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Resumo: A dimensão educativa do trabalho profissional do assistente social tem importante 

papel no contexto social, haja vista que a individualização tem tornado o cidadão uma 
pessoa distante dos seus semelhantes, ora vivendo para o trabalho, ora vivendo seus 
próprios interesses. Os idosos representam uma fração expressiva da sociedade no século 
XXI, um público que tem sofrido pela dificuldade ao acesso aos direitos e até mesmo em se 
reconhecer como cidadão. Assim, vale destacar a importância de ações socioeducativas 
junto aos idosos de uma Ong na cidade de Barretos. 

Palavras-chave: Trabalho Profissional; Serviço Social; Dimensão Educativa. 

 

Abstract: The ecucational dimension of the professional work of the social worker plays na 

important role in the social context, since individualization has made the citizen a person 
distant from his or her peers, either living for work or living their own interests. The elderly 
represent an expressive fraction of society in the 21st century, an audience that has suffered 
from the difficulty to access rights and even to recognize oneself as a citizen. Thus, it is work 
highlighting the importance of socio-educational actions among the elderly of an ONG in the 
city of Barretos. 
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1. Introdução 

 A sociedade do século XXI regida pelo contexto capitalista tem demonstrado que 

isolamento e dilapidação de direitos socialmente e históricamente conquistados estarão 

presentes por muito tempo nesta nação. Desta forma, as expressões da questão social tem 

atingido toda a sociedade das mais diversas maneiras, violência, desemprego, dificuldade 

de acesso aos direitos e até mesmo isolamento. 

 A presente pesquisa tem a intenção de compreender o trabalho socioeducativo do 

profissional assistente social junto a uma Ong na cidade de Barretos, o público escolhido 

foram idosos, por se tratar de uma parcela que sofre os rebatimentos dessa sociedade 

capitalista em seu cotidiano de vida, seja pelo isolamento social que lhe é imposto, seja pela 

dificuldade ao acesso a seus direitos. Assim pretende-se através deste instrumental 

possibilitar o idoso um cidadão conhecedor de sua importância e de seus direitos nesta 

sociedade. 

 

2. Objetivo 

Compreender a dimensão educativa do trabalho profissional do assistente social 

junto aos idosos atendidos por uma organização da sociedade civil da cidade de Barretos-

SP. 

 

3. O Serviço Social e a dimenção educativa 

O Serviço Social, desde suas origens, tem como objetivo intervir junto às 

problemáticas oriundas do cenário contraditório que se instalava pelo capitalismo. O 

processo inicial desta transição societária trouxe consequências agressivas à população 

proletariada. 

Neste caminhar histórico a profissão adere a diferentes concepções indo ao 

encontro com o contexto histórico e a maturação profissional que a categoria foi atingindo, o 

que vai moldando a concepção da profissão, elementos estes que contribuíram para a 

construção da identidade da profissão e a concepção do ser e fazer profissional assistente 

social. O caráter interventivo e investigativo da profissão, desde seu processo de 

reconceituação, vem-se fundamentando na valorização teórica do pensamento crítico-

dialético, o qual direciona a categoria a um posicionamento ético-político marcado por opção 

pelo projeto societário da classe trabalhadora e pela luta intransigente na defesa e garantia 

dos Direitos Humanos. 

O compromisso e ideal crítico interventivo torna-se ainda mais real e necessário no 

cotidiano profissional do assistente social. O projeto profissional ético político marca 

fortemente o compromisso que a categoria deve adotar, para intervir frente à ampliação e 



 

3 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

consolidação da cidadania, visando garantir direitos civis, sociais e políticos da classe 

trabalhadora. 

 

A dimensão política do projeto é claramente enunciada: ele se posiciona a favor da 
equidade e da justiça social, na perspectiva da universalização do acesso a bens e 
a serviços relativos às políticas e programas sociais; a ampliação e a consolidação 
da cidadania são explicitamente postas como garantia dos direitos civis, políticos e 
sociais das classes trabalhadoras. Correspondentemente, o projeto se declara 
radicalmente democrático – considerada a democratização como socialização [...]. 
(NETTO, 1999, p. 16). 

 

O Serviço Social se posiciona e vem historicamente lutando pela garantia e acesso 

a direitos, buscando através de sua prática interventiva profissional romper com processos 

de desigualdade que o sistema vigente gera por sua própria existência. Esse é o 

compromisso profissional ético, político e teórico da categoria. 

 

A luta do Serviço Social por direitos, trabalho e socialização da riqueza no Brasil é 
uma luta contra a “economia política da iniqüidade” e constitui uma mediação 
importante na luta histórica pela emancipação humana, pois os direitos, na 
sociabilidade capitalista, se inserem em um processo complexo e contraditório [...]. 
Lutar por Direitos, Romper com a Desigualdade, queremos provocar reflexão e 
indignação com a barbárie que se reproduz cotidianamente em nosso país, e 
mobilizar a sociedade para defender. (CFESS, 2009, p. 2). 

 

Será mesmo que todos estão tendo seus Direitos garantidos e acessíveis como 

estipulados por lei? Entende-se que para serem efetivos os direitos devem permear o 

caminho da coletividade, como coloca Herkenhoff (2002), quando aponta a necessidade da 

constituinte ser escrita na alma coletiva do povo, na qual explicita que o direito deve ir além 

da esfera do conhecimento, ele deve estar vivo no cotidiano da coletividade, assim ele será 

efetivo e acessível a todos e por todos. 

A cena contemporânea exige que o profissional assistente social tenha além do 

olhar crítico e atento da realidade, a compreensão das mudanças históricas que vem 

afetando o mundo e estabelecendo novas mediações nas expressões da questão social, 

influenciando diretamente na prática profissional do assistente social com suas demandas e 

pelas exigências de respostas, onde o Serviço Social necessita de estratégias e dinâmicas 

para leitura desta realidade, para melhor responder as realidades sociais postas. 

 

Em primeiro lugar, para garantir uma sintonia do Serviço Social com os tempos 
atuais é necessário romper com uma visão endógena, focalista, uma visão “de 
dentro” do Serviço Social, prisioneira em seus muros internos. Alargar os 
horizontes, olhar para mais longe, para o movimento das classes sociais e do 
Estado em suas relações com a sociedade; não para perder ou diluir as 
particularidades profissionais, mas, ao contrário, para iluminá-las com maior nitidez. 
Extrapolar o Serviço Social para melhor apreendê-lo na história da sociedade da 
qual ele é parte e expressão. [...]. (IAMAMOTO, 2013, p. 20).  
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Para refletir e compreender aspectos que envolvam a atribuição profissional do 

assistente social na contemporaneidade é necessário remeter-se a compreensão sobre a 

necessidade da constante leitura critica da realidade e da prática executada. As questões 

apresentadas na sociedade “pós-moderna” vêm acarretando, várias expressões da questão 

social, ainda mais aguçadas na sociedade. Entendendo o contexto capitalista minimalista, 

sabe-se ainda que a lógica e ideologia de poder do país é que a sociedade seja cada vez 

mais alienada, não questionadora de seus direitos. 

É neste contexto, onde a alienação faz parte da estratégia deste sistema, que se 

insere a importância da dimensão educativa do trabalho profissional do assistente social, 

caminhando em busca de desvendar horizontes com a população e aguçar a análise crítica, 

colaborarando com a construção social coletiva e ativa. 

 

[...] proponho uma pedagogia crítico-dialógica, uma pedagogia da pergunta [...] qual 
se destaca apreensão crítica do conhecimento significativo por meio da relação 
dialógica. [...] que estimula [...] perguntar, a criticar, a criar, onde se propõe a 
construção do conhecimento coletivo, articulando o saber popular e o saber crítico, 
científico, mediados pelas experiências do mundo. (FREIRE, 2005, p. 83). 

 

Desde o surgimento da profissão a função educativa do assistente social esteve 

presente, a necessidade de mudanças, fato que ocorre após o Movimeto de 

Reconceituação, onde a profissão passa a ter outra visão de homem e de mundo. 

 

[...] função pedagógica do assistente social em suas diversidades é determinada 
pelos vínculos que a profissão estabelece com as classes sociais e se materializa, 
fundamentalmente, por meio dos efeitos da ação profissional na maneira de pensar 
e de agir dos sujeitos envolvidos nos processos da prática. (ABREU, 2011, p. 17). 

 

Quando se fala em prática pedagógica dentro das ações interventivas do 

profissional assistente social, fala-se nessas relações entre o profissional e os beneficiários 

de serviços sociais. Pode-se apontar que a defesa e luta intransigente pela efetivação dos 

Direitos Humanos é uma das práticas pedagógicas do exercício profissional, pois só se 

garante um direito via conhecimento. Uma luta sem conhecimento é fadada ao fracasso. 

“Os processos educativos e de orientação devem ser enfatizados e desenvolvidos 

[...] num complexo de ações socioeducativas inclusivas, num mix de abordagens individuais, 

grupais e comunitárias”. (MESTRINER, 2013, p. 48). 

A educação não-formal vem contribuindo neste contexto disseminando sobre a 

prática educacional crítica-reflexiva e, para tanto, ativa.  

 

[...] sua intenção é potencializar as capacidades materiais, institucionais, 
organizativas e culturais das pessoas e dos grupos com os quais o trabalho é 
realizado. Assim, proporciona novas formas de relação, espaços nos quais seja 
possível vivenciar a participação, a democracia, a solidariedade; questiona estilos 
de exercer a autoridade e a liderança social, contrários aos valores anteriores e, 
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ainda, apóia a construção e o fortalecimento de experiências e iniciativas voltadas 
para a reivindicação das demandas sociais, culturais e econômicas, bem como a 
participação na tomada de decisões. (CENDALES; MARIÑO, 2006, p. 14). 

 

Fortalecer e tornar evidente essas condições societárias é um dos primordiais 

intentos que a educação não formal busca atingir. Deter o conhecimento crítico da realidade 

e seus direitos faz com que indivíduos se posicionem na recusa da injustiça e iniquidade 

social, potencializando a importância da participação ativa e democrática nas demandas da 

sociedade.  

A finalidade e os propósitos no conteúdo da Educação Não-Formal representa um 

campo fértil de atuação para o trabalho profissional do assistente social, visto que, suas 

finalidades e objetivos têm condições de auxiliar na efetivação do proposto pela categoria 

frente à construção de uma nova ordem societária. 

“[...] atua sobre aspectos subjetivos do grupo; trabalha e forma sua cultura política 

de um grupo (este é um dos grandes destaques da educação não formal na atualidade); ela 

pode colaborar para o desenvolvimento e fortalecimento do grupo [...]”. (GOHN, 2010, p. 

20), fugindo assim da proposta neoliberal que torna o indivíduo isolado dos demais e pouco 

participante da vida coletiva, social e política de seu país e seu momento histórico. 

Os conceitos como democracia, cidadania, participação ativa, políticas públicas 

efetivas voltadas para o coletivo tornem-se concretos, lutar para e pela mudança de 

paradigma e da lógica exclusiva. Entende-se que o assistente social deve ir além da prática 

pontual, com as atribuições político-pedagógicas, podendo ser efetivadas através de todo o 

processo do trabalho profissional do assistente social, um dos caminhos de intermédio são 

as ações sócioeducativas.  

 

Para que a Atenção Socioeducativa possa representar uma mudança radical da 
Assistência Social, e não apenas meras transformações localizadas e limitadas, 
que não podem superar a Atenção Filantrópica, é preciso entendê-la como um 
processo social complexo, no qual aconteçam simultaneamente e articuladamente 
transformações nos planos técnico-científico, político-jurídico, teórico-conceitual e 
sociocultural [...]. (BENELLI, 2014, p. 183). 

 

A intervenção do trabalho social, enquanto prática educativa deve ser executada 

com os outros e não para os outros. Partindo desta compreensão tem as potencialidades de 

contribuir na e para construção social coletiva, pela orientação e responsabilidade, ou seja, 

valores éticos de cidadania.  

O assistente social, enquanto agente efetivador de direitos, pode então contribuir 

neste enfoque, mobilizando os atores envolvidos na comunidade para reassumirem suas 

responsabilidades, e assim, serem em conjunto, atores protagonistas de suas histórias e 

construtores ativos de uma realidade histórico-dialética, sujeitos sócio-históricos pensantes 

e atuantes. 
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3.1 A dimensão educativa no trabalho profissional do assistente social: experiências 

em uma organização não governamental da cidade de Barretos-SP 

A sociedade a qual vivemos, colocada por Weublevski e Peixe (ONLINE) como 

sociedade moderna capitalista supervaloriza o “ter” em detrimento do “ser”, fomenta 

relações sociais para a cultura individualista, sendo relevantes somente os valores materiais 

que o indivíduo acumula durante a vida. É importante refletir sobre este conceito do “ter” em 

detrimento do “ser” e a cultura do individualismo, essa inversão de valores, bem como as 

guerras cotidianas, a intolerância com a diversidade, todas estas questões inerentes ao 

individualismo evidencia a importância de ser construída uma nova cultura, uma nova 

realidade social, com mais cidadania, equidade e justiça social. 

Contribuir com a realidade social, com a garantia e defesa dos Direitos, com a 

construção de novas realidades e historias de vida, exige do profissional uma postura 

inovadora e desafiadora. Faz-se necessário sair dos ambientes de conforto e confrontar-se 

com a realidade de fato. 

Compreendendo a atual situação demográfica global e local no que tange a 

questão da longevidade e os fortes estereótipos culturais que os envolvem, pretende-se 

realizar um trabalho educativo em e para os Direitos Humanos, promovendo ações de 

mobilização, participação e estímulo à cultura do diálogo e respeito às diferenças. Neste 

caso específico em potencial às diferenças ocasionadas pela etapa da vida humana. 

A experiência teve o intuito de envolver o público alvo (pessoas idosas) em ações 

que fomentem e estimulem a participação ativa do individuo, conhecimento de seus direitos, 

cultura da paz e questões que possibilitem o individuo (re) pensar em seus projetos de vida. 

O trabalho realizado adotou o enfoque de ações socioeducativas e foi organizado de acordo 

com o perfil do grupo trabalhado. 

O universo da pesquisa-ação foi uma Instituição não Governamental da cidade de 

Barretos-SP que tem suas ações interventivas no âmbito da Política de Assistência Social, 

através da Proteção Social Básica, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos. 

A amostra para a execusão da pesquisa-ação foi o grupo “Envelhe-Sendo”. Este 

grupo que se caracteriza pela participação de pessoas idosas e se dá em forma de roda de 

conversa, abordando questões sobre o envelhecimento. Para tanto, foi desenvolvido um 

material sócio-pedagógico específico para trabalhar com este grupo. 

As reflexões que se seguem identificam os sujeitos envolvidos no processo de 

pesquisa-ação como “beneficiário” para facilitar a apresentação e analise dos dados 

recolhidos. A pesquisa foi realizada com quinze idosos (beneficiários), dentre eles doze 

pessoas do sexo feminino e três pessoas do sexo masculino. Sendo pessoas na faixa etária 
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de 60 a 83 anos de idade. Em relação à alfabetização e ensino, uma beneficiária não possui 

leitura e escrita, os demais possuem o ensino fundamental apenas. O grupo apresenta 

diversidade de etnia, sendo 40% negros, 30% pardos e 30% brancos. 

O grupo é composto só por beneficiários idosos, justamente pela proposta da 

atividade. É conduzido por duas assistentes sociais, uma no exercicio da pesquisa e outra 

que já acompanha as atividades do grupo desde sua implementação.    

Foram realizados quatro encontros no decorrer de um mês. Foi exposto ao grupo 

que seria seguido uma programação que daria subsidio a uma pesquisa (pesquisa-ação) e 

todos se posicionaram favoravelmente ao planejamento apresentado para o decorrer da 

pesquisa.  

Trabalhou-se com material socioedagógico para fomentar e estimular o 

desenvolvimento participativo do grupo.  

No primeiro momento utilizou-se do texto “Envelhecer sem perder o valor”, onde 

enfocou-se aspectos sociais que envolvem o processo do envelhecimento.    

 
O texto começou falando bem o que eu sinto, o medo de ficar sozinha, de morrer 
sozinha, não sei, mas esse sentimento que eu comecei a ter conforme fui 
envelhecendo não é bom, me sufoca (Beneficiária 2). 

 

O trabalho em grupo foi se desenvolvendo a partir das demandas expostas no 

grupo pela fala dos (as) participantes, abriu-se e ordou-se na sequência para o debate 

coletivo sobre a importância de se refletir a crise existencial da pessoa idosa, sendo 

necessária a mudança de olhar, para com o outro e consigo mesmo. 

Foi proposto pensar nesta Crise Existencial da Terceira Idade em três aspectos, 

sendo elas: Identidade, Autonomia e Pertença, baseada na charge “Crise de identidade, 

Crise de Autonomia e Crise de Pertença, o que é isso tudo?”.   

Foram discutidos os três aspectos acima, feito em forma de dinâmica e rascunhado 

em papel cartolina pelo grupo, para que saísse uma única definição que contemplasse a 

realidade de todos ali presente, assim resultou na seguinte reflexão:  

 

- Na Crise de Identidade: os idosos necessitam de novas relações consigo mesmo, 
com as demais pessoas e com o mundo. 
- Na Crise de Autonomia: ser dependente, receber e não poder dar é para muitos 
uma ideia terrível, uma lição difícil de aprender. 
- Na Crise de Pertença: à medida que a pessoa envelhece precisa substituir os 
papéis sociais que desempenhava por outros adequados ao próprio estado da vida 
para não cair na indiferença e na frustração. (Construção Grupal). 

 

Com base nessa reflexão e o debate do grupo em torno desta temática, notou-se 

que é de extrema importância utilizar o protagonismo da pessoa idosa para realização de 

atividades de socialização, lazer, eventos, ações comunitárias e de extensão da cidadania, 

sendo assim, já foi articulado com este grupo para auxiliarem frente à organização das 
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ações intergeracionais, surgiu positivamente e as pessoas idosas envolvidas ficaram muito 

entusiasmadas com a proposta desta atividade. 

No momento de finalizar o encontro uma Beneficiária partilhou sobre a fase de vida 

idosa em que vive. 

 

Depois de tudo o que foi conversado aqui hoje, agora me tocou algo, e que percebi 
que sou sim valorizada da forma como devo viver nesta etapa da vida, meu neto 
chegou para mim e meu marido a semana passada e disse-nos “vó e vô, vocês me 
enchem de felicidade”. (Beneficiária 5). 

 

Foi muito importante este relato da participante para finalizar a reflexão do dia, foi 

proposta a construção das metas pessoais para que todos possam iniciar um processo de 

mudança e/ou melhora de comportamento na temática discutida. 

Sendo assim, todas traçaram metas de acordo com os seus medos relacionados à 

velhice, ficando para ser partilhado no próximo encontro. 

O segundo encontro iniciou-se com a partilha da semana em relação das metas 

pessoais em função do debate reflexivo realizado. Relataram melhora no sentimento de 

insegurança e melhor relação com suas limitações geradoras destes medos, resultando em 

melhor relacionamento familiar e social. Propuseram continuar no propósito. 

O material sociopedagógico utilizado neste encontro foi o texto “Rugas para beijar”. 

A escolha do texto foi proposital, a partir do debate do encontro anterior e pelo perfil dos 

participantes. Foi surpreendente a interação e reflexão do grupo perante o texto, uma vez 

que o encontro passado, as participantes relataram seus sentimentos de solidão e 

inutilidade. Assim foi lançada uma pergunta ao grupo: - O que foi tocado do texto e o que se 

achou dele? 

 

Devemos mesmo semear coisas boas na vida, só assim poderemos viver uma 
velhice com amor e se sentir acolhidos por quem amamos. (Beneficiária 2). 

 
Me casei, tive filhos, netos. Mas hoje todos moram fora, foram construir suas vidas, 
tenho só minha irmã e sobrinhos morando aqui na cidade. Considero que este 
grupo está me auxiliando a ver meu valor na velhice, nos todos estamos 
construindo relações de amizade, amizade é amor! Me sinto acarinhada quando 
estou aqui (Beneficiária 9). 

 

Em seguida, após a reflexão grupal deste material, foi proposto mais uma leitura 

para complementar o raciocínio inicial, escolhido para trabalhar os rótulos. Complementou-

se com o texto “O Sapo” de Rubem Alves. 

Após a leitura foi feita a pontuação de alguns pontos do texto para reflexão, em 

seguida, foram lançadas algumas perguntas para estimular a reflexão pessoal para assim 

construirmos as metas para o decorrer da semana conforme a realidade individual 

vivenciada. 
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No momento coletivo foi feito uma ligação do texto com a vida dos participantes, 

todos partilharam e comentaram sobre os rótulos que atrapalharam suas vidas das mais 

diversas formas, alguns exemplos são: “boazinha”, “feia”. 

Discutiu-se sobre o cuidado que devemos ter para não rotularmos as pessoas de 

nossa convivência e não se deixar ser influenciado pelos rótulos que as pessoas possam 

nos dar. Como é o exemplo do texto “rugas para beijar”. 

Assim o grupo traçou metas para vivenciar a análise e superação dessas situações 

de rótulos e conviver melhor com a família sem reproduzir aquilo que receberam.  

No terceiro encontro, utilizou de um material sócio-pedagógico para leitura critica 

reflexiva grupal. O texto “O que é felicidade?”, escrito por um penitenciário, detido em um 

presídio no interior do estado de São Paulo.  

Foi feita a pergunta, quando foi lido o texto o que foi marcado em cada um? 

 

É bem assim, buscamos a felicidade nas coisas materiais, olha hoje, a sociedade, só 
é feliz quem consome, aquela felicidade que vem de dentro não é valorizada mais, 
muitos desconhecem. (Beneficiária 6). 

 

No contexto da reflexão o grupo resolveu desenvolver uma ação na comunidade, 

pretendendo fazer dela permanente, mas no contexto desta programação realizar uma visita 

para alguma pessoa idosa que estiver precisando deste apoio, que resida na comunidade 

onde a instituição está instalada, assim seria a meta de todos.  

No quarto e último encontro da pesquisa, foi iniciada a roda de conversa através da 

partilha da semana. Muitas idosas relataram estar mais tranquilas perante seus antigos 

medos e mais seguras enquanto seu valor, o que conforme elas relataram vem contribuindo 

para o desenvolvimento pessoal e de relacionamentos. 

 

Hoje me sinto mais segura até em auxiliar, sei que tem vários locais e maneiras que 
eu posso contribuir, e que dentro das minhas limitações, sei que posso ser útil, como 
hoje, na visita que vamos fazer para a colega que não está podendo vir às reuniões, 
ela ficará feliz, e nós também em poder proporcionar esse momento para ela. 
(Beneficiária 11). 

 

Assim se fez a leitura do material sócio-pedagógico para reflexão e após preparar o 

grupo para realizar a visita, utilizando o texto “Precisamos nos educar para o 

envelhecimento”. 

Com a leitura do texto o grupo discutiu muito sobre a beleza do envelhecimento, 

como todos devem vivenciar essa fase com “justiça, dignidade e esperança” como foi 

colocado no final do texto. 

Em seguida a turma saiu para visita. A idosa que recebeu a visita é moradora do 

bairro e foi por muitos anos, beneficiária das atividades da Instituição. 
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A visita foi muito positiva, a idosa que recebeu a turma ficou muito surpresa e 

contente com a visita do grupo. Encontrava-se na sala utilizando balão de oxigênio sem 

poder sair do lugar. A única coisa que a idosa tem feito é assistir televisão. É uma pessoa 

muito querida da comunidade, que contribuiu muito para aquele local e ficou feliz de ser 

reconhecida e receber os colegas em sua casa no momento de dificuldade. 

Assim encerrou-se a programação para essa atividade/pesquisa. Observa-se que 

esta ação foi além do proposto inicialmente, foi muito positiva.  

Pode-se dizer que despertou nos participantes o espírito de grupo, sentimento de 

pertença individual e comunitária, trabalhou fortemente as questões ligadas ao 

envelhecimento e a cidadania ativa.  

 

4. Método 

A metodologia científica, segundo Barros e Lehfeld (2007), nada mais é do que o 

caminho do estudo, ou seja, um conjunto de métodos que possibilitam maneiras de 

encontrar soluções nesse caminhar para o conhecimento da realidade. 

Foi desenvolvido um levantamento teórico necessário à fundamentação e 

desenvolvimento deste trabalho. Foi assim, realizada uma pesquisa interventiva, em que 

foram registradas todas as ações desenvolvidas em diário de campo e analisadas com base 

na análise de conteúdo e leitura a partir do proposto nos objetivos inicias.  

A proposta de estudo adotou uma abordagem qualitativa que, segundo Minayo 

(2004), lida com questões particulares da pesquisa, trabalha com a realidade, aspecto que 

não pode ser palpável ou contados, e sim significados, crenças e valores.  

A pesquisa adotou o método pesquisa-ação, e buscou além de analisar a realidade 

posta de forma qualitativa, mas também intervir e contribuir com a realidade, como Barbier 

(2002, p. 54) contribui ao relatar que “O pesquisador não provoca, mas constata-o, e seu 

papel consiste em ajudar a coletividade a determinar todos os detalhes mais cruciais ligados 

ao problema, por uma tomada de consciência dos atores do problema numa ação coletiva”. 

Considera-se que pesquisar a dimensão educativa do trabalho profissional do 

assistente social nesta perspectiva interventiva possibilitou ao pesquisador dados efetivos 

que contribuíram para melhor compreensão do objetivo proposto inicialmente. 

Compreendendo a importância da pesquisa interventiva para as pesquisas sociais com 

abordagem qualitativa, recorremos às contribuições de Thiollent (1947, p. 39) que aponta 

que, “A relação entre conhecimento e ação está no centro da problemát ica metodológica da 

pesquisa social voltada para a ação coletiva”. 
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5. Resultados Obtidos 

A participação das pessoas idosas se deu de forma espontânea e as conversas 

refletiram o intenso desejo de fazer parte de um grupo onde suas experiências possam ser 

ouvidas. Indo mais além, pois foi verificado que a confiança e a autonomia desses cidadãos 

foram fortalecidas nesses encontros, deixando de lado o estigma da palavra “Idoso” 

demonstrando que são cidadãos que devem ter seus direitos respeitados e sua presença na 

sociedade deve ser valorizada, e para tanto ativa. 

 

6. Considerações Finais 

O trabalho socioeducativo, presente na profissão desde a sua origem, sofreu 

mudanças, pois deixou de lado o perfil de uma ajuda caritativa, para se tornar um trabalho 

especializado e intencionalmente buscando contribuir na efetivação de direitos. 

Neste contexto, o trabalho realizado com os idosos nesta ONG demonstrou que sua 

direção tem contribuido com os seus usuários, fato que pode ser confirmado ao refletir 

acerda dos dizeres “trabalhar com os outros e não para os outros”. A partcipação dos 

usuários demonstrou que eles não querem somente aprender, mas também participar de 

todo o processo educativo que lhes foi apresentado confirmando a importância deste estudo 

que teve como foco principal o trabalhar a identidade, autonomia e pertença. 

 

7. Referências 

ABREU. Marina Maciel. Serviço Social e a organização da cultura: perfis pedagógicos da 

prática profissional. São Paulo: Cortez, 4. ed. 2011. 
 

ALVES, Rubem. A Alegria de Ensinar. ARS Poética Editora, 1995. 

 
BARBIER, René. A pesquisa-ação. Brasília: Ed. Plano (Série Pesquisa em 
Educação), 2002. 
 
BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de 
Metodologia Cientifica.  3. ed. São Paulo: Pearson, 2007. 
 
BENELLI, Silvio José. Entidades Assistenciais Socioeducativas: a trama institucional. 

Petrópolis – RJ: Vozes, 2014. 
 
CENDALES, Lola; MARIÑO, German. Educação não-formal e educação popular: para 

uma pedagogia do diálogo cultural. São Paulo: Loyola, 2006. 
 
CFESS, Conselho Federal de Serviço Social; ABEPSS, Associação de Ensino e Pesquisa 
em Serviço Social. Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais; MIOTO, 
Regina Célia. Orientação e acompanhamento social a indivíduos, grupos e famílias. 

Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. 
 

CIDADANIA NA REALIDADE CARCERÁRIA. Afinal o que é Felicidade? In: Revista 
O Lutador, 2015.  



 

12 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 

CRISE DA MEIA IDADE. Disponível em: 
<http://okylocyclo.blogspot.com.br/2009/08/boa-noticia-mc-perlla-esta-
comprometida.html>. Acesso em: 10 Ago. 2015. 
 

DOM ANUAR BATTISTI. Envelhecer Sem Perder o Valor. In: Revista O Lutador, 

2015. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 31 ed. 2005. 
 
GOHN, Maria da Glória. Educação Não Formal e o Educador Social: atuação no 

desenvolvimento de projetos sociais. São Paulo: Cortez, 2010. (Coleções questões da 
nossa época; v. 1). 
 

HERKENHOFF, João Baptista. Cidadania para Todos. Rio de Janeiro: Thex, 2002. 
 
IAMAMOTO, Marilda Vilela. Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional. 24 ed. São Paulo: Cortez, 2013. 
 
MESTRINER, Maria Luiza. Inovações e melhores práticas. In: EDESP, Escola de 
Desenvolvimento Social. Curso ONG e o combate à extrema pobreza. São Paulo: SEDS-
SP, 2013. 
 
MINAYO, Maria Cecília Souza (Org.). Pesquisa social: teorias, métodos e criatividade. 23. 
Ed. Petrópolis: Vozes, 2004.  
 
NETTO, José Paulo. A construção do Projeto Ético-Político do Serviço Social In: 
Capacitação em Sérico Social e Política Social. Brasília, CFESS/ABEPSS/CEAD/UNB, 
1999. 
 

O LUTADOR. Rugas para Beijar. In: Revista O Lutador, 2015. 
 
THIOLLENT, Michael. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 2. ed. 
1986. (coleção temas básicos de pesquisa-ação). 
 
 


