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Ciclo do 

trabalho 

social

Reconhece uma 
demanda como 

pública

Conhece a 
incidência da 

questão

Desenvolve 
metodologias para 

enfrentar o 
problema

Protege quem vive 
aquela situação

Combate violações 
na sociedade e no 

Estado. (visível) 

Avalia as ações 
para aperfeiçoar a 

intervenção. 



Desigualdade vivida como 

sofrimento humano...

• O sofrimento ético-político retrata a vivência cotidiana das questões

sociais dominantes em cada época histórica, especialmente A DOR

QUE SURGE DA SITUAÇÃO SOCIAL DE SER TRATADO COMO INFERIOR,

SUBALTERNO, SEM VALOR, APÊNDICE INÚTIL DA SOCIEDADE.

• Expressa a vivência da diferença como desigualdade.

• Ele revela a tonalidade ética da vivência cotidiana da desigualdade

social, da negação imposta socialmente às possibilidades da maioria

apropriar-se da produção material, cultural e social de sua época, de

se movimentar no espaço público e de expressar desejo e afeto.

(SAWAIA, 2004)



•Legitima 
privilégios

•Alimenta a 
caridade, a 
benemerência em 
detrimento da 
vivência do direito;

•Perpetua a 
concentração de 
riqueza e de poder. 

DESIGUALDADE 
SERVE PARA...



Viver e morrer a desigualdade

• Em 2017, foram registrados 4.936 casos de ASSASSINATOS 

DE MULHERES NO BRASIL, uma média de 13 por dia, o 

maior índice em uma década. Na maioria dos casos as 

vítimas eram negras (66%), foram mortas por armas de 

fogo e grande parte dos crimes aconteceram dentro da 

residência. 

• A taxa de assassinatos de mulheres aumentou em 20,7% 

entre 2007 e 2017, mas quando se faz um recorte racial, 

esse número é ainda mais absurdo. Para as mulheres 

negras, houve crescimento de mais de 60%, enquanto que 

para mulheres não negras esse aumento foi de 1,7%. 

(Atlas da Violência, IPEA, FBSP: 2019) 



Qual expressão

Famílias e 
indivíduos

Conflitos

Discriminação

Abandono

Apartação

Confina-
mento

Isolamento

Violência

Humilhação

Simultâneas e onde as 
pessoas vivem e se 

relacionam 



Proteção pelo trabalho social 



Relações sociais: objeto do trabalho

Vínculos 
Afetivos

AUTOCONFIANÇA

“Sou digno de ser 
amado” 

Maus-tratos, violência, 
ameaças. 

Fere a integridade 
humana. 

Vínculos de 
cidadania  

AUTORRESPEITO

“Valho tanto 
quanto os demais” 

Privação de direitos e 
exclusão. 

Fere a integridade 
social. 

Vínculos sociais 
mais amplos

ESTIMA SOCIAL

“Minhas 
particularidades são 

admiradas”  

Degradação e ofensa. 
Fere a honra e a 

dignidade



Parâmetro tipificado: USUÁRIOS INDICAM A 
PROTEÇÃO!!

Aquisições 
dos usuários

Compromissos a serem 
cumpridos, MEDIDOS PELA 

SATISFAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO DOS 

USUÁRIOS (por segurança)

Impacto Social 
esperado

Serviços conectados, 
impactos para além 

dos sujeitos 
atendidos. Mudanças 

nas desigualdades. 

Fonte: Tipificação Nacional dos Serviços. CNAS, 2009.



Profissionalizar: O DESAFIO

Baixo 
conhecimento do 

real

Normativas 
ignoradas

Preconceito 
contra usuário

Processualidade
ignorada

Estratégias duras 
pouco acolhedoras 

ou 

lúdicas



Trabalho profissional: particularidades

• Produz relações de proteção e não discurso sobre elas; 

• Participação de usuários e usuárias: método, diretriz e resultado 

esperado; 

• Produz conhecimento ao ser sistematizado e publicizado.

• É planejado: porque tem intencionalidades, parâmetros de resposta e 

pactos claros do que esperar da intervenção.

• Real conhecido: processos históricos de produção de desigualdade, 

• Coletivo: grupalidades, atuação em territórios;



Para afirmar que pactos éticos?

• “... O trabalho com famílias requer considerar algumas dimensões

estratégicas: olhar o sofrimento da família e não a família como incapaz;

potencializar as pessoas para combater o que causa o sofrimento e não

ajudar as pessoas a se sentirem um pouco melhor como estão; considerar o

que torna os sujeitos como livres ou como escravos e fortalecer relações

democráticas e respeitosas; perguntar pela afetividade que une a família

gerada, ao invés de analisar a influência da estrutura familiar e, por fim,

COMBATER DESQUALIFICAÇÕES DAS FAMÍLIAS E DOS SEUS MEMBROS”. (Aldaíza

Sposati)
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