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Resumo: O exposto artigo relata uma experiência de intervenção profissional em Serviço Social 
desenvolvida no programa de Estágio do SESC/PE, na unidade do Banco de Alimentos – Recife, que 
acontecera no período de março a dezembro de 2015. A relevância na apresentação dessa experiência 
consiste em tratar de uma ação piloto que foi desenvolvida nos períodos dos estágios curriculares 
obrigatórios em Serviço Social. Tendo como objetivo geral analisar os impactos da execução do projeto de 
intervenção profissional no referido espaço. Trata-se de uma pesquisa exploratória embasada na teoria social 
crítica, sobretudo, em autores do marxismo contemporâneo; a qual se fundamenta no método crítico 
dialético. Para coleta de dados foram realizadas revisão bibliográfica, pesquisa documental e aplicação de um 
formulário; os dados coletados foram investigados através de uma análise qualitativa e quantitativa. Nesta 
análise as autoras entendem que os espaços de participação e controle social são compostos por arenas de 
disputas entre o Estado e a sociedade civil, nas quais vencem aqueles que estão mais articulados , 

portanto, observou-se que as instituições atendidas no Banco de Alimentos apresentavam dificuldades em 
trabalhar a participação e o controle social com seu público alvo.  Neste sentido busca-se que a experiência 
contribua para o desenvolvimento de estratégias, que estimulem o fortalecimento institucional e 
materializem-se em melhorias nas condições de vida, dos sujeitos atendidos pelas instituições cadastradas no 
Banco de Alimentos do SESC/PE. 
 
Palavras-chave:Participação. Controle Social. SESC/PE. Banco de Alimentos. 
 
Abstract: This article reports an experience of professional intervention in Social Work developed in the 
SESC/PE internship program, in the Food Bank unit – Recife that occurred in the period from March to 
December 2015. The main objective of this study is to analyze the impacts of the implementation from of the 
project of professional intervention in the aforementioned place. It is an exploratory study based on Critical 
Social Theory, principally, in authors of contemporary Marxism that are based on the Critical Dialectical 
Method. For the collection of data were carried out bibliographic review, documentary research and 
application of a form. The data collected were submitted to qualitative and quantitative analysis. According 
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to this analysis, the spaces of participation and social control are composed of arenas of disputes between the 
State and civil society, in which those win who are most articulate. It was observed that the institutions 
attended at the Food Bank presented difficulties to work on participation and social control with their target 
audience. In this sense, it is expected that the study contributes to the development of better living conditions 
of the subjects attended by the institutions enrolled in the SESC/PE. 

Keywords: Participation. Social Control. SESC / PE. Food Bank. 

 
INTRODUÇÃO 
 

A presente produçãoretrata um relato de experiência do projeto de intervenção 

profissional em Serviço Social, desenvolvido no ano de 2015, no Banco de Alimentos do 

SESC/PE -Recife. O Banco de Alimentos do SESC/PE desenvolve ações que visam 

combatera fome e o desperdício de alimentos, realizando uma ponte entre as doações 

recebidas de empresas privadas, parcerias governamentais e pessoas físicas e as entidades 

socioassistencias atendidas. Desenvolvendo concomitantes ações socioeducativas na busca 

pelo desenvolvimento de estratégias de mobilização social, que estimulem o fortalecimento 

comunitário, a fim de alcançar objetivos para além da distribuição de alimentos, tais quais, 

resgatar a cidadania da população atendida e despertar a consciência crítica, na busca pelo 

conhecimento e pelo crescimento sociopolítico. 

Todavia, verificou-se no cotidiano das atividades desenvolvidas pelo Serviço 

Social, sobretudo, nas visitas técnicas de monitoramento, e para possível cadastro, que a 

maioria das instituições apresentavam dificuldades internas e externas em relação a 

mobilização, participação e controle social do seu público alvo, bem como, das 

comunidades adjacentes.  A partir desta vivênciabuscou-se desenvolver um projeto de 

intervenção profissional que elucidasse o desenvolvimento de caminhos para participação e 

do controle social nessas instituições. Salienta-se que a relevância desta ação está em se 

tratar de uma ação piloto, que foi desenvolvida nos períodos dos estágios curriculares 

obrigatórios em Serviço Social e sua descrição, bem como, a avaliação dos seus impactos, 

poderão suscitar caminhos a serem percorridos por outras unidades de Banco de 

Alimentos.  

Essa pesquisa é de caráter exploratório e está embasada na teoria social crítica, 

sobretudo, em autores do marxismo contemporâneos, os quais utilizam o método crítico 

dialético e nele interpretam as relações sociais estabelecidas entre o Estado e a sociedade, 

sobretudo, as que se referem à participação e ao controle social. Este artigo tem como 

objetivo geral analisar os impactos da execução do projeto de intervenção profissional em 
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Serviço Social no Banco de Alimentos do SESC/PE; e como objetivos específicos avaliar a 

importância da participação e do controle social para as instituições cadastradas no Banco 

de Alimentos do SESC/PEe investigar os benefícios gerados para o fortalecimento 

institucional do Banco de Alimentos do SESC/PE e das instituições cadastradas.Os 

percursos adotados para coleta de dados se embasaram emrevisão bibliográfica e pesquisa 

documental. Os dados coletados foram investigados através de uma análise qualitativa.  

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL: CAMINHOS CRUZADOS 

Entende-se por participação social o diálogo entre a sociedade civil e o Estado nas 

diversas instâncias dos espaços públicos. (BEHRING e BOSCHETTI, 2011; ROCHA, 

2015).  

Em articulação com essa concepção, Behring e Boschetti (2011, p. 179.), afirmam 

que,“[...] Foi exatamente para aperfeiçoar o processo democrático [...] que foram criadas 

instâncias estratégicas como os conselhos: arenas de discussão das demandas e interesses 

presentes em áreas determinadas.” (BEHRING e BOSCHETTI, 2011, p. 179). 

No que tange ao controle social elencamos a definição de Raichelis (1998), 

apresentada por Behring e Boschetti (2011) na qual o controle social acontece através da 

“[...] participação da sociedade civil organizada na arbitragem dos interesses em jogo e 

acompanhamento das decisões segundo critérios pactuados”. (RAICHELIS, 1998 apud 

BEHRING e BOSCHETTI, 2011, p. 181.). Ainda segundo defendem as autoras Behring e 

Boschetti (2011, p. 178.),“[...] Os conselhos têm grandes potencialidades como arenas de 

negociações de propostas e ações que podem beneficiar milhares, milhões de pessoas e de 

aprofundamento da democracia [...]”. 

Para o desenvolvimento do projeto de intervenção profissional em Serviço Social 

foi elencado o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) do Recife, dentre os 

diversos canais de participação e controle social, considerando sua importância a execução 

da Política de Assistência Social, a nível local, da qual as instituições atendidas pelo Banco 

de Alimentos do SESC/PE são partícipes da operacionalização. Dessa forma, para melhor 

compreensão do funcionamento do CMAS consideramos a definição deSimões (2008) 

quando afirma que os Conselhos, 
 
São órgãos de deliberação colegiada de caráter permanente de composição 
paritária entre governo e sociedade civil, vinculados à estrutura dos órgãos da 
administração pública municipal, estadual ou federal, responsáveis pela 
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coordenação da política do respectivo Poder Executivo [...] e com funcionamento 
orgânico regulado por regimento interno. (SIMÕES, 2008, p. 112.).  
 

Ainda, segundo o autor citado, os Conselhos Municipais de Assistência Social 

(CMAS) devem atuar na, 

 
[...] formulação, e no controle da execução da política municipal assistencial; 

deliberar sobre o plano de assistência social; fiscalizar o fundo de assistência 

social; propor medidas para o aperfeiçoamento dos serviços; fiscalizar 

denúncias, em colaboração com a prefeitura, para tal fim. (SIMÕES, 2008, p. 

117.). 

 

A Lei Municipal do Recife 17.892 de 2013, no seu art. 1, retrata O Conselho 

Municipal de Assistência Social (CMAS) está vinculado ao órgão gestor da Política de 

Assistência Social, possui caráter permanente e natureza colegiada. Trata-se de um órgão 

deliberativo e paritário entre os representantes do Governo Municipal e da sociedade civil, 

seu objetivo maior é de normatizar, articular e coordenar a Política de Assistência Social a 

nível municipal.   

Em corroboro, a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (1993) afirma,no art. 

9, que“O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de 

prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, ou no Conselho 

de Assistência Social do Distrito Federal conforme o caso”. Ou seja, há a necessidade das 

instituições socioassistenciais cadastradas no Banco de Alimentos do SESC/PE estarem 

inscritas no CMAS, como condição primeira para a operacionalização da Política de 

Assistência Social. 

Todavia, verificamos que embora haja um conjunto de normativas que estabeleçam 

diretrizes para o funcionamento das instituições socioassistenciais, sobretudo, no que 

concerne a participação e o controle social, há uma série de dificuldades apresentada por 

essas instituições que impeçam a concretização dessa participação e do controle social. 

Dificuldades essas que vão desde a falta de informação a respeito dos espaços e 

mecanismos de participação e controle social, perpassando pela burocratização estatal que 

muitas vezes acabam por impedir o usufruto desses espaços e formam até a concepção de 

que esses espaços não são importantes.  

Para compreender como ocorre esse processo de desocupação dos espaços de 

participação e controle social recorremos a Alencar (2015), para a autora o 
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enfraquecimento na ocupação dos espaços de participação e controle social surge a partir 

da década de 1990, com a contrarreforma do Estado que representou uma estratégia de 

minimizar as respostas as demandas sociais, com base no ideário Neoliberal.As entidades, 

que chamamos de instituições socioassistenciais, atuavam a partir da organização política 

da sociedade, sem vínculos estatais e, emergiram como respostas à retração do Estado. 

Todavia, o espaço político, mobilizador, participativo, tensionador, ocupado por essas 

instituições, passou a ser fragilizado, a partir do momento em que elas foram chamadas a 

formar parcerias com o Estado, para responder às necessidades sociais, na esfera da 

execução das Políticas Públicas – que é dever do Estado. 

Dessa forma, o Estado resignificou a função social das instituições 

socioassistenciais, alinhando-asà despolitização da questão social, a fragmentação dos 

movimentos sociais da classe trabalhadora, a fragilização da participação, do controle 

social e da luta política (ALENCAR, 2015). 

A partir disso, verificou-se a necessidade de desenvolver caminhos, estratégias e 

mecanismos que objetivassem o fortalecimento das instituições atendidas no Banco de 

Alimentos do SESC/PE, a partir de uma reunião com as instituições que não estavam 

inscritas no CMAS, com a temática acerca da importância da participação e do controle 

social – concebidos como espaços de diálogos e tensões entre o Estado e a sociedade civil.  

 
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE 
SOCIAL: UM BREVE RELATO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE 
INTERVENÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL 
 

A partir da vivência na realidade do Banco de Alimentos do SESC/PE, foi 

percebido nas visitas técnicas que algumas instituições socioassistenciais do Recife e 

Região Metropolitanaenfrentavam dificuldades em mobilizar seu público alvo e as 

comunidades do seu entorno, além disso, observou-se que essas instituições não possuíam 

a inscrição nos Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS). Dessa forma, com 

oprojeto de intervenção profissional em Serviço Social, aatuação esteve junto a essas 

entidadescom o objetivo de promover o debate sobre a importância da articulação junto ao 

CMAS do Recife e as instituições socioassisntenciais cadastradas no Banco de Alimentos. 

Como percursos metodológicos foram adotados, a priori, a realização de uma 

pesquisa bibliográfica e revisão da literatura acerca da criação e da importância dos 

espaços de participação e controle social no Brasil. Esses procedimentos foram adotados a 

fim de embasar teoricamente a intervenção junto às instituições, os conceitos obtidos 
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foram apresentados no tópico anterior. Posteriormente uma pesquisa documental4, com 

documentos de cadastro das instituições no Banco de Alimentos,a fim de realizar um 

levantamento das instituições atendidas pela instituição, que atuavam no município do 

Recife e que ainda não possuíam registro no CMAS. Além disso, foram consultados os 

dados das instituições inscritas, até o mês de setembro do ano de 2015, no CMAS do 

Recife, a fim de obter mais dados acerca das instituições atendidas no Banco de Alimentos 

que possuíam inscrição no CMAS. 

Todavia, esses procedimentos não foram suficientes para coletar os dados 

necessários, uma vez que, no processo de cadastro das instituições no Banco de Alimentos 

do SESC/PE, não era solicitado de forma obrigatória, o documento de inscrição nos 

Conselhos de Políticas Públicas – a declaração de inscrição emitida pelo CMAS. Ao 

analisarmos as documentaçõespercebemos que poucas instituições tinham a declaração de 

inscrição arquivada, nas pastas dos documentos de cadastro e atualização de dados.  

Assim, foi necessário fazer um ajuste metodológico. Sendo, portanto, elaborado um 

instrumental de coleta de dados - um formulário qualitativo e quantitativo, o qual foi 

entregue a todas as instituições atendidas pelo Banco de Alimentos, coletando os dados 

sobre a inscrição nos Conselhos de Políticas Públicas, em especial no CMAS. Ressalta-se 

que o formulário foi entregue a todas as instituições atendidas no Banco de Alimentos e 

RMR, como forma de sistematizar e registrar as informações acerca da inscrição nos 

Conselhos, uma vez que, esses dados não estavam atualizados. Após o procedimento de 

coleta, registro e análise dos dados, a equipe técnica do Banco de Alimentos contactou a 

equipe técnica do CMAS para apresentar a proposta de intervenção profissional e solicitar 

esclarecimentos acerca da inscrição das entidades socioassistenciais.  

Em seguida foi realizada uma reunião-debate5 com os/as representantes das 

instituições que não possuíam inscrição no CMAS, juntamente com a equipe técnica do 

CMAS, na qual foram abordados os seguintes assuntos: a importância da integração nos 

espaços de participação e controle social; os procedimentos e a importânciada realização 

do registro junto ao CMAS e apresentação dos dados obtidos no projeto de intervenção 

profissional em Serviço Social. Logo após, foi aberto um espaço para debate e 

                                                           
4Segundo afirma Oliveira (2007) na pesquisa documental são analisados documentos que não passaram por investigação 
ou tratamento científico, esses podem ser: relatórios, revistas, cartas, gravações, entre outros. 
5Elencamos a reunião como um processo metodológico a partir de Souza (2008, p. 127)que compreende a reunião, no 
Serviço Social, como espaço para fomentar reflexões sobre determinadas temáticas, numa perspectiva política de 
confronto de interesses. 
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esclarecimentos entre a equipe técnica do CMAS, a equipe do Banco de Alimentos do 

SESC/PE e os/as representantes das instituições. 

A reunião contou com a participação de dezoito (18) representantes das instituições 

do Recife que não possuíam inscrição no CMAS, bem como, de três (03) técnicas do 

referido Conselho, as quais apresentaram os procedimentos para a inscrição no Conselho. 

Afora esses participantes, contamos com a presença da Diretora da Divisão de Atividades 

Social do SESC/PE, Sr.ª Ana Paula Cavalcanti e a Assistente Social, Sr.ª Magda Gomes de 

Moraes Andrade; além da equipe técnica do Banco de Alimentos. 

Após a coleta e análise dos dados, apresentados a seguir, e a realização da reunião 

com os/as representantes das instituições atendidas no Banco de Alimentos sintetizamosos 

resultados do projeto de intervenção profissional em Serviço Social.  

Verificou-se que o universo de instituições cadastradas no Banco de Alimentos do 

SESC/PE durante o período de execução do projeto de intervenção profissional em Serviço 

Social somou duzentas e vinte e duas (222) instituições no Recife e Região Metropolitana. 

Desse total, cento e oito (108) instituições, devolveram o formulário de coleta de dados, 

referente à inscrição nos diversos Conselhos de Políticas Públicas, esse número 

representou cerca de 50% das instituições atendias pelo Banco de Alimentos no Recife e 

Região Metropolitana no segundo semestre de 2015. 

Do total das cento e oito (108) instituições que devolveram o formulário, vinte e 

duas (22) instituições, que apresenta aproximadamente 20% do total de instituições que 

entregaram o formulário da pesquisa, não possuíam inscrição nos Conselhos Municipais de 

Assistência Social (CMAS). Desse total de 20%, mais da metade eram do Recife, ou seja, 

dezoito (18) instituições. 

Observou-se que, embora o número de instituições, que não possuíam o registro 

nos Conselhos de Assistência Social, tenha sido relativamente baixo, em relação ao 

número de instituições que devolveram o formulário – o universo da pesquisa; o número de 

instituições do município do Recife que não possuíam inscrição no CMAS foi 

consideravelmente alto, uma vez que, representou quase cem por cento (100%) das 

instituições sem inscrição. Isso reiterou a importância do desenvolvimento do Projeto de 

Intervenção Profissional em Serviço Social. 

 No tocante as instituições que possuíam inscrição nos Conselhos Municipais de 

Assistência Social, cerca de setenta por cento (70%) das instituições que entregaram o 
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formulário possuíam inscrição no CMAS, isto é, aproximadamente setenta e nove (79) 

instituições. Desse total, cinquenta (50) instituições são do município do Recife.  

Outro percurso metodológico para obtenção dos dados foi através da comparação 

entre o total de instituições inscritas no CMAS do Recife, conforme a planilha atualizada 

do mês de setembro do ano de 2015, enviada pela equipe técnica do referido Conselho e, a 

planilha das instituições atendidas pelo Banco de Alimentos. A partir desse processo, 

percebeu-se que além das instituições que nos entregaram o formulário, quatorze (14) 

instituições atendidas pelo Banco de Alimentos, possuíam inscrição no CMAS do Recife, 

mas não devolveram o instrumental de coleta de dados – o formulário.  

Em relação à análise dos dados que compuseram as questões abertas do formulário, 

verificou-se que no universo de instituições do Recife, que não possuem inscrição no 

CMAS, o qual representou dezoito (18) instituições, quatro (04) responderam que nunca 

ouviram falar do Conselho de Assistência Social, nem sobre outros Conselhos. Dessas 

quatro (04) instituições, a metade respondeu que não acha importante a inscrição nesse 

Conselho, ou seja duas (02) instituições. O restante, que soma quatorze (14) instituições 

afirmou que, embora não possuam o registro no CMAS, já ouviram falar do CMAS ou de 

outros Conselhos. No tocante a importância dos Conselhos, três (03) instituições não 

responderama questão e, as demais responderam que acham importante.  

Em relação ao interesse em aprofundar os conhecimentos sobre os Conselhos de 

Políticas Públicas, quinze (15) instituições responderam que possuíam esse interesse; uma 

(01) instituição afirmou que não possuía interesse e duas (02) instituições não responderam 

a questão.  

No tocante as sugestões e/ou comentários sobre os Conselhos, destacamos a 

seguinte resposta: “Acho que (o Conselho) deveria ser menos criterioso para as entidades 

poderem se inscrever, pois atualmente a burocracia e critérios deixam de fora grandes e 

históricas instituições que tem um importante trabalho social.” (sic). 

Observaram-senas respostas dadas pelas instituiçõesque existem várias dificuldades 

quanto ao cumprimento das exigências normativas para inscrição no CMAS, sobretudo, no 

que se refere aos procedimentos burocráticos. Dessa forma, compreendemos os 

procedimentos burocráticos como parte da dinâmica institucional, mas não como um fim 

em si mesmo. Ressaltamos a necessidade de haver uma articulação entre os desafios 

colocados pelas necessidades das instituições e as exigências normativas dos Conselhos. 
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Assim, as instituições apresentaram diversas dificuldades quanto ao cumprimento 

das normas para o processo de inscrição, inclusive em relação ao acesso as informações 

sobre os procedimentos básicos para o processo. Todavia, na primeira reunião com os 

representantes do CMAS do Recife, a equipe mostrou-se disposta para prestar as devidas 

orientações e acompanhamentos no processo de regularização, afim de que as instituições 

atendam aos critérios estabelecidos.  

Entre outrascolocações menciona-se que, das duas vezes que tentei realizar a 

inscrição de nossa associação, tivemos muita burocracia e também solicitação de 

documentos obrigatórios como IPTU do imóvel, quando não existe no cadastro de imóveis 

do município (UM ABSURDO).”. (sic). Assinalamos que muitos bairros do Recife e de 

outros municípios, não possuem registros no cartório de imóveis da cidadepor questões de 

uso e ocupação do solo. 

Ressalta-se que a proposta dessa ação não teve como objetivo executar a função 

social do CMAS, mas sim, de atuar como mediadores no processo de esclarecimento das 

instituições quanto à importância da inscrição nos Conselhos de Políticas Públicas, a fim 

de potencializar suas ações sociais, sobretudo de participação e controle social. Observou-

se que houve o alcance dos objetivos proposto, cabendo ao CMAS executar de forma 

qualificada seu papel enquanto instrumento mediador da participação e do controle social 

das instituições.  

 
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE 
SOCIAL: UMA ANÁLISE DOS IMPACTOS E BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO DO 
PROJETO DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL 
   

Assinala-se que a conjuntura atual traz consigo determinantes de ordens política, 

social e econômica que contribuem para o enfraquecimento da atuação política das 

entidades socioassistenciais. Tais determinantes têm materializado vários desafios para 

essas instituições no que se refere à formulação, desenvolvimento, avaliação e aprovação 

dos projetos sociais, sobretudo, no que tange a falta de recursos, de pessoal, de 

planejamento estratégico, entre outros. Simultaneamente esses desafios têm contribuído 

para a fragilização da ocupação dos espaços de controle e de participação social, por parte 

do conjunto da sociedade civil organizada e também por parte dos indivíduos. 

Com isso, nota-se que o projeto de intervenção profissional em Serviço Social 

surge em um momento oportuno para trabalhar junto aos representantes das instituições 
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socioassistenciais, cadastradas no Banco de Alimentos do SESC/PE – Recife, o 

fortalecimento institucional e a função sociopolítica de suas ações. 

No que concerne os benefícios para o fortalecimento institucional do Banco de 

Alimentos,após a análise dos dados registrados no período de execução do projeto de 

intervenção, verificou-se que o projeto de intervenção profissional em Serviço Social 

contribuiu para a sistematização do quantitativo de instituições cadastradas que possuem 

ou não o registro nos Conselhos de Políticas Públicas, sobretudo, no CMAS. Além disso, 

contribuiu para a criação de espaços de diálogos entre o CMAS e a equipe técnica do 

Banco de Alimentos. 

Ademais, a proposta em análise contribuiu para o fortalecimento das ações, que já 

são desenvolvidas, junto aos representantes das instituições cadastradas no Banco de 

Alimentos, uma vez que, a atuação profissional do assistente social vai além da 

intermediação na distribuição e doação de produtos e alimentos, visando prestar 

assessoramento no que se refere à manutenção da parceria junto ao Banco de Alimentos 

do, no cumprimento das cláusulas do Termo de Cooperação e na orientação ao acesso a 

programas e projetos do governo nas esferas federais, estaduais e municipais. 

Outrossim, o projeto de intervenção profissional em Serviço Social corroborou com 

aResolução do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que por 

intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional estabeleceu na 

Resolução 72, de 09 de outubro de 2015, no artigo 2, inciso IV (d) que dentre as unidades 

receptoras das doações destinadas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)6do 

Governo Federal serão: 
Entidade e organização de assistência social: entidade e organização sem fins 
lucrativos que, isolada ou cumulativamente, presta atendimento e 
assessoramento aos beneficiários da Assistência Social, bem como atua na defesa 
e garantia de direitos, e que obrigatoriamente esteja inscrita no conselho 
municipal de assistência social [...].(MDS, 2016, p. 02.). 

 

Salienta-se que essa contribuição foi fundamental, uma vez que, antecipou para o 

Banco de Alimentos uma proposta de atuação junto as instituições que ainda não tinham 

inscrição nos Conselhos de Assistência Social dos seus municípios, antes mesmo da 

deliberação do governo federal.  

                                                           
6 Mais informações acerca do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Governo Federal estão disponíveis em: 
<http://mdspravoce.mds.gov.br/seguranca-alimentar-e-nutricional/programa-de-aquisicao-de-alimentos/>.Acesso em: 01, 
out. 2016. 
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Em relação às contribuições para as instituições socioassistenciais cadastradas no 

Banco de Alimentos notou-se que o fomento do debate sobre os mecanismos de 

participação e controle social,contribuindo para o acesso à informação, a potencialização e 

a qualificação das ações desenvolvidas, em longo prazo, contribuiu para o processo de 

regularização das instituições atendidas, bem como, na instrumentalização das 

intervenções das mesmas e também para o usufruto dos espaços de controle e participação 

social. Assinala-se que após a realização do projeto de intervenção profissional até o 

presente momento 03 (três) instituições realizaram a inscrição no CMAS do Recife e 

enviaram ao Banco de Alimentos a Declaração de Inscrição, a saber, Lions Clube Boa 

Vista, Movimento Social e Cultural Cores do Amanhã e Núcleo de atuação social cristã 

Emanuel (NASCE).  

Dessa forma, percebe-se a necessidade de continuidade desse projeto, a fim de alcançar 

as outras instituições que prestam serviços socioassistenciais,tanto aquelas que não 

devolveram os formulários de coleta de dados, quanto aquelas que atuam nos demais 

municípios da RMR e do estado de Pernambuco, até aonde se expande o atendimento do 

Banco de Alimentos. 

 

CONCLUSÃO 

Dado o expostoverifica-se que a importância do CMAS do Recifefoi debatida no 

processo de execução do projeto de intervenção profissional em Serviço Social, mas ainda 

deve ser retomada, tanto com as instituições do Recife que não participaram da 

intervenção, quanto com as demais instituições atendidas pelo Banco de Alimentos do 

SESC/PE. Os impactos gerados após o projeto de intervenção profissional refletiram em 

benefícios tanto para o fortalecimento institucional do Banco de Alimentos do SESC/PE 

quanto para as instituições socioassistenciais cadastradas, os quais representaram 

benefícios diretos como a inscrição no CMAS; quantos benefícios indiretos como o 

recebimento de doações do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do governo 

federal, dentre outros.  

Espera-se que haja continuidade na execução do projeto de intervenção profissional 

em Serviço Social e que atinja as instituições dos outros municípios. Como recomendações 

futuras, deseja-se que haja um acompanhamento das instituições socioassistenciais que 
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participaram da intervenção, afim de avaliar o alcance desta ação, que seja: a inscrição no 

CMAS, bem como, o acompanhamento daquelas que já realizaram a inscrição no CMAS. 

Verifica-se que a postura do profissional reflete claramente os procedimentos 

adotados e, consequentemente nos resultados obtidos nas ações. Diante das ações 

realizadas no Banco de Alimentos, percebe-se que, na medida do possível busca-se alinhar 

as necessidades reais, ao que se considera ideal, realizando o que é possível, para objetivar 

ações de caráter democrático e participativo, que apontem para uma sociedade diferente da 

atual. 
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