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O Serviço Social é uma profissão com um campo amplo para atuação em diversas áreas. O
assistente social atua vinculado a órgãos públicos, autarquias, instituições sociais públicas ou
privadas, conselhos, associações, hospitais, empresas, entidades de classe, ONGs, realizando
suas atividades a partir de programas, projetos ou ações que visam atender as demandas
sociais, em conformidade com a missão institucional de cada local.
Em 15 de maio, no Brasil, é comemorado o Dia do Assistente Social. A escolha da data remete ao
Decreto nº 994/1962, que regulamenta a profissão.

Decreto nº 994/1962
“Art. 5º São prerrogativas do Assistente Social:
I - Dirigir Escolas de Serviço Social;
II - Ensinar as cadeiras ou disciplinas de Serviço Social e supervisionar profissionais e
alunos em trabalhos teóricos e práticos de Serviço Social;
III - Planejar e dirigir o Serviço Social, bem como executá-lo em órgão e
estabelecimentos públicos autárquicos paraestatais, de economia mista e particulares;
IV- Assessorar tecnicamente assuntos de Serviço Social nos órgãos e estabelecimentos
públicos, autárquicos, paraestatais, de economia mista e particulares;
V - Realizar perícias, judiciais ou não, e elaborar pareceres sobre matéria de Serviço
Social.
Parágrafo único. Além do disposto no artigo, constituem atribuições do Assistente
Social:
A) Integrar comissão examinadora de concursos e provas em cadeiras ou disciplinas
específicas de Serviço Social, assim como representar congregação ou corpo de
professores em conselho universitário.
B) Participar de comissões, congressos, seminários e outras reuniões específicas de
Serviço Social, como representante dos poderes públicos, da classe de órgãos e
estabelecimentos de Serviço Social públicos, autárquicos, paraestatais, de economia
mista e particulares.”

Além do decreto, a Lei nº 8662/1993 também dispõe sobre o exercício da profissão de
Assistente Social. A lei define o código de ética dos profissionais e exige diplomação e registro
para exercer a profissão, reforçando, portanto, o Decreto nº 994.

História da
profissão

Mais do que relembrar Leis e Decretos, a data comemora a história do Serviço Social,
que surgiu das emergências em questões como a desigualdade social, cultural e
econômica.
Dedicada à garantia e acesso a direitos, a profissão é dotada de metodologias e
diversos parâmetros éticos. O primeiro curso de serviço social no Brasil data de 1936,
em São Paulo. Pouco depois, em 1942, foi criada a Legião Brasileira de Assistência, que
auxilia o Estado em Serviços de Assistência Social e, em seguida, em 1946, foi fundada
a ABESS - Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social.
Em 1953, o curso superior de serviço social foi oficializado pela Lei nº 1889, e em 1957 a
profissão passou a ser regulamentada pela Lei nº 3 252, posteriormente substituída
pelo Decreto nº 994/1962.
O trabalho do assistente social numa instituição é desenvolvido a partir da elaboração
de programas, projetos e ações, fundamentados por pesquisas apresentando as
demandas sociais que interfiram no bem-estar coletivo ou individual e é realizado por
meio do instrumental técnico específico preconizado pelo serviço social, com
atribuições profissionais privativas, pautadas pelo Código de Ética.
Atualmente a profissão é regida pelo Código de Ética implantado em 1993 e atualizado
em 2010.
Além das leis citadas, o Brasil conta com o Conselho Federal de Serviço Social e os
Conselhos Regionais de Serviço Social para a regulamentação. A cada dia, a profissão
segue mais relevante e necessária em pautas sociais importantes.

Você Sabia?
A pedra do Serviço Social é a Turmalina Verde,
pedra brasileira que simboliza a esperança,
prosperidade, amizade, criatividade e a sinceridade.
A cor verde é a cor do Serviço Social.

Um dos símbolos da área é a estrela dos reis magos,
que simboliza o espírito de fraternidade universal e
de sacrifício pelo bem dos homens, bem como
representa luz, guia, orientação e caminho.

Outro símbolo do Serviço Social é a balança com a
tocha. Ao passo que a balança simboliza a justiça e
equidade social, a tocha remete ao conhecimento,
iluminação, calor humano, solidariedade e
acolhimento.

Serviço Social da Justiça
Federal do Paraná

Desde 2004, Angela Maria Giovanetti Vaz trabalha na Justiça Federal do Paraná como
Analista Judiciária/ Apoio Especializado/ especialidade Serviço Social.
A profissional é graduada em Serviço Social pela UEPG – Universidade Estadual
de Ponta Grossa.

Dentre as atribuições da servidora estão realizar entrevistas sociais, encaminhamentos,
acompanhamento social, visitas domiciliares ou institucionais, relatórios, estudo de caso,
avaliações sociais, perícias técnicas, laudos periciais, vistorias, pesquisas, programas e
projetos sociais, informações, assessoria, manifestação, certidão e pareceres na matéria
de Serviço Social em processos administrativos e judiciais.
Além disso, Angela atua em equipe multidisciplinar de saúde, em estratégias de
prevenção, promoção e intervenção, conforme a solicitação de demanda, resguardando a
especificidade de cada área profissional e prestar cooperação técnica intersetorial, em
matéria de Serviço Social.

“O trabalho é realizado de forma integrada em uma rede de atendimentos, sendo
necessário ter um olhar ampliado sobre cada caso e possíveis desdobramentos, daí a
importância do conhecimento prévio das outras áreas, instituições e infraestrutura
existente, para fazer os encaminhamentos cabíveis, quando necessários”, explica.

“Todos os momentos de um trabalho são importantes,
agradáveis ou não, pois está na diferença a possibilidade
de refletir sobre seu papel profissional. Eu amo minha
profissão, isso dá um sentido ao trabalho e a vida.” Angela Maria Giovanetti Vaz, assistente social, servidora
da JFPR há mais de 17 anos.

A assistente social da JFPR cita alguns dos principais programas sociais da
Instituição:

• Campanhas anuais de doação de sangue;
• Atuação do Assistente Social na área de Saúde;
• Inclusão Social e Desempenho Profissional de servidores com deficiência;
• Programa de Apoio Psicossocial para servidores e magistrados ou
familiares em caso de falecimento.

"A execução dos programas sociais se dá a
partir dos objetivos e sistematização das
ações previstas nos mesmos, com
desdobramentos em outros projetos sociais.
Por exemplo, na Homenagem Póstuma ao
servidor falecido, além da coleta de dados
funcionais, depoimentos de colegas,
contatar os familiares, organizar o texto e
enviá-lo para a publicação na Intranet,
posteriormente por e-mail, envio aos
familiares a publicação da homenagem
institucional e o retorno deles à essa
aproximação é sempre muito emocionante",
conclui.

Curiosidade
Você sabia que uma das maiores
sambistas do Brasil era enfermeira e
assistente social?

“Porque tem uma coisa, a visitadora
social não é supervisora, ela já não
trabalha diretamente com o médico.
Ela trabalha, sim, em prol do doente,
atendendo às necessidades do
doente e da família do doente. E
justamente o Serviço Social já
cuida dessa parte. É
completamente diferente. E outras
coisas mais.” Yvonne Lara da Costa

Conhecida como Dona Ivone Lara, Rainha do Samba, ou, Grande Dama
do Samba, Yvonne Lara da Costa foi a primeira mulher a assinar uma
composição do enredo de escola de samba e, também, uma das
primeiras mulheres negras a terem concluído curso superior no Brasil.
A princípio Yvonne pretendia seguir carreira como Enfermeira e,
portanto, iniciou sua primeira faculdade aos 17 anos. Em 1943 se formou
e foi classificada entre as dez melhores alunas da turma.
Aos 21 anos, foi admitida pelo Ministério da Saúde para trabalhar na
Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, como enfermeira-visitadora
social. Pouco tempo depois iniciou a segunda graduação, em Serviço
Social, e em 1947 se tornou uma das primeiras Assistentes Sociais do
país. Ao longo de sua trajetória profissional, de mais de 30 anos,
dedicou-se às questões de saúde mental, tendo trabalhado por vários
anos ao lado da Dra. Nise da Silveira.
Pouco antes de se aposentar, em 1974, Yvonne pode realizar um sonho
que adiara: enveredar pelos caminhos do samba, mostrando seu talento
e criatividade para compor e cantar. Por anos guardou o sonho, pois
como mulher, negra e pobre, não via outra alternativa se não estudar.
Alguns anos depois, alavancou sua carreira musical, com a série de
shows que fez com o cantor e compositor Roberto Ribeiro pelo Brasil,
em 1978, dentro do projeto Pixinguinha, carreira essa que havia
começado bem antes, no tempo em que mulheres não entravam na ala
de compositores das escolas de samba.
As obras de Dona Ivone têm letras marcadas pelo
descontentamento com a realidade social imposta,
e motivam luta e resistência. Em 2018, aos 97 anos,
a Assistente Social, Enfermeira e Artista faleceu,
mas segue sendo um símbolo vivo de
perseverança, bem como referência, para o
Movimento Negro, Samba, Serviço Social,
Enfermagem e Estudos da Saúde Mental.
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Gênero: Drama
Classificação Indicativa: 16 anos
Disponível na Net e Claro Now
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O longa, dirigido por Jim Loach, é baseado na história real da assistente social
britânica Margaret Humphreys, que desvenda um esquema de tráfico infantil
envolvendo o governo da Grã-Bretanha.
As crianças tinham como promessa do governo abrigo em instituições de caridade e
religiosas, laranjas e sol, mas o que recebiam era trabalho forçado e outras formas de
exploração em países como a Austrália e o Canadá. Além de revelar ao mundo as
injustiças, Margaret escreveu em 1994 o livro “Empty Cradles” (“Berços Vazios”),
adaptado em 2010 para as telas.

Você pode conhecer mais sobre a profissão e
também se emocionar com:
7 filmes que todo Assistente Social precisa ver

Todo dia é um bom dia para melhorar uma vida.
Feliz Dia do Assistente Social!

Justiça Federal do Paraná
Núcleo de Documentação e Memória
Seção de Memória Institucional

