metade de 1980 há significativa mobilização política. O evento mais 

importante para este estudo foi a 8º Conferência Nacional de Saúde, que acabou 

sendo um marco histórico nas políticas públicas de saúde no Brasil. Essa 

conferência contou com a participação de cerca de quatro mil e quinhentas pessoas 

e teve como tema central a saúde como um direito inerente à personalidade e a à 

cidadania, a Reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o Financiamento 

Setorial (BRAVO; MATOS, 2009). 

A principal proposta da Reforma Sanitária é a defesa da universalização das 
políticas sociais e a garantia dos direitos sociais. Nessa direção ressalta-se 
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a concepção ampliada de saúde, considerada como melhores condições de 
vida e de trabalho, ou seja, com ênfase nos determinantes sociais (CFESS, 
2010, p. 19). 

 

  Do final da década de 1980 destaca-se a Constituição Federal, que 

determinou ser dever do Estado garantir saúde a toda a população e, para tanto, 

criou o Sistema Único de Saúde.  

  Com a reformulação da Constituição Federal em 1988, foi criado o conceito 

de Seguridade Social e, através dela, é instituído o SUS (Sistema Único de Saúde). 

No que se refere ao modelo de proteção social, a essa constituição é uma das mais 

desenvolvidas, onde a Saúde, em conjunto com a Assistência Social e a Previdência 

Social, integra o tripé da Seguridade Social.  A seguridade social, conforme definida 

no texto constitucional, Art. 194, compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

O Sistema Único de Saúde (SUS), integrante da Seguridade Social e uma das 

proposições do Projeto de Reforma Sanitária, foi regulamentado em 1990, pela Lei 

Orgânica da Saúde (LOS). Assim, a saúde foi organizada de acordo com o previsto 

na Constituição Federal. Baseada nos preceitos constitucionais, a construção do 

SUS se norteia por princípios doutrinários (Universalidade, Equidade e In 

tegralidade) e princípios organizacionais (Descentralização, Regionalização, 

Hierarquização e a Participação Social). 

  O primeiro dos princípios doutrinários do SUS assegura a todo e qualquer 

brasileiro o acesso universal. A universalidade, segundo o Ministério da Saúde  

é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo e qualquer 
cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito de acesso a 
todos os serviços públicos de saúde, assim como àqueles contratados pelo 
poder público. Saúde é direito de cidadania e dever do Governo: municipal, 
estadual e federal (BRASIL, Ministério da Saúde, 1990, p. 04). 
 

Outro princípio do SUS é o da garantia da integralidade. Na atenção à saúde 

entende-se esta como o compromisso público de responder às necessidades de 

saúde das pessoas e das coletividades de modo completo. A integralidade na saúde 

se refere a atenção a saúde em todos os campos, ela “extrapola uma atenção 

fundamentada apenas no biológico. Assim, pressupõe um olhar para as questões 

que envolvem o afetivo, o biológico, o espiritual, o sociocultural, entre outras de cada 

pessoa que se cuida” (AGUIAR, 2011, p. 51). 

O princípio da equidade, segundo o Ministério da Saúde é a capacidade de 
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[...] assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a 
complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem 
privilégios e sem barreiras. Todo cidadão é igual perante o SUS e será 
atendido conforme suas necessidades até o limite do que o sistema puder 
oferecer para todos (BRASIL, 1990, p. 04-05).  
 

A equidade assegura que a saúde considere as diferenças entre os grupos, 

de modo a priorizar aqueles que apresentem maior necessidade em função de 

situação de risco e das condições de vida e saúde.9 

 Já o princípio organizacional da descentralização implica na transferência de 

poder de decisão sobre a política de saúde do nível federal, para os estados e 

municípios. A Lei 8.080 de 1990 estabelece a descentralização político-

administrativa, com direção única em cada esfera de governo, com ênfase na 

municipalização. Municipalizar a saúde, portanto, segundo Aguiar, “significa 

reconhecer o município como principal responsável pela saúde da população”. 

(2011, p. 71). Isso pressupõe que a realidade local é o determinante principal para o 

estabelecimento de políticas de saúde. 

A regionalização e a hierarquização dos serviços, segundo o Ministério da 

Saúde significam que: 

Os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica 
crescente, dispostos numa área geográfica delimitada e com a definição da 
população a ser atendida. Isto implica na capacidade dos serviços em 
oferecer a uma determinada população todas as modalidades de 
assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível, 
possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus problemas) 
(BRASIL, Ministério da Saúde, 2009, p. 05). 
 

 E ainda “a rede de serviços, organizada de forma hierarquizada e 

regionalizada, permite um conhecimento maior dos problemas de saúde da 

população da área delimitada” (BRASIL, Ministério da Saúde, 2009 p. 05). 

A participação social, segundo o mesmo ministério, é: “a garantia 

constitucional de que a população, através de suas entidades representativas, 

participará do processo de formulação das políticas de saúde e do controle da sua 

execução, em todos os níveis, desde o federal até o local” (BRASIL, Ministério da 

Saúde, 2009, p. 05). 

  Segundo a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 196, “saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

                                                             
9
 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência Social. Manual para organização da 

Atenção Básica. Brasília (DF): Ministério da Saúde, 1999. 
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igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

Complementarmente, para a Lei 8.080/90, art. 3º, “a saúde tem como fatores 

determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, 

o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais”. 

  Portanto, fica muito claro, que saúde vai além do que a ausência de doenças 

físicas ou psíquicas e aqui, nesse trabalho de conclusão de curso, far-se-á uso 

desse conceito ampliado, onde a saúde que depende de diversos fatores, como por 

exemplo, do acesso a políticas públicas. Vamos buscar olhar a saúde de forma 

integral e buscar o atendimento integral que se refere, segundo Pinheiro e Matos 

(2011), citados por Nogueira e Mioto (2008, p. 225): 

[...] ao reconhecimento do todo indivisível que cada pessoa representa, 
trazendo como consequência a não-fragmentação da atenção, 
reconhecendo os fatores sócio-econômicos e culturais como determinantes 
da saúde, e, principalmente, sugerindo um modelo integral de atenção que 
não tem como suposto a cura da doença, mas alarga os horizontes do 
mundo da vida espiritual e material. 
 

Foi com base nesses conceitos que integram a política social que a 

acadêmica desenvolveu se estágio curricular no Hospital Santa Cruz. Este é 

caracterizado como uma instituição de alta complexidade em saúde, ou seja,  

[...] a um conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta 
tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços 
qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (BRASIL, 
2007). 

 O HSC começou a ser idealizado ainda no século XIX, por volta de 1890, 

pelo padre Francisco Suzen. A mão de obra era voluntária e os materiais eram 

doados. Em 1893 as religiosas da Ordem de São Francisco chegaram à Santa Cruz 

do Sul e entraram no debate com a comunidade em torno da construção do hospital. 

A Madre Geral da Congregação propôs à comunidade a cedência do terreno e que 

profissionais da área da saúde manteriam a instituição, cabendo à comunidade a 

construção do prédio10. 

Sendo assim, em 22 de maio de 1908 tiveram início as atividades do Hospital 

Santa Cruz. Desde então, o HSC tornou-se referência em saúde na região. Entre as 

décadas de 1970 e 1990 a instituição passou por reformas, ampliações e 

inauguração de novos serviços. 

                                                             
10

 HOSPITAL SANTA CRUZ, 2015. Disponível em: http://www.hospitalstacruz.com.br/sobre/historico/. 
Acesso: em 25 de agosto de 2015. 
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  Em 30 de Junho de 2003 o hospital é adquirido pela APESC – Associação 

Pró-Ensino de Santa Cruz do Sul – mantenedora da Universidade de Santa Cruz do 

Sul. Inicia então uma nova fase na entidade, prosseguindo em sua missão de 

atender as demandas de saúde das comunidades de todo Vale do Rio Pardo. Tem 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a maioria dos seus atendimentos – totalizando 

mais de 60% de todos os procedimentos, caracterizando a filantropia. Essa tem 

como definição, segundo Perdigão (2012): 

A Dimensão Filantrópica da empresa diz respeito às contribuições das 
empresas à sociedade, esperando que estas apontem práticas que atuem 
na melhoria e qualidade de vida, o que justifica a Responsabilidade Social 
destas empresas quando divulgam suas ações voltadas para a sociedade, 
através do marketing e ou da mídia de um modo geral (PERDIGÃO, 2012, 
p. 02). 
 

  Conforme o site do HSC, o Hospital Santa Cruz tem como missão 

“Proporcionar atendimento humanizado e de excelência em saúde, promovendo a 

qualidade de vida e a geração do conhecimento” e visão: “ser um Hospital de Ensino 

consolidado, sustentável, constituindo-se como um centro de referência em saúde”. 

Além disso, o HSC tem como princípios a humanização, a ética, a excelência, a 

sustentabilidade e o desenvolvimento humano, assim definidas: 

 Humanização: Respeitar a diversidade no processo de promoção da saúde, 

proporcionando relacionamentos diferenciados, solidários e responsáveis. 

 Ética: Ser e agir de forma íntegra e responsável, atendendo aos preceitos de 

igualdade e transparência. 

 Excelência: Atuar na satisfação das necessidades dos usuários e na melhoria 

contínua dos processos e dos resultados. 

 Sustentabilidade: Gerir recursos de forma social, econômica e 

ambientalmente responsável, com vistas à sustentabilidade institucional. 

 Desenvolvimento Humano: Promover a valorização pessoal e profissional, por 

meio do desenvolvimento contínuo das potencialidades humanas. 

  O Hospital Santa Cruz é, portanto, uma entidade filantrópica, sem fins 

lucrativos, reconhecida como de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal. 

Em 2012 o HSC conquistou o credenciamento como unidade de assistência 

em alta complexidade cardiovascular e a certificação definitiva como Hospital de 

Ensino, estágio mais elevado que uma casa de saúde deste gênero pode atingir. Um 

Hospital de Ensino se caracteriza por: 
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(a) por ser um prolongamento de um estabelecimento de ensino em saúde, 
de uma faculdade de medicina, por exemplo; (b) por prover treinamento 
universitário na área da Saúde; (c) por ser, oficialmente, como hospital de 
ensino, estando submetido à supervisão das autoridades competentes; e (d) 
por propiciar atendimento médico de maior complexidade (nível terciário) a 
uma parcela da população (MEDICI, 2001, p. 149-150). 

 

O credenciamento foi publicado no Diário Oficial da União do dia 24 de maio 

de 2011 (portaria nº 1.014). O parecer foi emitido pela Comissão de Certificação dos 

Ministérios da Educação e da Saúde, instituída por meio da Portaria Interministerial 

nº 2.758 de 23 de novembro de 2011. Com a certificação, o HSC pode concorrer a 

editais de pesquisa e desenvolvimento, ter acesso a recursos do Ministério da 

Saúde, aprimorando o atendimento à população. 

Em 2013, o Hospital passou a oferecer Residência Multiprofissional Integrada 

em Saúde em Intensivismo – Urgência/Trauma para profissionais graduados nos 

cursos de Nutrição, Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia, Odontologia, Psicologia, 

Educação Física e Serviço Social. Realiza atendimentos a pacientes internados e 

ambulatoriais, principalmente pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e oferece 

serviços de diagnóstico e tratamento com procedimentos inéditos na região.  

O Serviço Social no Hospital Santa Cruz teve início na organização no ano de 

1996. Atualmente, o Serviço Social está vinculado ao SIAP (Serviço Integrado de 

Apoio Psicossocial), onde os profissionais Assistentes Sociais trabalham de forma 

interdisciplinar com a profissional da Psicologia.  A interdisciplinaridade permite que 

o paciente seja atendido de forma efetiva e completa, tratando não só da doença em 

si, mas também do emocional e do social. Segundo Vasconcelos: 

A interdisciplinaridade, por sua vez, é entendida como estrutural, havendo 
reciprocidade, enriquecimento mútuo, com uma tendência a 
horizontalização das relações de poder entre os campos implicados. Exige a 
identificação de uma problemática comum, com levantamento de uma 
axiomática teórica e/ou política básica e de uma plataforma de trabalho 
conjunto, colocando-se em comum os princípios e conceitos fundamentais, 
esforçando-se para uma decodificação recíproca da significação, das 
diferenças e convergências desses conceitos e, assim, gerando uma 
fecundação e aprendizagem mútua, que não se efetua por simples adição 
ou mistura, mas por uma recombinação dos elementos internos (2002, p. 
47). 
 

  As atribuições e competências dos profissionais de Serviço Social, sejam 

aquelas realizadas na saúde ou em outro espaço sócio-ocupacional, são orientadas 

e norteadas por direitos e deveres constantes no Código de Ética Profissional e na 

Lei de Regulamentação da Profissão, que devem ser observados e respeitados, 

tanto pelos profissionais quanto pelas instituições empregadoras. 
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  É preciso reforçar que o Código de Ética profissional, segundo Couto (2009, 

p.654): “não é um mero instrumento e, muito menos um manual a ser seguido; ele 

deve condensar as possibilidades e os limites colocados ao profissional para 

executar suas tarefas”. Portanto, é impensável estruturar um projeto de trabalho sem 

a sua explicitação.  

 O Assistente Social, dentro do HSC e nas demais áreas de atuação, trabalha 

com as expressões da questão social, sendo esses os seus objetos de intervenção. 

A Questão Social, segundo Iamamoto (2001, p. 10): 

Diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades sociais 

engendradas na sociedade capitalista madura, impensáveis sem a 

intermediação do Estado. Tem sua gênese no caráter coletivo da produção, 

contraposto à apropriação privada da própria atividade humana – o trabalho 

–, das condições necessárias à sua realização, assim como de seus frutos.  

 

Cabe explicar aqui a importância de um objeto de intervenção, sobretudo 

quando esse é referência na condição de assistente social em formação. Quando se 

fala em objeto do Serviço Social muitos são os autores que debatem sobre o tema.  

Iamamoto por exemplo fala que: 

[...] o objeto de trabalho [...] é a questão social. É ela em suas múltiplas 
expressões, que provoca a necessidade da ação profissional junto à criança 
e ao adolescente, ao idoso, a situações de violência contra a mulher, a luta 
pela terra etc. Essas expressões da questão social são a matéria-prima ou o 
objeto do trabalho profissional (2004, p. 62). 
 

O CFESS (Conselho Federal de Serviço Social), no documento Parâmetros 

para atuação do Assistente Social na área da Saúde, traz que:  

O reconhecimento da questão social como objeto de intervenção 
profissional (conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS, 
1996), demanda uma atuação profissional em uma perspectiva totalizante, 
baseada na identificação dos determinantes sociais, econômicos e culturais 
das desigualdades sociais (CFESS, 2010, p. 34-35). 
 

Portanto, é imprescindível conhecer qual o objeto de intervenção em que o 

profissional Assistente Social está trabalhando. A falta de informação foi o objeto 

norteador que resultou na escrita desse trabalho de TCC. O Serviço Social tem sua 

regulamentação na Lei 8.662/93 e, segundo essa, o assistente social deve assumir 

uma prática profissional no sentido que sua intervenção seja transformadora, 

buscando efetivar seu Projeto Ético-Político. Projeto este que 

[...] aposte nas lutas sociais, na capacidade dos agentes históricos de 
construírem novos padrões de sociabilidade para a vida social. Construção 
esta que é processual, que está sendo realizada na cotidianidade da prática 
social, cabendo aos agentes profissionais detectá-los e delas partilhar, 
contribuindo, como cidadãos e profissionais, para o seu desenvolvimento. 
(IAMAMOTO, 2004, p.195). 
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Neste sentido, sua função é lutar por melhores condições de vida e para que 

todos os sujeitos possam obter condições de acessar e efetivar os seus direitos 

sociais. O código de ética profissional do Assistente Social, traz no Art. 8º, que é 

dever: “d- Empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos/as usuários/as, 

através de programas e políticas sociais”. Esse artigo vem ao encontro do objeto de 

intervenção desse trabalho de conclusão de curso.  

Faz-se necessário que o profissional da assistência social tenha 

conhecimento dos mecanismos para efetivação das políticas públicas e perceba que 

a socialização de informação é uma forma para que os direitos sejam efetivados. 

Isso para que sua prática vise à construção do conhecimento crítico do usuário 

quanto aos seus direitos sociais e políticos (SENNA, 2011). 

Sob o argumento de Gentilli (2005), citado por Nascimento (2007, p. 135) 

“podemos dizer que o direito à informação configura-se como um direito relacionado 

diretamente aos outros direitos”. Nascimento (2007, p. 135) afirma ainda que “os 

direitos civis e políticos pressupõem a liberdade de escolha dos sujeitos para o seu 

pleno exercício, que sob o efeito do direito à informação, se ampliam, se alargam 

como consequência do acesso e uso da informação”. Portanto, entendemos aqui a 

informação como direito e como condição para o exercício de outros direitos. 

 A presença do Assistente Social no Hospital Santa Cruz dá-se através da 

articulação de uma série de profissionais e recursos para que o atendimento ao 

usuário aconteça de forma integral. Assim, se necessário, deve acionar a rede 

básica de saúde e socioassistencial para que estas o recebam após a alta. Além 

disso, deve trabalhar com os usuários e seus familiares no processo saúde-doença, 

buscando estabelecer o consenso para a diminuição de conflitos que interferem no 

reestabelecimento da sua saúde. Esse profissional constrói estratégias para o 

enfrentamento das dificuldades sociais dos usuários e presta orientações para que 

seus direitos sejam garantidos e respeitados.  
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2 PLANEJAMENTO: DISPOSITIVO PARA PENSAR E REFLETIR A 

VIABILIZAÇÃO DOS DIREITOS 

    

  Este capítulo traz a análise da primeira hipótese de pesquisa documental, que 

tem como fonte os materiais produzidos sobre o estágio da acadêmica, realizado no 

HSC. Conforme essa hipótese supõe-se que a estagiária de Serviço Social 

contribuiu para a efetivação de direitos sociais das crianças através do 

planejamento. O planejamento constitui-se em um dispositivo para pensar e refletir 

formas de viabilizar os direitos refletidos através da sistematização de um projeto de 

intervenção. O projeto foi um dispositivo para organizar as ações e reflexões 

necessárias para o melhor atendimento dos responsáveis pelas crianças internadas 

na ala da pediatria do hospital. Planejamento com foco na reflexão e na ação. 

Cabe explicitar aqui que o planejamento ao qual a acadêmica se refere ao 

longo dessa hipótese, é o planejamento que ocorreu durante os níveis de estágio, 

que permitiram elaborar estratégias para garantir que crianças tivessem seus direitos 

assegurados. 

 Pensar e exercitar o planejamento são atribuições privativas do assistente 

social, que envolvem: a) coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar 

estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social; e b) 

planejar, organizar e administrar programas e projetos em unidade de Serviço 

Social, segundo a Lei nº 8.662/1993. 

Como profissional inserido na divisão sociotécnica do trabalho, ao assistente 

social é requisitado o desenvolvimento de ações como gestor e executor de políticas 

sociais, programas, projetos, serviços, recursos e bens no âmbito das organizações 

públicas e privadas. Deve operar sob diversas perspectivas, como no planejamento 

e na gestão social de serviços e políticas sociais, na prestação de serviços e na 

ação socioeducativa (YASBEK, 2009). 

 O planejamento pode ser entendido, conforme trata Baptista (2000, p. 13), 

como o 

[...] processo permanente e metódico de abordagem racional e científica de 
problemas. Enquanto processo permanente supõe ação continuada sobre 
um conjunto dinâmico de variáveis, em um determinante momento histórico. 
Enquanto processo metódico de abordagem racional e científica supõe uma 
sequência de atos decisórios, ordenados em fases definidas e baseados em 
conhecimentos científicos e técnicos. 
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Nesta perspectiva, o planejamento “é a ferramenta para pensar e agir dentro 

de uma sistemática analítica própria, estudando as situações, prevendo seus limites 

e suas possibilidades, propondo-se objetivos, definindo-se estratégias” (BAPTISTA, 

2000, p. 14). 

Enquanto processo racional, o planejamento se organiza por operações 

complexas e interligadas, que segundo Baptista (2000) são: reflexão, decisão, ação, 

retomada de reflexão. Essas operações foram realizadas ao longo dos níveis de 

estágio da acadêmica. 

A reflexão diz respeito “ao conhecimento de dados, à análise e estudo de 

alternativas, à superação e reconstrução de conceitos e técnicas de diversas 

disciplinas relacionadas com a explicação e quantificação dos fatos sociais, e 

outros”. Já a decisão se refere “à escolha de alternativas, à determinação de meios, 

à definição de prazos, etc.”. A ação está relacionada à execução das decisões, “é o 

foco central do planejamento, orienta-se por momentos que a antecedem e é 

subsidiada pelas escolhas efetivas na operação anterior, quanto aos necessários 

processos de organização”. E a retomada da reflexão é a operação “crítica dos 

processos e dos efeitos da ação planejada, com vistas ao embasamento do 

planejamento e das ações posteriores” (BAPTISTA, 2000, p. 13). 

 Como já referido, os quatro níveis de estágio da acadêmica foram realizados 

no HSC. O estágio é parte da formação acadêmica de extrema importância. É a 

relação entre a teoria e prática, estabelecendo um movimento entre o saber e o 

fazer. No que diz respeito à definição do estágio, a Legislação Federal Brasileira, Lei 

nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, descreve em seu Art. 1º que o estágio “é ato 

educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o 

ensino regular em instituições de educação superior”.  

 O estágio em Serviço Social tem características próprias e está dividido em 

níveis para um melhor aproveitamento, principalmente do estudante. O estágio 

[...] é concebido como um campo de treinamento, um espaço de 
aprendizagem do fazer concreto do Serviço Social, onde um leque de 
situações, de atividades de aprendizagem profissional se manifestam para o 
estagiário, tendo em vista a sua formação. O estágio é o lócus onde a 
identidade profissional do aluno é gerada, construída e referida; volta-se 
para o desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica e, por 
isso, deve ser planejado gradativa e sistematicamente (BURIOLLA, 2001, p. 
13). 
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O estudante pode contar com um supervisor de campo e um supervisor 

acadêmico, ambos de grande importância para seu crescimento profissional. O 

Estágio supervisionado em Serviço Social é uma atividade curricular obrigatória: 

[...] que se configura a partir da inserção do aluno no espaço 
socioinstitucional objetivando capacitá-lo para o exercício do trabalho 
profissional, o que pressupõe supervisão sistemática. Esta supervisão será 
feita pelo professor supervisor e pelo profissional do campo, através da 
reflexão, acompanhamento e sistematização com base em planos de 
estágio, elaborados em conjunto entre Unidade de Ensino e Unidade 
Campo de 8 Estágio, tendo como referência a Lei 8662/93 (Lei de 
Regulamentação da Profissão) e o Código de Ética do Profissional (1993). 
O Estágio Supervisionado é concomitante ao período letivo escolar 
(ABEPSS. Diretrizes curriculares, 1996, p. 19). 
 

Podemos dizer que cada nível se refere a uma parte do processo de 

planejamento. No nível I seria a reflexão, momento de conhecer a organização no 

qual o acadêmico está inserido, as demandas dos usuários do local, os processos 

de trabalho do Assistente Social. No nível de estágio II é preciso elaborar um projeto 

de intervenção, momento de decisão do processo de planejamento. No nível III o 

acadêmico coloca em prática seu projeto, a ação. E, no nível IV, é feita a avaliação, 

a retomada da reflexão nas operações do planejamento. Portanto, foi esse 

planejamento que permitiu que crianças tivessem seus direitos assegurados. 

 Cabe ao longo dessa hipótese trazer mais sobre essas fases do 

planejamento. Segundo Cury (2001) o primeiro passo de um projeto é “a análise do 

contexto, também chamada diagnóstico da situação, análise situacional ou análise 

do cenário. É preciso descrever, analisar e entender a realidade local, social e 

institucional na qual pretendemos intervir”. Esse primeiro passo foi dado no nível de 

estágio I, onde foi possível conhecer o HSC e identificar que não havia atividades 

específicas de informação sobre direitos das crianças e adolescentes e, segundo o 

artigo 4º do Código de Ética, é nossa competência “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” (BRASIL, 1993). 

 Baptista (2000, p.31) diz ainda que o objeto de planejamento da intervenção 

profissional “é o segmento da realidade que lhe é posto como desafio, é o aspecto 

determinante de uma realidade total sobre o qual irá formular um conjunto de 

reflexões e de proposições para a intervenção”.  

A intervenção profissional do assistente social pode ser caracterizada pelo 

atendimento às demandas e necessidades sociais de seus usuários, que podem 

produzir resultados concretos, tanto nas dimensões materiais, quanto nas 
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dimensões sociais, políticas e culturais da vida da população, viabilizando seu 

acesso às políticas sociais (YASBEK, 2009).  

 Depois de realizada a análise de contexto, o próximo passo, segundo Cury 

(2001, p. 41): 

[...] é elaborar os objetivos do projeto. Não é fácil formular objetivos, mas 
sua elaboração e delimitação, sua clareza e legitimidade são fundamentais 
para o êxito de qualquer projeto, já que será em função dos objetivos 
traçados que todas as ações serão pensadas, executadas e avaliadas.  
 

 Esses objetivos foram elaborados no nível de estágio II. Como objetivo geral 

ficou definido, segundo Sehnem (2014a): “Informar para pais e/ou responsáveis 

sobre os direitos das crianças previstos no ECA e como acessá-los através da rede 

de proteção do município de Santa Cruz do Sul”, e como objetivos específicos: 

I- Oferecer uma escuta qualificada para os familiares/responsáveis das 
crianças internadas, para perceber demandas e orientá-los sobre a rede de 
proteção para a busca de garantia de direitos; II-  Orientar sobre os direitos 
das crianças, asseguradas pelo ECA, oportunizando um espaço de 
aprendizado sobre os mesmos; III- Contribuir na diminuição das 
reinternações mediante os direitos assegurados. (SEHNEM, 2014a, p.11). 
 

Baptista (2000, p.79) traz que os objetivos expressam “a intencionalidade da 

ação planejada, direcionada para algo ainda não alcançado”. E ainda: “ao propor 

objetivos, o planejador nega a realidade posta – o problema objeto do planejamento 

– e afirma a possibilidade de alcance de outra, desejável e possível”. 

Cury (2001, p.46) afirma que planejar as atividades de um projeto “não é só 

definir quais as ações e procedimentos necessários para alcançar os resultados 

desejados, mas também programar o tempo e a sequência em que se desenvolverá 

cada uma dessas atividades”. Essas ações foram planejadas ainda no nível de 

estágio II, através da metodologia, com é possível perceber no relatório final de 

estágio II: 

O presente projeto de intervenção irá mapear a rede socioassistencial e 
sociojurídica do município de Santa Cruz do Sul, para conhecer os serviços 
que são oferecidos para os usuários [...]. Deste processo, resultará a 
elaboração de um folder informativo que será distribuído durante a 
entrevista aos pais/responsáveis [...]. Posteriormente, será elaborado um 
formulário com perguntas abertas e fechadas, a ser utilizado na realização 
das entrevistas com os usuários [...]. Por último, será elaborada uma 
pesquisa de satisfação com o objetivo de se obter uma avaliação por parte 
dos sujeitos do projeto de intervenção (SEHNEM, 2014a, p. 13). 
 

Baptista chama essas ações e procedimentos necessários para alcançar os 

resultados de planificação. A planificação, segundo a autora: 

[...] é realizada no momento em que após, a tomada de um conjunto de 
decisões, definidas em face de uma realidade determinada, inicia-se o 



36 

 

trabalho de sistematização das atividades e dos procedimentos necessários 
para o alcance dos resultados previsto (BAPTISTA, 2000, p. 97). 
 

 As decisões definidas na planificação resultam em documentos, segundo 

Baptista que podem ser: planos, programas ou projetos. Em geral: 

Quando o documento se refere a propostas relacionadas à estrutura 
organizacional por inteiro, consubstancia um plano; quando se dedica a um 
setor, a uma área ou a uma região, caracteriza-se como um programa; e, 
quando se detém no detalhamento de alternativas singulares de 
intervenção, é propriamente um projeto (BAPTISTA, 2000, p. 98). 
 

 No processo de estágio foi desenvolvido um projeto, o que, segundo Baptista 

(2000, p.101) denomina como o documento que “sistematiza e estabelece o traçado 

prévio da operação de um conjunto de ações”. Esse projeto foi elaborado no nível de 

estágio II. 

Em relação ao planejamento do projeto de intervenção, como inicialmente já 

mencionado, foi identificado, primeiramente, o objeto de intervenção, através 

observação da grande quantidade de internações de crianças no Hospital Santa 

Cruz. Após essa etapa, foram discutidos vários assuntos em torno da intervenção do 

assistente social nas demandas deste público. 

 Após este período, foram realizadas leituras acerca da demanda, desta fase 

da vida e o acesso aos direitos sociais deste público. Buscou-se uma maior 

proximidade com a ala pediátrica e sobre o seu funcionamento para poder intervir 

com os familiares/responsáveis das crianças e adolescentes. 

O instrumento utilizado para realizar a intervenção foi a entrevista com o 

familiar do paciente/usuário, com o objetivo de prestar informações e orientações 

acerca do tema do projeto. A entrevista pode ser compreendida “como uma 

conversa profissional por envolver a comunicação entre duas pessoas. A entrevista 

também era percebida como arte, como técnica que podia ser desenvolvida e 

aperfeiçoada pela prática continua” (LEWGOY, 2007, p. 235).  

Também se conceitua entrevista como “um diálogo entre duas pessoas, um 

diálogo que é sério e tem propósito. O objetivo da entrevista é auxiliar o 

entrevistado” (BENJAMIN, 2002, p. 15). Sendo que o objetivo da entrevista pode ser 

também “desenvolver um relacionamento caracterizado pela confiança mútua e 

mudança criativa” (BENJAMIN, 2002, p.12). 

Procurou-se fazer deste um momento de troca. Normalmente as abordagens 

são feitas no quarto do usuário, onde há vários leitos. Acredita-se que isso prejudica 

muito a intervenção, pois a presença de outras pessoas no ambiente faz com que o 
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assunto fique restrito. Ali, não se pode falar abertamente, pois estaria sendo 

quebrado o sigilo e a ética profissional, então procurou-se, quando possível, fazer as 

escutas em outro ambiente. 

A elaboração do projeto de intervenção foi toda baseada no ECA, pois ele traz 

informações sobre os direitos das crianças. Foi, assim, necessário estudá-lo para 

que a acadêmica pudesse se apropriar do assunto e possuir um maior aporte teórico 

sobre o que seria informado aos usuários. 

Ao longo de toda a atuação, também foi desenvolvida a habilidade da escuta 

sensível, sendo possível ofertar aos usuários esta escuta, que é um importante 

instrumento para compreender a realidade do usuário:  

A escuta sensível se apoia na empatia. O pesquisador deve saber sentir o 
universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro para poder compreender de 
dentro suas atitudes, comportamentos e sistema de idéias, de valores de 

símbolos e de mitos (BARBIER, 2002, p. 02). 
O projeto de intervenção mapeou a rede socioassistencial e sociojurídica do 

município de Santa Cruz do Sul, para conhecer os serviços que são oferecidos para 

os usuários. Esse mapeamento foi realizado através dos contatos que hospital tem, 

com o uso da internet e contatos telefônicos com os serviços.  Deste processo, 

resultou a elaboração de um folder informativo, distribuído durante a entrevista com 

os pais/responsáveis. 

Posteriormente, foi elaborado um formulário com perguntas abertas e 

fechadas, que foi utilizado na realização das entrevistas com os usuários. Adotou-se 

perguntas abertas e fechadas por compreender que essa técnica permite uma maior 

apropriação da realidade do usuário, uma vez que também é possível perceber 

assim a subjetividade e particularidade destes sujeitos.  

Dentre as perguntas do formulário estava o questionamento sobre o bairro 

onde residem, o grau de parentesco do acompanhante em relação à criança, se 

existem outros acompanhamentos na rede socioassistencial e sociojurídica, se há 

acompanhamento em algum ESF ou posto de saúde, se esteve internado outra vez 

pela mesma patologia, além de outras perguntas como a idade, a frequência em 

escola ou creche. 

 O formulário foi aplicado na entrevista com os pais ou responsáveis, com o 

objetivo conhecer ao máximo o contexto familiar, para identificar possíveis 

demandas. Segundo Pires (2003) não se deve ver o indivíduo isolado e sim o 

conjunto de relações de que o indivíduo faz parte, a sua totalidade. Portanto, a 
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entrevista não constitui apenas um instrumento do Serviço Social, ela vai muito além 

e permite conhecer melhor a realidade social, além de criar vínculos suma 

importância na relação usuário/profissional. O vínculo é aqui entendido enquanto 

referência e relação de confiança. 

Por último, foi elaborada uma pesquisa de satisfação com o objetivo de obter 

uma avaliação por parte dos sujeitos do projeto de intervenção. Faz-se necessária a 

avaliação ou a retomada de reflexão, como 

[...] uma forma de pesquisa social aplicada, sistemática, planejada e 

dirigida; destinada a identificar, obter e proporcionar de maneira válida e 

confiável dados e informação, suficiente e relevante para apoiar um juízo 

sobre o mérito e o valor dos diferentes componentes de um programa (tanto 

na fase diagnóstico, programação ou execução), ou de um conjunto de 

atividades específicas que se realizam, foram realizadas ou se realizarão, 

como propósito de produzir efeitos e resultados concretos (AGUILAR; 

ANDER-EGG, 1994, p. 31). 

 

 A avaliação do projeto de intervenção se faz necessária porque é o momento 

da reflexão sobre o planejamento e sobre as ações desenvolvidas durante todo o 

processo de aplicação do mesmo. Projetos de intervenção envolvem pessoas, 

empresas, parcerias, recursos financeiros, etc. Inúmeros fatores são necessários 

para que o mesmo dê certo e, se não der, têm-se na avaliação a oportunidade 

visualizar o que não deu certo, o porquê e o que é preciso mudar para que os 

objetivos sejam alcançados. Mais do que um processo de avaliação, é um processo 

de aprendizagem, como é afirmado a seguir:  

[...] entendemos avaliação como a elaboração, negociação e aplicação de 
critérios explícitos de análise, em um exercício metodológico cuidadoso e 
preciso, com vistas a conhecer, medir, determinar ou julgar o contexto, 
mérito, valor ou estado de um determinado objeto, a fim de estimular e 
facilitar processos de aprendizagem e de desenvolvimento de pessoas e 
organizações (BRANDÃO, 2003, p. 03). 
 

 Durante o percurso do estágio curricular obrigatório de níveis I, II, III e IV o 

maior objetivo foi adquirir conhecimento para o futuro exercício profissional. Neste 

sentido, foi possível constatar êxito, pois se identificou como se dá o trabalho do 

Assistente Social no âmbito hospitalar, assim como o todo de um projeto social 

(planejamento, elaboração, execução, monitoramento e avaliação).  

Também foi possível confirmar essa hipótese, pois o planejamento foi um 

dispositivo de suma importância ao pensar as formas de viabilizar os direitos das 

crianças dentro do HSC, sem esse planejamento não seria possível fazer uma 

intervenção que atingisse os objetivos propostos. 
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3 A SOCIALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO PARA A EFETIVAÇÃO DE DIREITOS 

SOCIAIS DAS CRIANÇAS 

 

  Esse capítulo aborda a segunda hipótese de pesquisa documental, que tem 

como fonte os materiais produzidos durante o estágio da acadêmica realizado no 

HSC. Conforme essa hipótese supõe-se que a estagiária de Serviço Social 

contribuiu para a efetivação de direitos sociais das crianças através da socialização 

da informação.  

  A informação foi socializada principalmente através de um folder contendo os 

direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (direito à vida e à saúde, direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade, direito à convivência familiar e comunitária, 

direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, direito à profissionalização e à 

proteção no trabalho), assim como a Lei que regulamenta o ECA (Lei Federal nº 

8.069, de 13 de julho de 1990).  

  As pessoas precisam, inicialmente, saber que têm direitos, para depois 

reivindicá-los. Além dos direitos das crianças e dos adolescentes, o folder continha 

alguns telefones da rede socioassistencial e sociojurídica do município de Santa 

Cruz do Sul (APAE, Bem-me-quer, CAPSia, Cemai, COMDICA, Conselho Tutelar, 

CRAS, CREAS, Defensoria Pública, ESF’s/Postos de Saúde, Juizado de Menores, 

Promotoria Pública, Secretaria Municipal de Inclusão, Desenvolvimento Social e 

Habitação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal da Educação). 

 Para iniciar, optou-se por trazer informações sobre os direitos das crianças, 

por acreditar que essa é base para um processo de transformação, através do 

conhecimento. Segundo Nascimento (2007), a informação opera como uma 

estrutura significante para provocar conhecimento nos sujeitos. A informação é aqui 

entendida como o conhecimento para a ação, pois, segundo Marteleto e Ribeiro 

(2001), conhecimento e informação são fenômenos interligados pela sua natureza 

comum - o ato de obter e dar significado cultural (compartilhado) ao mundo, mas não 

são processos idênticos ou que se confundem. A informação, portanto, abre 

caminhos, cria novos horizontes para a conquista dos direitos da cidadania.  

  Associada a essa concepção, também se encontra, no Código de Ética 

Profissional do Assistente Social, como já mencionado, que é dever do profissional 

“empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos/as usuários/as, através dos 

programas e políticas sociais”. Então, devemos buscar garantir direitos. A 
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informação vem ao encontro deste dever, pois é uma forma de possibilitar o 

conhecimento do direito e, posteriormente, buscar a efetivação do mesmo. 

  Segundo o Artigo XIX da Declaração dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, 

“todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a 

liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 

informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”.  

  Prezando o fato de que as pessoas têm o direito de receber informação, e 

pensando nela como conhecimento, o estágio curricular acadêmico foi realizado no 

HSC.  

  A socialização das informações, segundo Mioto (2009, p. 502), “está pautada 

no compromisso da garantia do direito à informação, como direito fundamental de 

cidadania”. Torna-se necessário falar, aqui, sobre cidadania, pois, segundo Behring 

e Boschetti (2008) a ampliação e a consolidação dos direitos, entendidas como 

tarefa de toda a sociedade, são vistas como condição para a ampliação da 

cidadania. Essa perspectiva, que pressupõe a universalização dos direitos sociais, 

políticos, econômicos e culturais, concebe a cidadania como via de acesso para a 

transformação. Segundo Rivas (2007), citado por Gorczevski (2011, p. 22), a 

cidadania: 

[...] é uma condição social que se manifesta na capacidade do indivíduo em 
participar plenamente da vida política, econômica e cultural de uma 
sociedade, isto é, trata-se de uma condição social que permite ao indivíduo 
desfrutar das oportunidades que a vida social propícia. 
 

  Ainda é possível afirmar, segundo Loureiro (2009), citado por Gorczevski 

(2011, p. 22), que “cidadania é o direito a ter direitos, além do dever de lutar por 

estes. Não é só isso, porém; cidadania também representa a necessidade de 

reconhecimento de novos direitos”. 

A cidadania, portanto, define-se também pelo direito de conhecer os próprios 

direitos. O exercício desse direito forma um cidadão consciente, que compreende a 

si mesmo e aos outros como sujeitos de direitos, capaz de estabelecer com o 

Estado uma relação igualitária (NASCIMENTO, 2007). O direito à informação 

assegura o exercício dos direitos sociais na medida em que se apropria dessa 

informação para estabelecê-la como parâmetro de resistência e sobrevivência 

(NASCIMENTO, 2007). Ainda, segundo Nascimento (2007, p. 40),  

O valor social da informação e a sua efetividade na criação de 
oportunidades de transformação, determinam a aproximação entre o direito 
à informação (um recurso simbólico e garantia jurídica da informação 
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socialmente construída) e os direitos sociais, justamente pela potencialidade 
dessa informação em favorecer as oportunidades de autonomia, os 
processos de participação e as escolhas dos sujeitos e de seus coletivos. 
  

Como já referido anteriormente, o acesso à informação é uma porta de 

acesso a outros direitos. Pode-se confirmar isso no caso de uma medida protetiva 

de uma criança, acompanhada em outubro de 2014, onde a família procurou o SIAP 

para entender melhor a situação: 

Na internação do dia 06 devido ao contexto foi encaminhado ao Fórum um 
ofício relatando que a mesma tinha internado na organização e algumas 
semanas depois veio ofício do mesmo relatando a decisão da medida 
protetiva, até porque a mesma não aderiu ao tratamento no CAPS como 
deveria após ter alta hospitalar.[...] Mais tarde a tia do bebê (irmã da mãe) e 
o pai vieram até o SIAP esclarecer algumas dúvidas dos próximos passos e 
informamos sobre o Fórum e que deveria haver uma reorganização da 
família para que a criança cresça em condições adequadas, onde seus 
direitos sejam garantidos (Trecho extraído do diário de campo, s/d out.  
2014). 
 

  Com esses esclarecimentos iniciais, a família já demonstrou interesse em 

continuar cuidando dessa criança e, durante a conversa, também se falou do Art. 19 

do ECA, que traz que toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado 

no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 

convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas 

dependentes de substâncias entorpecentes. 

  Mas além de socializar informações, essa informação, para fazer sentido, 

precisa ser clara para quem a está recebendo; isso depende de uma série de 

fatores.  Segundo Oliveira (2005), citado por Nascimento (2007, p. 43): 

Essa atribuição de sentido é desencadeada na forma de socialização da 
informação, em que um quadro de referências comuns (entre o receptor e a 
mensagem) precisa ser construído, levando em conta o conhecimento 
pessoal ou tácito desse receptor: os seus modelos mentais, esquemas, 
paradigmas, perspectivas, crenças e pontos de vista, sob os quais esse 
sujeito percebe e define o seu mundo. 
 

 Assim, foi possível durante o estágio perceber exatamente isso, como foi 

relatado no trecho extraído de diário de campo do dia 09 de abril de 2015: 

Mais tarde ainda fui ver a pedido da A.S. se uma mãe já tinha ido na 
promotoria para encaminhar o leite gratuito pelo estado. Quando cheguei no 
quarto e questionei ela me pareceu muito confusa e que não tinha 
entendido as coisas direito. Voltei no SIAP e relatei a profissional, ela me 
disse que tinha deixado tudo escrito por duas vezes, mas mesmo assim 
voltaria no quarto para esclarecer as dúvidas.  
 

  O que parece tão simples de ser entendido e compreendido para alguns, 

pode não o ser para outros, e o papel do profissional é recolocar, se for necessário, 

a mesma informação, também de maneira didática e compreensível, utilizando-se 
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muitas vezes da própria linguagem do sujeito, até que o usuário entenda os seus 

direitos e compreenda como efetivá-los. 

 Sempre pensando em socializar as informações de forma clara, depois da 

distribuição dos folders contendo as informações, procurou-se avaliar o trabalho 

realizado através de uma pesquisa de satisfação. Conforme relatado no relatório 

final de estágio nível IV, foi possível verificar que “os usuários só respondiam “sim, 

entendi”, sem completar ou tirar alguma dúvida” (SEHNEM, 2015, p. 09).  Entende-

se, entretanto, que a apreensão dos direitos do ECA seja maior que uma pesquisa 

de satisfação. A compreensão das mensagens se dará pela transformação das 

atitudes para com a criança, o que dificulta a qualificação. Para tal seria necessário 

um acompanhamento continuado com esses usuários.  

Neste mesmo sentido, referindo-se à socialização de informação, Mioto 

(2009, p. 303) traz que “o direito à informação não se restringe ao acesso à 

informação. Ele pressupõe também a compreensão da informação, pois é ela que 

vai possibilitar seu uso na vida cotidiana”. 

  Além disso, foi necessário, durante o processo de estágio, conversar com 

famílias que residem no município de Santa Cruz do Sul, pois o folder continha os 

telefones da rede deste município. Em determinado momento conversou-se com 

uma família que reside em outra cidade: 

Mas para encerrar então, eu vou deixar um folder com vocês, que é do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui tem alguns telefones, mas não 
vai te ajudar muito, porque é do município de Santa Cruz e aqui tem os 
direitos deles, que é o direito a vida, direito a saúde, a liberdade, a 
dignidade, a educação... [...] A infância é o grau onde a dependência deles 
é maior e vocês precisam estar fortes para dar o apoio para ele, assim 
como os direitos precisam ser buscados.... Eu vou passar mais vezes aqui 
enquanto ele estiver internado e qualquer coisa pode nos procurar 
(SEHNEM, 2014b, p.14). 
 

Mesmo que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja nacional, o folder 

elaborado e distribuído continha informações restritas do município de Santa Cruz 

do Sul, com o conjunto de serviços para esse público e não para o de outras cidades 

da região, do Estado ou do Brasil. 

  A socialização da informação, portanto, envolve também a escuta sensível.  

Durante todo o processo de estágio, foi possível perceber que a escuta sensível faz 

parte da socialização, pois, durante as entrevistas além de simplesmente entregar 

um folder, procurou-se conhecer o contexto da família: 

Durante nossa conversa ele chorou muito e repetiu diversas vezes as 
mesmas coisas e durante as falas dava para perceber que ele era muito 
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materialista e comparava o conforto que ela tinha com ele, com a vida que 
ela está levando agora. Fiquei escutando, precisei questionar pouco e 
entendo que esse seja o nosso papel também [...]. Então para finalizar falei 
sobre o meu projeto e passei o telefone do CAPSia e trouxe o quanto era 
importante para a criança esse acompanhamento. As psicólogas do SIAP 
também estão fazendo acompanhamento e me coloquei a disposição 
(Trecho extraído de diário de campo do dia 09 abr. 2015). 
  

Neste mesmo sentido, conforme nos coloca Vasconcelos (2006, p. 206): “O 

Serviço Social não é uma psicoterapia, não é aconselhamento, e nem resume o 

apoio e alívio de tensão. [...]”. Sendo assim, não se pode basear a ação apenas no 

acolhimento, é preciso ser propositivo, estender a ação para a democratização de 

informações e assim possibilitar um trabalho diferenciado. Assim, além do 

acolhimento e da escuta sensível, os acompanhantes e familiares das crianças 

internadas devem ali encontrar segurança e informação para a efetivação de seus 

direitos.  

Mioto (2009, p.505) traz também a questão de vínculos para a socialização 

das informações. A autora afirma que “o estabelecimento de vínculos e conformação 

de uma relação democrática entre profissionais e usuários são fundamentais para 

que o processo educativo alcance seus objetivos”. Entende-se por vínculos. 

Conforme trecho extraído do diário de campo do dia 07 de maio de 2015: 

Foi possível criar vínculos em poucos atendimentos. Em diversos momentos 
no estágio ficava intrigado com esse fato, que eram pessoas que eu nunca 
mais via e que não era possível dar continuidade aos atendimentos. 
Durante esse acompanhamento dentro do HSC, o vínculo foi criado, porque 
durante o relato da situação da família, foi como se ela tivesse pedindo 
ajuda indiretamente, foi depositado confiança em mim. Foi possível 
confirmar isso também no momento em que ela insistiu para me ver. Fiquei 
muito contente, por poder reencontrar ela mais de uma vez e por ter 
conhecido a história da mesma e ter feito alguns encaminhamentos. 
 

Com essas evidências, que articulam teoria e prática, constata-se que a 

hipótese II elaborada ao longo do projeto deste TCC e averiguada à luz do processo 

de estágio é considerada válida e comprovada qualitativamente.  
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4 O TRABALHO EM REDE PARA A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS 

CRIANÇAS  

  

  Esse capítulo aborda a terceira e última hipótese de pesquisa documental, 

que tem como fonte os materiais produzidos durante o estágio da acadêmica 

realizado no HSC. Conforme essa hipótese supõe-se que a estagiária de Serviço 

Social contribuiu para a efetivação de direitos sociais das crianças através do 

trabalho em rede. O trabalho em rede permite que o usuário seja atendido de forma 

integral para além do hospital, pois é importante ter claro que nenhuma organização 

consegue atender sozinha a todas as demandas de um segmento. 

É necessário falarmos aqui da importância que a ampliação do conceito de 

saúde tem para a efetivação do trabalho em rede: “Com a ampliação do conceito de 

saúde, a construção de redes tornou-se uma estratégia que permite criar múltiplas 

respostas no enfrentamento da produção saúde-doença” (BRASIL, 2009, p. 09). A 

saúde, portanto: 

[...] é produção social, resultado de complexas redes causais que envolvem 
elementos biológicos, subjetivos, sociais, econômicos, ambientais e 
culturais que se processam e se sintetizam na experiência concreta de cada 
sujeito singular, de cada grupo em particular e da sociedade em geral 
(BRASIL, 2009, p. 10). 
 

 Assim sendo, pensar na garantia dos direitos das crianças enquanto 

estagiária em um ambiente hospitalar é pensar em saúde e em diversas outras 

políticas que se interligam e que se interdependem. O ECA traz também a questão 

de Redes, conforme é definido no seu Art. 86: “A política de atendimento e dos 

direitos e adolescentes far-se-á através de um conjunto articulado de ações 

governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios”. 

Quando se fala em garantia dos direitos das crianças, portanto, é necessário 

a articulação da rede. “Articular-se significa, sobretudo fazer contato, cada um 

mantendo sua essência, mas abrindo-se a novos conhecimentos, à circulação das 

ideias e propostas que podem forjar uma ação coletiva concreta na direção do bem 

comum” (GONÇALVES; GUARÁ, 2010, p. 12). 

  E ao estarmos falando sobre rede precisamos pensar no atendimento integral 

do usuário, porque cada local oferece um determinado serviço. Além disso, a 

melhoria por condições de vida exige um esforço de diversos serviços articulados. 
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Encaminhar os sujeitos para os serviços da rede socioassistencial e sociojurídica, 

onde é possível continuar o tratamento, é uma forma de garantia de direitos ampla e 

não fragmentada.  

 Ao tomarmos a integralidade como base das intervenções profissionais, 

automaticamente será necessário trabalhar em rede. Segundo Bourguignon (2001, 

p. 04), 

[...] o termo rede sugere a ideia de articulação, conexão, vínculos, ações 
complementares, relações horizontais entre parceiros, interdependência de 
serviços para garantir a integralidade da atenção aos segmentos sociais 
vulnerabilizados ou em situação de risco social e pessoal. 
 

  Como orientação técnica aos Centros de Referência Especializados em 

Assistência Social (CREAS), o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS) (BRASIL, 2011, p. 41) diz que o trabalho em rede “tem como objetivo 

integrar as políticas sociais, na sua elaboração, execução, monitoramento e 

avaliação, superando a fragmentação e garantindo as especificidades e 

competências de cada área”.  

  Nesse sentido, Castells (1998), citado por Gonçalves e Guará (2010, p.14), 

acrescenta que uma rede é um conjunto de “nós conectados, e cada nó, um ponto 

onde a curva se intercepta. Por definição, uma rede não tem centro e, ainda que 

alguns nós possam ser mais importantes que outros, todos dependem dos demais 

na medida em que estão na rede”. Para ser uma rede, portanto, esses “nós” 

precisam estar bem “amarrados”, ou seja, os serviços precisam estar integrados e 

articulados para que a rede consiga cumprir o seu papel.   

  No hospital é possível constatar que os usuários, normalmente, após a alta, 

precisam dos serviços da rede socioassistencial ou sociojurídica para dar 

continuidade ao que começaram dentro desse serviço de alta complexidade. 

Portanto, é necessário esclarecer que 

[...] não há diferenças hierárquicas significativas a serem priorizadas dentre 
as redes, uma vez que parte-se da importância das informações, as quais 
transitam através dos canais que interligam os vários integrantes ou 
colaboradores de uma determinada instituição organizacional. Verifica-se 
ainda que as informações transitadas pela rede de atendimento social 
deverão circular livremente, tendo como alvo e principal meta o atendimento 
às demandas dos usuários finais do serviço considerado (NEVES, 2009, p. 
150). 
 

Acionar uma rede consiste deste modo, em 

[...] criar um processo comum de comunicação para todos os que estão 
envolvidos no problema e possuem um objetivo comum. A efetivação da 
rede implica na comunicação estruturada e ainda na estratégia viável e 
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eficaz para articulação, intervenção e gestão dos processos (NEVES, 2009, 
p. 152). 
 

  Durante o processo de estágio é possível constatar que sempre estamos em 

contato para a rede, seja para fazer encaminhamentos, procurar retornos, tirar 

dúvidas: 

Durante conversas anteriores, nas quais eu não participei, ela disse que 
tinha muita vontade de fazer tratamento e então a AS entrou em contato 
com o CAPS AD III e conseguiu vaga para internação. Naquele dia então 
ela estava de alta e logo saiu com o transporte do hospital para o local que 
faria acompanhamento (Trecho extraído do diário de campo do dia 23 abr. 
2014). 

 

  Faz-se necessário, antes de tudo, portanto, o conhecimento da rede existente 

na cidade onde a organização está inserida, assim como  

[...] ter uma visão ampla, “além muros”, ou seja, conhecer os 
programas/organizações nos demais níveis federativos e ainda, precisa-se 
conhecer o usuário e suas necessidades. Esse conhecimento potencializará 
a ação do Assistente Social com o usuário da política social, encaminhando-
o para outras organizações que poderão atendê-lo, quando for o caso. Cada 
organização deve se tornar uma porta de entrada da rede de atendimento 
social, uma vez que pode permitir que o usuário acesse a rede em sua 
amplitude (NEVES, 2009, p. 162). 
 

 Foi possível constatar que a estagiária de Serviço Social contribuiu para a 

efetivação de direitos sociais das crianças através do trabalho em rede, em diversos 

momentos, como fica exposto, por exemplo, no trecho do diário de campo a seguir: 

No dia 27 de maio internou uma mãe no HSC que queria deixar a criança 
para adoção. Entrando em contato com Carla A.S. do Fórum para 
comunicar vontade da mesma, ela disse que já sabia da situação e que 
família já havia a procurado para saber do processo. No dia 28 de maio a 
mesma mãe disse que havia desistido de deixar a filha e que queria 
permanecer com a mesma. Entretanto a avó da menina traz que a filha não 
tem condições nenhuma de prestar os cuidados a criança. Falamos com 
essa avó que é direito da criança permanecer no seio familiar, como traz o 
Art. 19 do ECA. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e 
educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da 
presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. 
Reforçamos mais uma vez para essa vó que quem decidiria sobre o futuro 
da criança era a mãe. No dia 28/05 a situação é encaminhada para a 
promotoria devido à incerteza desta em permanecer com a filha, 
instabilidade psicológico e não suporte direto da família. E no dia 29/05 a 
promotoria liberou mãe a sair com a criança e foi instaurado processo 
administrativo de medida protetiva com parecer do conselho tutelar e do 
CAPS II nos próximos 10 dias (Trecho extraído do diário de campo do dia 
01 jun. 2015). 

 

  No relato acima fica claro que o contato com o fórum permitiu que essa 

criança tivesse seus direitos garantidos. Pois, em primeiro lugar, foi garantida a 

permanência da mesma na família de origem. O fórum tomou o cuidado de entrar 
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em contato com outros serviços da rede para saber dos cuidados dessa mãe para 

com a filha, no sentido de procurar proteger os direitos dessa criança. 

 Fica claro que o trabalho em rede, ou melhor, a organização em rede, é mais 

que a soma das instituições que prestam serviços em determinado local, essa 

organização envolve o diálogo entre elas em torno de um objetivo comum. Conceber 

a realidade em rede implica, ainda, “refletir sobre o papel de cada um dentro dos 

processos em curso” (BRASIL, 2009, p. 09). 

 Para o Assistente Social o trabalho é de suma importância para a efetivação 

da profissão.  Bourguignon (2001, p. 01) ressalta que 

Refletir e propor o trabalho social em rede constitui-se, hoje, um grande 
desafio para profissionais vinculados às políticas públicas, gestores 
municipais, conselheiros pertencentes aos diferentes Conselhos de Direitos 
que respondem pela garantia dos direitos fundamentais do cidadão, 
principalmente num contexto em que a exclusão social é marcante. 

 

Bourguignon (2001, p. 04) ressalta ainda a importância da “interdependência 

de serviços para garantir a integralidade da atenção aos segmentos sociais 

vulnerabilizados ou em situação de risco social e pessoal”. Nesse sentido, a autora 

traz a definição de rede intersetorial como as que 

[...] articulam o conjunto das organizações governamentais, não 
governamentais e informais, comunidades, profissionais, serviços, 
programas sociais, setor privado, bem como as redes setoriais, priorizando 
o atendimento integral às necessidades dos segmentos vulnerabilizados 
socialmente (BOURGUIGNON, 2001, p. 06). 
 

 Até este momento, foi pensado o trabalho em rede para além da organização, 

com outras políticas, serviços, programas, etc. Cabe aqui também se falar também 

das redes internas. Segundo Türck (1999), citado por Türck (2002, p. 22), essas 

redes são construídas a partir da 

[...] síntese da experiência e conhecimento profissional dos atores sociais 
em uma ação conjunta e participativa, que visa à construção de uma práxis 
interdisciplinar no atendimento a situações individuais e/ou coletivas que 
emergem em um determinado contexto social. 
 

 No HSC, o assistente social trabalha com diversos profissionais, entre eles 

médicos, enfermeiros, psicólogos, etc., todos importantes para a efetivação dos 

direitos das crianças. Türck (2002, p. 27) afirma que, para a construção dessa rede, 

é necessário que “os sujeitos interajam entre si e se disponibilizem a compartilhar 

afeto e conhecimento, pressuposto fundamental para qualquer ação que implique a 

construção coletiva da solidariedade”. 
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 Pode-se perceber a rede interna funcionando o tempo todo no HSC, pois há a 

articulação entre saberes e o trabalho interdisciplinar também se faz presente. Na 

situação apresentada a baixo, isso fica claro: 

Em atendimento à L*, a mesma demonstra vontade de ir para casa em 
virtude dos outros 3 filhos. Procuramos conhecer o contexto social da 
paciente e como está se organizando com os outros filhos durante a 
internação. L* relatou que dois filhos vão à escola, além de que a cunhada 
auxilia nos cuidados de todos. Em virtude dessa resistência de permanecer 
no HSC, buscamos conversar sobre a importância da permanência da 
mesma para o tratamento correto da gestação dos gemelares. Deixamos 
claro que ela é responsável por qualquer ato e salientamos que os bebês 
têm direito a saúde e aqui no hospital esse é um direito que está sendo 
assegurado. Fornecemos materiais de higiene e contatamos a médica para 
conversar com L* sobre o possível período que ficará internada. Colocamos 
o S.S. à disposição (Trecho extraído do diário de campo do dia 16 abr. 
2015). 
 

  Dessa situação pode-se concluir algumas coisas: primeiramente, faz-se a 

análise da garantia do direito à saúde desses bebês que ainda não nasceram. 

Segundo, levanta-se a questão da profissão, cujo Código de Ética traz o dever de 

b- garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e 
consequências das situações apresentadas, respeitando democraticamente 
as decisões dos/as usuários/as, mesmo que sejam contrárias aos valores e 
às crenças individuais dos/as profissionais, resguardados os princípios 
deste Código. 
 

 Podemos analisar ainda o papel do médico nesta situação. Depois da 

abordagem individual o médico foi ao quarto e deu à paciente uma previsão de 

tempo de internação; isso foi importante para sua decisão de permanecer no HSC. 

Na sequência, a situação chegou até ao setor como demanda para o Serviço Social, 

depois da constatação, por parte de uma enfermeira, de que que a situação poderia 

ser uma violação dos direitos da paciente e compreender que a assistência social 

seria essencial para resolver essa questão. 

O trabalho em rede, nesta perspectiva, é considerado uma importante forma 

de organização para o enfrentamento das expressões da questão social, e ao 

encontro disso, as redes são vinculadas a ideia de conhecimento da realidade do 

local em que se está trabalhando. 

 Portanto, fica claro e comprovado, nessa hipótese, o trabalho em rede como 

forma de garantia dos direitos das crianças; é através da articulação da mesma que 

o usuário será atendido de forma integral. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Nesse momento, ao finalizar o trabalho de conclusão de curso, cabe fazer 

algumas considerações acerca de toda a prática profissional desenvolvida no HSC 

durante o período de estágio. Buscou-se, neste trabalho, contribuir para a garantia 

dos direitos das crianças, através de uma série de ferramentas, aqui mostradas 

através das hipóteses. 

 Conforme apresentado ao longo do trabalho, as hipóteses foram 

consideradas válidas. Mais do que isso, este trabalho contribui para refletir a prática 

desenvolvida ao longo dos quatro níveis de estágio da acadêmica. Cabe então falar 

um pouco mais sobre cada hipótese, no sentido de mostrar suas análises durante 

este processo. 

 A primeira hipótese é sobre o planejamento. Esse TCC mostrou que, sem o 

planejamento não é possível construir um projeto, ou intervir. E mais, mostrou que o 

este é essencial quando se busca a garantia dos direitos das crianças. Cada fase da 

atuação profissional do assistente social precisa ser planejada e refletida, para que a 

ação tenha sentido e não seja um fazer qualquer.  

 A segunda hipótese é sobre a informação. Mais do que isso, a informação no 

sentido de socialização da mesma. Este trabalho deixou muito claro que, sem a 

informação, as pessoas não sabem e não conseguem acessar direitos. Portanto, a 

informação é transformadora. Quando se fala em garantia dos direitos das crianças 

é preciso ter clareza sobre seus direitos, como e onde buscá-los. Sem a informação 

– e o conhecimento que dela advém – é impossível efetuar busca pela garantia 

daquilo que é assegurado pelo Estado Social. 

 A terceira e última hipótese é sobre o trabalho em rede. Ao escrever e pensar 

nessa hipótese ficou muito clara a sua importância, algo constatável durante o 

período de estágio da acadêmica. Precisam-se de outras pessoas, outros serviços, 

outras políticas quando se busca ver o usuário de forma integral e pleno de direitos. 

As crianças, como cidadãs em desenvolvimento, não são plenamente atendidas 

senão por uma rede integrada e funcional de seguridade social. 

 Pode-se pensar, ainda, essas três hipóteses relacionadas – planejamento, 

informação e trabalho em rede. Juntas, são ações e ferramentas fundamentais para 

a prática profissional, independente do campo de atuação que se está inserido.  
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Portanto, a partir da trajetória de estágio aqui exposta, e respondendo ao 

problema do projeto de TCC – Como a estagiária de Serviço Social do Hospital 

Santa Cruz contribui para que as crianças atendidas na ala da Pediatria/HSC 

tivessem seus direitos assegurados no período de agosto/2013 a maio/2015? – 

pode-se afirmar que foi através do planejamento do projeto, da socialização das 

informações e com o trabalho em rede, ou seja, uma ação conjunta de diversos 

elementos que essa contribuição se fez possível. 

 O processo de estágio desenvolvido no HSC foi fundamental no que tange o 

processo de formação da acadêmica. Através dele foi possível unir teoria e prática e 

vivenciar verdadeiramente o cotidiano profissional do assistente social. Foram dois 

anos de muito aprendizado, onde a acadêmica pôde trabalhar com diversas 

expressões da questão social. Nesse processo, foram as crianças e os seus direitos 

que moveram a acadêmica no decorrer do estágio. 

 Entende-se que as crianças precisam acessar os seus direitos, mas não 

conseguem fazer isso sozinhas. É necessário que pais, responsáveis e profissionais 

busquem estas garantias, deixando mais uma vez clara a importância deste 

trabalho. É imprescindível unir forças para que, cada vez mais, crianças sejam 

tratadas, de fato, como sujeitos de direitos. 
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