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Epigrafe 
 

 
O momento que vivemos é um momento pleno de desafios. Mais do 
que nunca é preciso ter coragem, é preciso ter esperanças para 
enfrentar o presente. É preciso resistir e sonhar. É necessário 
alimentar os sonhos e concretizá-los dia a dia no horizonte de novos 
tempos mais humanos, mais justos, mais solidários (Marilda 
Iamamoto).  



 

 

RESUMO 
 
 
O presente estudo tem como objetivo compreender e analisar o trabalho do assistente 
social no CRAS a partir de reflexões sobre a autonomia relativa e materialização do 
Projeto Ético-Político.O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, também 
conhecido como Casa das Famílias, foi estabelecido na NOB/SUAS do ano de 2005 e está 
inserido no Plano Nacional da Assistência Social, no nível de proteção social básica, como 
unidade pública estatal responsável por executar os serviços caracterizados neste grau de 
complexidade, e organizar a rede de serviços sócio assistenciais no âmbito local. Ao 
Serviço Social presente no CRAS, compete articulado aos demais profissionais, intervir 
nas demandas presentes em sua área de abrangência, superando as situações de risco na 
vulnerabilidade social, garantindo a efetividade dos direitos de seus usuários, bem como, 
almejando o empoderamento das famílias. Porém, há vigente um capitalismo globalizado, 
com novas exigências do mercado de trabalho, em que o próprio profissional assistente 
social, trabalhador inserido na divisão sócio técnica do trabalho, visualiza cenários de 
grandes retrocessos nas conquistas econômicas e sociais para toda a classe trabalhadora do 
país.Assim, objetiva-se inquirir, como se dá a atuação destes profissionais no CRAS, 
enquanto equipamento de proteção social, e, como a autonomia relativa e a materialização 
do projeto profissional se fazem nesses espaços sociais, no cotidiano do trabalho.    
 
Palavras-chave:Serviço Social, Trabalho, Assistência Social,CRAS,Autonomia 
Profissional, Projeto Ético-Político. 
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Introdução 
 

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública 

descentralizada da Política Nacional de Assistência Social onde são ofertados serviços 

socioassistenciais, de transferência de renda, oficinas socioeducativas e atividades 

diversas,cujo o principal objetivo é o favorecimento do convívio e do fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários. 

O CRAS atua de forma estratégica, como porta de entrada do sistema de proteção 

social, isto é, como um espaço de concretização dos direitos socioassistenciais nos 

territórios onde estão localizados, materializando, assim, a Política de Assistência Social, 

ofertando a possibilidade da autonomia ou do empoderamento das famílias nele 

referenciadas, propiciando que as mesmas superem assituações de vulnerabilidade e/ou 

risco social. 

O CRAS se inscreve no âmbito da assistência social que é política pública que 

objetiva ofertar proteção social e amparo às necessidades básicas e vitais a todos os 

brasileiros, ofertada por meio da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 contra as 

situações de risco. 

O assistente social, profissional respaldado por umprojeto profissional, capacitado 

para enfrentar às refrações da questão social, tem como lócus de trabalho também a 

Política de Assistência Social, materializada no CRAS, deve provocar e desencadear 

mudanças fundamentais e contribuir de forma efetiva na coordenação e articulação das 

políticas sociais no âmbito do território de sua abrangência, na inserção dos usuários dos 

serviços da Assistência Social e demais políticas, e, ainda, na proposição de novos serviços 

e programas. 

Ademais, frente às difíceis realidades encontradas no atual cenário institucional 

no campo assistencial, é necessário que o profissional de Serviço Social do CRAS trabalhe 

de modo a enfrentar e superar duas grandes tendências de intervenção, a do "por que fazer" 

e a do "como fazer", se apresentando como contribuinte ou como mediador nestas 

questões. Aliás, no contexto do “como fazer”, frente a uma sociedade onde cada vez 

maistornam-seextintas as inclusões em políticas públicas, por vezes, as intervenções 

autônomas do assistente social se fazem necessárias.  

Na atual conjuntura o assistente social precisa estar atento às realidades que lhes 

são apresentadas, conforme menciona Iamamoto (2009, p.17): “[...] um profissional 
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culturalmente versado e politicamente atento ao tempo histórico; atento para decifrar o não 

dito, os dilemas implícitos no ordenamento epidérmico do discurso autorizado pelo poder 

[...]”.  Assim, as ações do assistente social são constituídas a partir do esclarecimento das 

tendências do movimento da realidade, decodificando suas manifestações sobre o qual 

incide a ação profissional.  

Dos pilares da profissão, o primeiro traz a Lei, que é a principal legislação que 

institui, regulamenta, disciplina e legitima a profissão do assistente social, que, através dos 

seus artigos 4º e 5º,prescrevem as atribuições privativas e competências do assistente 

social, a legislação preserva o espaço ocupacional profissional e suas competências.  

Osegundo grande pilar, o Código de Ética do Assistente Social, é o que sustenta a 

profissão e normatiza a relação do profissional com o usuário, com a instituição e com 

outros profissionais. Este pilar foi instituído pela Resolução CFESS nº. 273/1993, que vem 

dispor, através de Resoluções, artigos, alíneas e Títulos, as condições de trabalho 

condignas, seja em instituição pública ou privada, de forma a garantir a qualidade do 

exercício profissional. O referido documento vem, também, instituir condições e 

parâmetros normativos, claros e objetivos, estabelecendo como condição obrigatória para a 

realização de qualquer atendimento ao usuário do Serviço Social, a existência de espaço 

físico suficiente e adequado para abordagens individuais e coletivas, com as seguintes 

características físicas: a iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno, ventilação 

adequada a atendimentos breves ou demorados (e com portas fechadas), recursos que 

garantam a privacidade do usuário naquilo que for revelado durante a intervenção 

profissional, e um local apropriado para a guarda do material técnico de caráter sigiloso.  

Este trabalho monográfico vem ser o resultado das observações realizadas durante 

Estágio Curricular Supervisionado no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS 

da Penha vinculado à Secretaria Municipal de Assistente Social, situadono município de 

Campos dos Goytacazes-RJ, a partir da proposição do seguinte questionamento:Quais os 

desafios e possibilidades do trabalho do assistente social no CRAS para uma atuação 

crítica que favoreça a autonomia relativa e a materialização do Projeto Ético-Político? 

Importante ressaltar que a partir da experiência do estágio no CRAS foi possível 

apreender uma vasta compreensão sobre a Política Nacional de Assistência Social, bem 

como, os instrumentais que são utilizados pela profissão neste, e em outros espaços 

sócioocupacionais, como por exemplo, a escuta qualificada, a visita domiciliar e 

institucional, entre outros. Também possibilita o contato com os usuários da política, 
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observar e auxiliar o profissional de serviço social orientador/supervisor na atenção a 

demanda.  

A par do exposto, o presente estudo se justifica por traçar a atuação do assistente 

social no espaço público de proteção social às famílias. A sua relevância está na 

contribuição reflexiva junto destes momentos desafiadores dadosà problemática 

contraditória infiltrada nas atuais relações sociais capitalistas, numa total ofensiva 

neoliberal provocando momento sensível crítico atingindo, cada vez mais, o exercício 

profissional do assistente social. Ao mesmo tempo, vem contribuir junto à categoria de 

assistentes sociais, na atenção para a sua importância profissional no trato com as 

expressões da questão social, onde o primordial é o engajamento às reflexões sobre o 

nítido caráter de classe que permeia o seu exercício.  

Trata-se de uma revisão de literatura baseada em pesquisa bibliográfica realizada 

em diversas publicações referentes ao tema proposto, visando dessa forma consubstanciar 

o presente estudo, cujo principal objetivo é refletir sobre a autonomia relativa e a 

materialização do Projeto Ético-Político como desafios e possibilidades para uma prática 

interventiva do assistente social. No entanto, para alcançar tal objetivo tornou-se 

fundamental: identificar as principais reflexões sobre autonomia relativa tecidas na 

produção acadêmica do Serviço Social; analisaras dimensões que compõem o corpo 

material do Projeto Ético-Político como construção coletiva e sua articulação com a 

autonomia relativa, bem como, compreender as dinâmicas que envolvem o trabalho do 

assistente social na política de Assistência Social e a necessidade teórica e política de 

ampliação deste trabalho profissional.  

Sendo assim, o presente estudo está divido em dois capítulos, onde no primeiro 

será abordada a questão da Assistência Social como um espaço sócio ocupacional 

doexercício do assistente social, atuando nas principais demandas de conflito presentes na 

sociedade. No referido capítulo apresentar-se-á o conceito de Serviço Social e o respaldo 

legal do seu exercício no Brasil, assim como, do Assistente Social, sendo 

especificadoainda de que forma se dá a relação entre aspolíticas públicas da área social e a 

intervenção do Assistente Social, evidenciando os valores desta classeprofissional frente às 

demandas de conflitos sociais, seu espaço de intervenção e a sua convergência ou 

divergência, principalmente com relação àterritorialização e à centralidade na família. O 

capítulo realizará ainda uma abordagem acerca da relevância da atuação do Assistente 

Social no CRAS. 
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Quanto ao segundo capítulo, este realizará uma discussão sobre aautonomia 

relativa deintervenção do Assistente Social frente às demandas sociais de conflito em 

conformidade com as possibilidades de ação que propõe o Projeto Ético-Político, 

considerando que autonomia do exercício deste profissional é compreendida como um 

princípio fundamental, cujo respaldo está na Lei de Regulamentação da Profissão e pelo 

Código de Ética Profissional. O referido capítulo realizará ainda considerações sobre os 

desafios da autonomia relativaquanto ao trabalho do assistente social nas demandas 

presentes no CRAS, articulada aos demais profissionais, a fim de intervir de forma 

proativa, superando as situações de risco na vulnerabilidade social, garantindo a 

efetividade dos direitos de seus usuários, bem como, almejando o empoderamento das 

famílias. 
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CAPÍTULO 1 
 
1. A Assistência Social como espaço sócio ocupacional do assistente 
social. 
 

 

Atualmente tem se constatado em pesquisa uma preocupação da categoria 

profissional com os espaços sócio ocupacionais dos assistentes sociais, especialmente pelas 

substanciais transformações operadas no Estado e nas políticas sociais. Desse mote, surge a 

preocupação com a Política Nacional de Assistência Social que, a partir de 2004, 

possibilita a criação de um conjunto de equipamentos e serviços para atendimento de 

direitos sociais não contributivos.  

Dentre os profissionais que compõem o quadro técnico da Política de Assistência, 

nos seus equipamentos, está o assistente social, que tem em seu estatuto profissional o 

reconhecimento acadêmico e legitimado na sociedade como: 

 

[...] uma profissão que traz em sua bagagem processual e profissional a 
materialização nas conquistas teóricas e ganhos práticos que se revelaram na 
diversidade do universo profissional através de dois procedimentos: negação da 
base filosófica tradicional, nitidamente conservadora, que norteava a ética da 
neutralidade, e, afirmação de um novo perfil do/a técnico/a, não mais um/a 
agente subalterno/a e apenas executivo/a, mas um/a profissional competente 
teórica, técnica e politicamente.Logo, um profissional respaldado pelos projetos 
profissional e social, radicalmente democrático que o capacita a assumir 
compromissos com os interesses da classe trabalhadora, das quais, também, 
fazem parte ou se encontram inseridos (CFESS, 1993, p. 19-20). 
 

De acordo com o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), o Serviço Social 

como profissão, ampliou e vem ampliando o seu raio ocupacional para todos os espaços e 

recantos, onde a questão social explode com repercussões no campo dos direitos, atuando 

no universo da família, do trabalho e do ‘não trabalho’, da saúde, da educação, dos idosos, 

da criança e dos adolescentes, de grupos étnicos que enfrentam a investida avassaladora do 

preconceito, do estigma, da expropriação da terra, das questões ambientais resultantes da 

socialização do ônus do setor produtivo, da discriminação de gênero, raça, etnia, entre 

outras formas de violação dos direitos. Tais situações demandam ao Serviço Social 

projetos e ações sistemáticas de pesquisa e de intervenção de conteúdos mais diversos, que 

vão além de medidas ou projetos de assistência social, mas também considerando a 

assistência como política legítima e afiançadora de direitos sociais (CFESS, 2005). 
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Destarte, o assistente socialé profissional capacitado para trabalhar junto às 

expressões da questão social, especialista de nível superior, donde se exige formação 

teórica, técnica, ética e política, orientando-se por um projeto profissional, por uma Lei de 

Regulamentação Profissional e um Código de Ética (CFESS, 2005). O Serviço Social 

enquanto profissional conectado aos interesses da classe trabalhadora, com a profissão 

inscrita na divisão social e técnica do trabalho, vende sua força de trabalho, e, portanto, 

sofre os mesmos constrangimentos do trabalhador, como aponta Abramides (2017, p.367): 

 

[...] a conjuntura do país que apresenta um quadro de grandes mobilizações 
sociais frente aos ataques do capital, por meio do patronato e do Estado, com 
precarização das condições de vida dos trabalhadores imposta pela terceirização, 
desemprego estrutural crescente, desregulamentação das relações de trabalho e 
cortes orçamentários em políticas sociais que reduzem direitos sociais e 
trabalhistas arduamente conquistados.  
 

Segundo Raichelis (2011), o assistente social se vê constrangido e precarizado nos 

diversos espaços sócio ocupacionais em que exerce suas funções, que, como um 

trabalhador assalariado, é submetido à violação de direitos, se sentindo inseguro no 

emprego, na forma precária de contratação, diante a exigência da extensão da carga horária 

de trabalho, às pressões pelo aumento da produtividade e dos resultados imediatos, 

rebaixamento dos salários, ausência de horizontes profissionais com prazos mais longos, 

ausência de políticas de capacitação profissional, falta de perspectivas de progressão e 

ascensão na carreira profissional, dentre outros, diante o binômio 

flexibilização/precarização e a perda da razão social do trabalho.  

Moraes (2017, p. 2) aponta que se trata de um “cenário determinado pela 

mundialização do capital e o redimensionamento do trabalho e da sociabilidade”, o que 

vem interferir e atingir, também, na formação e no exercício profissional do assistente 

social. 

Consequentemente, mediante as refrações da questão social, desafios presentes no 

mundo do trabalho no que diz respeito às transformações no padrão de acumulação e 

regulação social, modificaram substancialmente não só o paradigma do processo e gestão 

do trabalho capitalista e o sistema estatal, mas, também: 

 

[...] ao metamorfosear a produção e a reprodução da sociedade, atingem 
diretamente a divisãosócio técnica do trabalho, envolvendo modificações em 
todos os seus níveis [...] e incidem fortemente sobre as profissões, suas áreas de 
intervenção, seus suportes de conhecimento e de implementação,suas 
funcionalidades, etc.(NETTO, 1996 apud DELGADO, 2013, p.132). 
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Por consequência, “influenciam, também, as condições do exercício profissional 

do assistente social, alterando os requisitos e exigências da formação profissional, as 

demandas e o mercado de trabalho, os processos e as condições de trabalho profissionais.” 

(CFESS/ABEPSS, 2009 apud DELGADO, 2013, p. 132).Esse novo olhar para as novas 

demandas absorvidas pelos assistentes sociais deve-se, fundamentalmente, ao texto 

constitucional estabelecido na Constituição Federal da República de 1988. Nessa esteira, 

Delgado (2013, p.133) aponta que: 

 
[...] a Constituição Cidadã de 1988, ao estabelecer direito às políticas sociais, 
em especial à seguridade social, muito contribuiu para a expansão do mercado de 
trabalho dos assistentes sociais em função do incremento à rede sócio 
assistencial, através da criação de importantes programas de atendimento a 
diversos segmentos da população. O espaço ocupacional ampliou-se também, 
com atividades voltadas para implantação, orientação e representação em 
Conselhos de Políticas Sociais e de Direitos, organização e mobilização popular, 
elaboração de planos de assistência social, acompanhamento e avaliação de 
programas e projetos, ampliação e interiorização dos cursos de Serviço Social, 
além de assessoria e consultoria e requisições no campo da pesquisa.  

 

Porém, de acordo com Raichelis (2009), a metamorfose do mundo do trabalho 

com os altos índices de desemprego e a desregulamentação e informalização das relações 

de trabalho, produtos da restauração do capital, e com a adoção do neoliberalismo trazendo 

consigo o retraimento das funções do Estado, e, redução dos gastos sociais, contribuíram 

para a crescente irresponsabilidade deste, no tocante às políticas públicas, e o retrocesso 

dos direitos sociais e agudização das sequelas da questão social. 

Com efeito, Raichelis (2006) noutra publicação considerou que:  

 

A dinâmica societária vem implicando a desmontagem das instituições de 
representação coletiva em todos os níveis, a progressiva diminuição do alcance e 
da qualidade das políticas sociais, a redução dos espaços de negociação com 
diferentes atores da sociedade civil, com amplos rebatimentos na conformação 
da esfera pública, o que está em curso é o esvaziamento da própria noção de 
direitos, traduzindo-se pelo encolhimento do horizonte de legitimidade dos 
direitos (RAICHELIS, 2006, p.21). 

 

A conjugação desses processos nas esferas produtiva e estatal leva ao crescimento 

e à diversificação do espaço ocupacional, assim como novas requisições e demandas para a 

profissão de Serviço Social (DELGADO, 2013, p.134). 

Contudo, mesmo com “uma efetiva ampliação do mercado de trabalho para a 

categoria nas últimas décadas, estudos recentes têm revelado as intercorrências desastrosas 
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das transformações societárias no âmbito do Serviço Social neste novo milênio” 

(DELGADO, 2013, p. 134), apontando para o crescimento do número de profissionais e 

das demandas, mas, ao mesmo tempo, para a perda ou precarização de postos de trabalho, 

para a ampliação da desigualdade social e novas formas de pobreza. 

Importante mencionar que as refrações da crise capitalista têm provocado arranjos 

de tensões perante as novas modalidades no mundo do trabalho cujo reflexo se dá no 

campo das políticas sociais. Esse é o desafio da Política de Assistência Social que visa 

contribuir para a redução dos altos graus de desigualdade social onde as famílias em 

situação de vulnerabilidade estão inseridas (XAVIER, 2014).  

Portanto, é relevante salientar que a Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOBRH/SUAS, 2006), contém, 

recursos jurídicos constitucionais que embasam a Política da Assistência Social, aonde 

com suas diretrizes e princípios para o financiamento, capacitação e gestão dos recursos 

humanos no âmbito do SUAS, vem ofertar junto aos profissionais do Serviço Social, 

condições e embasamentos para a execução do trabalho profissional, junto às famílias que 

dependem dos serviços ofertados pela Política de Assistência Social, através da proteção 

social básica, ofertada no CRAS. 

Assim, a Política de Assistência Social que tem como foco a família em todos os 

seus arranjos, tem também, a questão territorial como fator primordial para a oferta desta 

proteção social, que, segundo Azeredo (2015), a proteção social existe, mas ela se dá a 

partir do momento em que se compreende que é no território, em que cada indivíduo 

juntamente com seus familiares estão inseridos, há a proteção social. Sendo assim, a 

vulnerabilidade está relacionada a diversos fatores como: questões financeiras, as 

emocionais entre muitas outras, com isso entendemos que a proteção social não chega ao 

alcance de todos e nem todos têm o alcance a proteção social partindo da realidade 

territorial em que cada um se encontra. 

 

1.1. A Assistência Social como política pública: o território e a centralidade na 
família 

 

 

Na Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, promulgada em 05 de 

Outubro de 1988, e, na Lei nº 8.742 de 07 de Setembro de 1993, sancionada como a Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), que foi definida a Política de Assistência Social 
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junto com a Saúde e a Previdência na formação do tripé da Seguridade Social, para que 

todos tenham proteção social (BRASIL, 2004). 

Todavia, nela há nos princípios, artigos e incisos “direcionamentos constituídos 

aos atos políticos que regem o país, e, dentre eles no art.1º encontramos a soberania, a 

cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e, o pluralismo político” 

(BRASIL, 1988, p. 11). 

Dentre os objetivos fundamentais da Constituição Federal de 1988, encontram-se 

no art.3º, incisos I,II,III,IV,  “aconstrução de uma sociedade livre, justa e solidária; a 

garantia do desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e da marginalização com 

redução das desigualdades sociais e regionais; e, a promoção do bem estar de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” 

(BRASIL, 1988, p.11). 

De acordo com Vainer (2010, p.188), após “sete constituições e vinte anos de 

ditadura e violação aos direitos humanos no Brasil, esta Constituição de 1988, é a que veio 

expressar bem os anseios da sociedade do período em que foi promulgada”.Destarte, trata-

se de uma Constituição que traz no seu bojo uma ênfase à cidadania. Sendo assim é do 

processo constituinte de 1988 que: 

 

Se extraiu a Carta Política de 1988 consagrando em especial os direitos 
individuais, dando atenção especial ao princípio da dignidade da pessoa humana, 
aos direitos conexos a este princípio, como a proibição da tortura, e, a prática de 
racismo como crime inafiançável. Uma vez consagrada “a Carta Magna 
consagra-se os direitos sociais com atenção especial ao direito dos trabalhadores, 
bem como assegura a igualdade material em diversos momentos”, entre outros 
(VAINER, 2010, p.188). 

 

De acordo com Rocha (2000, p.162), que diz que a Constituição tem em seu 

conceito mais amplo, “o ato de constituir, lei básica que estabelece o regime político e 

social de um Estado”. É a Lei Fundamental e suprema do país. 

Sposati (2009, p.13) salienta que o referido documento constitucional ao dar 

ênfase e amparo aos direitos humanos e sociais, transferiu para o Estado a responsabilidade 

pública,“ainda que conceitualmente, fundamentais mudanças, pois acrescentou na agenda 

dos entes públicos um conjunto de necessidades até então consideradas de âmbito pessoal 

ou individual”.A autora ressalta assim, que: 

 

Nesse caminho, foi inaugurada uma mudança para a sociedade brasileira ao 
introduzir a seguridade como um guarda-chuva que abriga três políticas de 
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proteção social: a saúde, a previdência e a assistência social.A inclusão da 
assistência social na seguridade social foi uma decisão plenamente inovadora, 
que significou ampliação no campo dos direitos humanos e sociais, e, como 
consequência, introduziu a exigência de a assistência social, como política, ser 
capaz de formular com objetividade o conteúdo dos direitos do cidadão em seu 
raio de ação, tarefa, aliás, que ainda permanece em construção(SPOSATI, 2009, 
p.13). 

 
Isto posto, a Lei Orgânica da Assistência Social em seu Capítulo I, Arts. 1º e 2º, p. 

6 e 7, registram que: 

 

Assistência Social é definida como direito do cidadão e dever do Estado. É a 
Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, 
realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Traz em seu art. 
2º os objetivos da Assistência Social nos incisos I, II, III, IV, V, a proteção à 
família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o amparo às 
crianças e adolescentes carentes; a promoção da integração ao mercado de 
trabalho; a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; a garantia de 1 (um) salário 
mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, e, no Parágrafo Único: A Assistência Social realiza-se 
de forma integrada às políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à 
garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender 
contingências sociais e à universalização dos direitos sociais (BRASIL, 2009). 

 

À vista disso, a Assistência Social através dos seus princípios, diretrizes, 

organização e gestão, têm como funções, primordiais, concretizar direitos sociais e incluir 

as camadas mais vulneráveis da população em uma organização política, levando em 

consideração o interesse comum na emancipação e no protagonismo de cada cidadão, 

assim como para a eliminação ou a diminuição dos riscos e vulnerabilidades que incidem 

sobre eles, através da universalização e da equidade/igualdade dos direitos sociais 

encaminhando-os a proteção social. 

Tais direitos se materializam em programas, benefícios e serviços 

socioassistenciais, compreendendo-os, segundo Boschetti (2001, p.98) como: 

 

Ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência 
definidos para melhorar os benefícios e os serviços; os benefícios por sua vez, 
compreendem prestação monetária intransferível e condicionado à existência e 
comprovação da situação de necessidade; e, por fim os serviços são atividades 
continuadas, que objetivam a melhoria de vida da população, considerando suas 
necessidades.  

 

Dessa forma, ressalta-se que a Política de Assistência Social se refere a uma 

política pública direcionada ao cidadão imbuído de direitos. Nesse contexto, o sujeito 
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cidadão não pode ser mais considerado um ‘pedinte’ de assistencialismo. A título de 

exemplificação ressalta-se que “a proteção está para quem não consegue trabalho ou 

emprego, e, não consegue superar as dificuldades da vida sozinha” (BRASIL, 2004). Em 

razão disso,torna-se relevante os processos de socialização mediados no espaço/território 

em que se reside o indivíduo/família. 

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) aprovou a 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS), em 2004, e, por sua vez estadefiniuo 

funcionamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Com relação à implantação do SUAS, Raichelis (2010, p. 750) ressalta que: 

[...] sua rápida expansão por todo o território nacional vem ampliando 
consideravelmente o mercado de trabalho para os assistentes sociais e demais 
profissionais atuantes nessa área. Ao mesmo tempo e no mesmo processo, 
contraditoriamente, aprofundam a precarização das condições em que este 
trabalho se realiza, considerando o estatuto de trabalhador assalariado do 
assistente social, subordinado a processos de alienação, restrição de sua 
autonomia técnica e intensificação do trabalho a que estão sujeitos aos 
trabalhadores assalariados em seu conjunto. 

 
No entanto, o assistente social mesmo respaldado por este aparato legal, de acordo 

com Couto (2010, p. 37) registra que, se: 

 

[...] vem enfrentando conjunturas adversas, perante as quais os sujeitos 
comprometidos com sua feição pública buscam construir um projeto de 
resistência e de ruptura frente à implosão de direitos alimentada pelo ideário 
neoliberal, afirmando por sua vez os direitos sociais dos usuários da assistência 
social. 

 

Ressalta-se que oSUAS vem organizar a Assistência Social, levando em 

consideração o local onde as pessoas vivem, e, quais tipos de proteção elas precisam, 

échamado território. Ele visa buscar soluções para a família em todos os seus novos 

arranjos, base da sociedade (BRASIL, 2004). 

No que se refere à perspectiva de territorialidade, conforme evidencia Albagli 

(2004, p.28),esta, incorporou-se às ciências humanas e sociais, especificamente às áreas da 

Antropologia, Psicologia, Sociologia, da Geografia e do Serviço Social, “a partir da 

compreensão de que os processos de socialização são mediados no espaço”. Tal conceito 

refere-se:  

Às relações entre um indivíduo ou grupo social e seu meio de referência, 
manifestando-se nas várias escalas geográficas – uma localidade, região ou um 
país – e expressando um sentimento de pertencimento e um modo de agir no 
âmbito de um dado espaço geográfico. No nível individual, a territorialidade 
refere-se ao espaço pessoal imediato, que em muitos contextos sociais é 
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considerado um espaço inviolável. Em nível coletivo, a territorialidade torna-se 
também um meio de regular as interações sociais e reforçar a identidade de um 
grupo ou comunidade (AZEREDO, 2015, p. 97). 

 

Complementando a assertiva acima, vale salientar as pontuações de Reis (1995, 

p.02)conforme citação a seguir: 

 

[...] Éimpossível entender o grupo familiar sem considerá-lo dentro da complexa 
trama social e histórica que o envolve, dando-se isso pela complexa integração de 
fatores econômicos, sociais e culturais, remetendo-se de um lado a uma 
determinação histórico-estrutural e de outro, uma forma específica de organização 
interna do grupo familiar.  

 

Especificamente sobre os territórios em que as famílias estão inseridas, com suas 

vivências, demandas e conflitos, Azeredo (2015, p.99) propõe a seguinte reflexão:  

 

[...] sem deixar de se levar em conta as influências que estas têm sobre a realidade 
das famílias, e como ambos, família e território, podem influenciar positiva ou 
negativamente na proteção social. Faz-se necessário uma análise, já que nos 
encontramos em uma realidade pautada na desresponsabilização do Estado, e 
grande sobrecarga de responsabilidade sobre as famílias no provimento de 
condições para sua sobrevivência e, assim, de sua proteção social.   
 

Sob este aspecto, é possível constatara existência de um grande quantitativo de 

famílias inseridas em situações, variadas e distintas, de vulnerabilidade social, sem, no 

entanto, compreenderem que as responsabilidades dessa condição não decorrem somente 

delas, pois,“no provimento de condições reais de subsistência, apesar de ter centralidade, a 

família não deve ser a única provedora e responsável pelo suporte social” (AZEREDO, 

2015, p. 101). 

 Percebe-se, de acordo com Azeredo (2015, p.101), que “o lugar onde residem as 

famílias é onde se desenvolvem os laços e vivências que influenciam diretamente no 

comportamento”. Assim sendo: 

 

A família conta com aspectos diversificados que trazem consigo uma rede de 
provimento no que tange as necessidades básicas dos indivíduos que nela estão 
inseridos. Essa rede gira em torno da proteção social primária, no sentido de ser 
a base para a socialização de recursos materiais e imateriais e cuidados. São, 
portanto, mecanismos de garantia do bem-estar social construído ao longo de um 
processo histórico (FREITAS; BARROS; BRAGA, 2012, p.121).  

 

Em análise sobre a sociabilidade primária, como bem traz Teixeira (2008, p. 60), 

“pode ser composta majoritariamente pela família e vizinhança, sendo voltada para o 
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âmbito afetivo, do cuidado e da filantropia, na área privada. Já a sociabilidade secundária 

são ações de proteção gerenciadas pelo Estado no campo das políticas públicas”. 

Sendo assim, “o Estado, como provedor na garantia do exercício da cidadania e da 

democracia, assume como dever, o papel de regular os aspectos sociais como forma de 

potencializá-los, através das políticas a estes destinadas, no que tange a condições básicas 

de sobrevivência e reprodução social” (TEIXEIRA, 2008, p.60). 

Vale ressaltar que: 

 

As vulnerabilidades sociais, quando não encontram possibilidades de acesso aos 
direitos e às políticas necessárias, acabam por tornarem-se riscos sociais. 
Especialmente em famílias pobres, entendendo a pobreza como agravante da 
vulnerabilidade, mas não o único determinante, o risco social se faz presente 
devido à precariedade dessa rede de recursos (SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 
147). 
 

Assim, essa condição de vulnerabilidade não é algo inerente ao sujeito ou que 

dependa da sua vontade singular, pelo contrário, é uma condição que decorre de “fatores 

externos que podem contribuir para a situação: em primeiro lugar, os aspectos econômicos, 

sociais e culturais; em segundo, a oferta de serviços para determinadas demandas” 

(SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 148). 

Sendo assim: 

 

Cabe a afirmação de que não é desresponsabilizando o Estado de suas 
atribuições sociais e culpabilizando as famílias pelo provimento destes 
mecanismos que se solucionarão os casos de vulnerabilidades e riscos sociais, 
mas sim, garantindo o pleno acesso desses indivíduos aos recursos necessários 
para a manutenção da vida cotidiana para que possam exercer dignamente seu 
papel enquanto cidadãos de direitos. (AZEREDO, 2015, p. 57). 

 

Assim, “o exercício vital das famílias é semelhante às funções das políticas 

públicas: ambas visam dar conta da reprodução e da proteção social dos grupos que estão 

sob sua tutela que, diferenciando-as na esfera pública e privada, no campo dos direitos à 

proteção social” (CARVALHO, 2005, p. 267).  

Para Prado (1981, p. 14): 

 

Longe de uma visão idealizada sem conflito, relação de dominação, de poder e 
força, antes, ao contrário, destacam-se muitas famílias como fonte de relações de 
violência, negligência, de abandono, de conflitos de gerações etc. A família é 
única em seu papel determinante no desenvolvimento da sociabilidade, da 
afetividade e do bem estar físico dos indivíduos, sobretudo durante o período da 
infância, adolescência e da velhice, sendo essas funções primárias, espontâneas e 
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solidárias, podendo ser potencializadas desde que as políticas públicas criem 
condições concretas em apoio e serviços de acesso à renda, moradia, trabalho, 
saúde, dentre outros. 
 

Desta forma, é no CRAS que se possibilita, em geral, o primeiro acesso das 

famílias aos direitos sócioassistenciais e, portanto, à proteção social. Estrutura-se, assim, 

“como porta de entrada dos usuários da política de assistência social para a rede de 

Proteção Básica e referência para encaminhamentos à Proteção Social” (CADERNO DE 

ORIENTAÇÕES DO CRAS, 2015, p.6). 

De acordo com a Tipificação dos Serviços Sócioassistenciais (2009, p. 06-07): 

 

CRAS é a unidade local que tem por função a organização e a oferta de serviços 
da proteção social básica em determinado território, é a efetivadora da referência 
e contra referência do usuário na rede sócio assistencial do Sistema Único da 
Assistência Social, e, também, a unidade de referência para os serviços das 
demais políticas públicas. A articulação dos serviços sócio assistenciais do 
território com o Programa de Atendimento Integral à Família garante o 
desenvolvimento do trabalho social com as famílias dos usuários desses serviços, 
permitindo identificar suas necessidades e potencialidades dentro da perspectiva 
familiar, rompendo com o atendimento segmentado e descontextualizado das 
situações de vulnerabilidade social vivenciada.   

 

Assim, o CRAS tem como: 

 

Objetivos junto às famílias que dependem dos recursos da proteção social 
continuada, o fortalecimento da função protetiva, contribuindo na melhoria da 
sua qualidade de vida; a prevenção da ruptura dos vínculos familiares e 
comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social 
vivenciadas; a promoção a aquisições sociais e materiais às famílias, 
potencializando o protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades; a 
promoção dos acessos a benefícios, programas de transferência de renda e 
serviços sócio assistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de 
proteção social de assistência social, dentre outros (BRASIL, 2009, p.07). 
 

Enfim, são osCRAS, uma vez instalados em locais próximos aos territórios em 

que haja vulnerabilidades e riscos, a referência, os condutores “para o desenvolvimento de 

todos os serviços sócio assistenciais, os responsáveis pela oferta da proteção social básica 

do SUAS”. Tem como um dos objetivos principais a oferta de “serviços de caráter 

preventivo, protetivo e proativo, desde que haja espaço físico e equipe, sem prejuízo das 

atividades do PAIF”. Refere-se ainda, como “crucial que os profissionais que atuam nos 

serviços mantenham postura ética em relação às informações dos usuários, mantendo o 

sigilo profissional necessário” (BRASIL, 2009, p.07; CADERNO DE ORIENTAÇÕES 

DO CRAS, 2015, p. 09). 
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1.2. O Trabalho do assistente social no CRAS 

 

 

A dignidade, o protagonismo do ser humano é a sua condição de se estabelecer 

como sujeito social, é exercer uma atividade remunerada, com liberdade política, é ter o 

seu trabalho, e o respeito dentro do espaço em que se está inserido.Assim, o profissional 

assistente socialtrabalha com a proteção social básica, tentando prevenir os riscos, 

trabalhando com a reunião de acolhida dos usuários que é uma forma de otimização de 

atendimento que tem por objetivos criar vínculos entre o CRAS, família e comunidade, 

acessando seus direitos de cidadania. A importância de passar informações aos usuários 

sobre os serviços de proteção social básica oferecido no equipamento, e, demais programas 

e benefícios. É fundamental aos profissionais da assistência social ter o domínio sobre os 

direitos sociais, experiências de trabalhos em grupos e atividades coletivas. Também, há a 

necessidade da experiência com trabalhos interdisciplinares, ter conhecimentos das 

realidades do território em que se está inserido, das áreas de abrangência, ter boa 

capacidade relacional e de escuta com as famílias, e com todos os usuários que procuram 

os serviços sociais no equipamento (CADERNO DE ORIENTAÇÕES DO CRAS, 2015, p. 

29). 

Ressaltando que as famílias inseridas no Programa de Atenção Integral à Família 

(PAIF) são as que se encontram em situação de vulnerabilidade social decorrente da 

pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de 

pertencimento e sociabilidade ou outra situação de risco social, o que vem alertar para o 

perfil do público que tem acesso à Política de Assistência Social, onde uma parcela 

considerável da população que é composta por indivíduos desprovidos de recursos 

financeiros e, sobretudo do acesso a oportunidades de melhores condições de vida. Desta 

forma, “é a partir do trabalho com famílias no serviço PAIF que se organizam os serviços 

referenciados ao CRAS. Esse referenciamento possibilita a organização e hierarquização 

da rede sócioassistencial” (BRASIL, 2009, p.6). 

Por conseguinte, segundo a citação abaixo: 

 
Quanto aos usuários, embora as normativas do SUAS definem a família como foco 
de atenção da Política, esta Instituição aparece nos CRAS representada, 
predominantemente, por mulheres em situação de pobreza. São mulheres, portanto, 
que sintetizam a exclusão do acesso aos bens e serviços socialmente produzidos e 
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a dificuldade de reprodução de necessidades básicas e dos problemas vivenciados 
pela família (COUTO, et al., 2012, p.102). 

  

Portanto, otrabalho do assistente social no CRAS implica articulado com os 

demais profissionais que compõem a política de assistência social, intervir nas demandas 

presentes na área de abrangência do equipamento social, na tentativa de superar as 

situações de risco, vulnerabilidades sociais, garantindo assim, os direitos de seus usuários, 

bem como almejando o empoderamento das famílias.  

Assim, o Serviço Social no CRAS tem por finalidade acompanhar as famílias 

referenciadas a ele, realizar as articulações com a rede sócioassistencial presente no seu 

território de abrangência, bem como realizar os encaminhamentos necessários a esta rede. 

Logo, o assistente social deve atuar, junto a outros profissionais compondo uma 

equipe multiprofissional e interdisciplinar, que segundo a Associação Brasileira de Ensino 

e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) (1996), “compete ao assistente social da Política 

de Assistência Social, identificar, analisar e compreender as demandas presentes na 

sociedade, seus significados e formular respostas às mesmas para enfrentar as diversas 

expressões da questão social”. 

Desta maneira: 

 

[...] o perfil do assistente social para atuar na política de Assistência Social, deve 
afastar-se das abordagens tradicionais funcionalistas e pragmáticas que reforçam 
as práticas conservadoras que tratam as situações sociais como problemas pessoais 
que devem ser resolvidosindividualmente [...]. (CFESS, 2011, p. 18). 

 

Segundo a NOB/RH/SUAS (2006, p.17), são os princípios que orientam as 

atuações dos profissionais da área da Assistência Social. Seguem alguns deles:  

 

A defesa intransigente dos direitos sócioassistenciais; compromisso em ofertar 
serviços, programas, projetos e benefícios de qualidade que garantam a 
oportunidade de convívio para o fortalecimento de vínculos ou laços familiares e 
sociais; promoção aos usuários do acesso a informação, garantindo conhecer o 
nome e a credencial de quem os atende; proteção à privacidade dos usuários, 
observado o sigilo profissional, preservando sua privacidade, opção e resgatando 
sua história de vida; o compromisso em garantir atenção profissional direcionada 
para a construção de projetos pessoais e sociais para a autonomia e 
sustentabilidade; reconhecimento do direito dos usuários a ter acesso a benefícios e 
renda, e a programas de oportunidades para inserção profissional e social, dentre 
outros. 
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Assim, observa-se que os princípios são fundamentais para uma atuação de 

qualidade e efetiva dos profissionais, porém, com as condições existentes de trabalho, nem 

sempre consegue colocá-los em prática. 

Monteiro (2011, p. 4), em suas pesquisas, identifica que essas condições 

impactam de forma significativa na atuação do profissional do serviço social e demais 

integrantes da equipe, destacando que “as condições e meios de trabalho caracterizadas 

pela inadequação na estrutura física, recursos materiais insuficientes, ausência de 

transporte que viabilize aproximação maior com as famílias, [...] quanto articulação com a 

rede”, limita o exercício profissional, contribuindo para as ações pontuais. 

Assim, sente-se, diante o contexto, sobre a importância de o profissional ter 

clareza sobre seu objeto de intervenção, tendo como base de atuação, o projeto ético-

político profissional, para que não se atenha a problematizar apenas as condições de 

trabalho e sim o seu exercício profissional. Então, o profissional necessita da educação e 

capacitação permanentes para que se supere às práticas assistencialistas, paternalistas e 

preconceituosas, conforme Monteiro (2011, p. 8) diz que “neste sentido é mister resgatar o 

caráter teleológico do trabalho, bem como o compromisso assumido pela categoria 

profissional pela luta intransigente dos direitos da classe trabalhadora”. 

À vista disso, entende-se que há a exigência de um profissional, conforme 

Iamamoto (2009, p.25) diz “que tenha competências para propor, para negociar com a 

instituição os seus projetos, para defender o seu campo de trabalho, suas qualificações e 

atribuições profissionais”. Portanto, apesar dos obstáculos presentes no campo de atuação, 

é importante superá-los para que se realizem as ações profissionais, e, buscar as condições 

adequadas e necessárias para o exercício profissional.  

Destarte, pelas difíceis realidades encontradas na contemporaneidade, é necessário 

que o profissional de Serviço Social, do CRAS trabalhe de modo a enfrentar e superar duas 

grandes tendências presentes hoje no âmbito do CRAS: 

 

A primeira é de restringir a atuação dos atendimentos emergenciais a indivíduos, 
grupos ou famílias, o que pode caracterizar os CRAS e a atuação profissional 
como um “grande plantão de emergências”, ou um serviço cartorial de registro e 
controle das famílias para acessos a benefícios de transferência de renda.A 
segunda é de estabelecer uma relação entre o público e o privado, onde poder 
público transforma-se em mero repassador de recursos a organizações não 
governamentais, que assumem a execução direta dos serviços sócioassistenciais. 
Esse tipo de relação incorre no risco de transformar o/a profissional em um/a 
mero/a fiscalizador/a das ações realizadas pelas ONGS e esvazia sua 
potencialidade de formulador/a e gestor/a pública da política de Assistência Social 
(CFESS, 2011, p. 25).  
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De acordo com as narrativas acima sobre o trabalho do assistente social em um 

CRAS, entende-se que somente o CRAS, não dará conta de enfrentar todas as demandas 

condizentes a ele. Com certeza necessitará da articulação com toda a rede sócioassistencial 

presente ou existente em sua área de abrangência, assim como os equipamentos de saúde, 

de educação, do sistema de justiça e de outros da Assistência Social. 

Assim, o assistente socialque preserva ou mantém em suas atuações ou práticas 

diárias, suas bases nas ações jurídicas, o Código de Ética e a Lei de Regulamentação da 

profissão, se compromete com os interesses da massa trabalhadora na prática cotidiana, 

reafirmando seus valores fundantes e essenciais da liberdade, da justiça e da equidade. E 

com a normatização do exercício profissional vem permitir que esses “valores a que se 

referem sejam retraduzidos no relacionamento entre eles, assistentes sociais, 

instituições/organizações e população, preservando-se os direitos e deveres profissionais, a 

qualidade dos serviços e a responsabilidade diante do usuário” (BRASIL, 1993, p. 21). 

Complementando essa normatização do exercício profissional dentre os 

arcabouços instrumentais que respaldam as ações/práticas do Serviço Social, os 

princípiosfundamentaisdo Código de Ética, representam “o alicerce do conjunto de 

regramentos ou regulamentos estabelecidos, fundamento da concepção do projeto ético-

político adotado pelo Código” (BARROCO; TERRA, 2012, p.121). 

Sendo assim, são onze os Princípios Fundamentais do Código de Ética 

Profissional, que significam os pontos de partida e ao mesmo tempo as bases ou razões, os 

fundamentos, os valores ou verdades essenciais que dão sentido as referências normativas 

que este o compõe, são as maneiras de ver os pontos de vista a que vêm preservar os 

direitos e deveres dos profissionais assistentes sociais. Assim, além do princípio que 

proporciona o reconhecimento: 

 

Da liberdade (autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais); 
da defesa dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo; da 
ampliação e consolidação da cidadania; defesa da democracia; a equidade e 
justiça social; eliminação do preconceito; e, a garantia do pluralismo, o sétimo 
princípio, que através do respeito à hierarquia da justiça social, às correntes 
profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, e o 
compromisso com o constante aprimoramento intelectual do assistente social que 
elegi como um dos que mais chamaram a atenção para a atuação em equipe 
interdisciplinar, apesar de todos os onze serem o arcabouço necessário a 
respaldar as ações dos profissionais assistentes sociais em campo. Contudo, 
todos os onze princípios vem dar respaldo, desta forma, com o oitavo princípio 
têm-se a opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção 
de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e 
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gênero; o nono princípio vem embasar sobre a articulação com os movimentos 
de outras categorias profissionais que partilhem dos princípios deste Código; o 
décimo vem retratar o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à 
população e com o aprimoramento intelectual, e, por último retrata-se o exercício 
do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar, por questões de 
inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação 
sexual, identidade de gênero, idade e condição física. (BARROCO; TERRA, 
2012, p.121-130).  

 

Na verdade, os princípios representam a estrutura e os parâmetros ideológicos 

elaborados a fim de possibilitar o alicerce do conjunto do regramento estabelecido, que 

vem fundamentar a concepção do projeto ético-político adotado pelo Código (BARROCO; 

TERRA, 2012). 

Por conseguinte, é o Código de Ética que rege os profissionais do Serviço Social, 

e, é nele que se destacam esses princípios fundamentais, por onde podemos observar que 

este Código de Ética vigente representa o chamado Projeto Ético-Político, onde nele há 

uma perspectiva crítica atual de ordem política econômica com interesses democráticos em 

prol da classe trabalhadora. 

Por outro lado, a crítica aponta que a inserção do Serviço Social nas políticas 

sociais contribui para que os interesses da classe trabalhadora sejam “refuncionalizados” 

em prol da lógica capitalista, uma alternativa profissional que efetivou determinadas 

mediações necessárias à manutenção da ordem social, propagando e reforçando a 

possibilidade de mútua colaboração entre o capital e o trabalho (FORTI, 2013, p.89). 

De acordo com Guerra (2010, p. 134): 

 

[...] as políticas sociais não se constituem em políticas propriamente ditas; ao 
contrário, os planos, programas e estratégias governamentais sãoresultado de 
situações historicamente determinadas, de revoluções e crises econômicas e de 
reivindicações operárias, [...] resultando apenas do desabrochar do espírito 
humano, a política social é uma maneira de expressar as relações sociais [...]. 

 
 

Com efeito, as transformações sociais, mudanças da vida atual, contemporânea 

que são oriundas da programática neoliberal, sob o comando do capital financeiro, vem 

trazer com ele novos desafios, novos rumos ao conjunto de cidadãos e de homens e 

mulheres que vivem da venda de sua força de trabalho, os trabalhadores.  

Destarte, no contexto atual, a globalização, a reestruturação produtiva (expressa 

pela flexibilização e precarização do trabalho), o aumento da desigualdade social e da 

pobreza, tem posto novos desafios ao exercício profissional, devido “ao agravamento das 
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múltiplas expressões da questão social, base sócio-histórica da requisição social da 

profissão” (IAMAMOTO, 2003, p.55). 

É na contraditoriedade da vida em sociedade que o assistente social exerce seu 

papel, implicando assim aos “[...] profissionais uma análise da conjuntura, como foco 

privilegiado da questão social, para atuar sobre e na realidade social” (IAMAMOTO, 2003, 

p. 55). Assim, a questão social é objeto de trabalho da profissão de Serviço Social, sendo 

ela “impensável sem intermediação do Estado, pois, foi só através do seu reconhecimento 

que o Estado se amplia e passa a gerir e administrar o conflito de classe” (IAMAMOTO, 

2004, p.172).  

Raichelis (2006, p, 17) compreende a questão social como: 

 

[...] a expressão das desigualdades sociais produzidas e reproduzidas na dinâmica 
contraditória das relações sociais, e, na particularidade atual, a partir das 
configurações assumidas pelo trabalho e pelo Estado, no atual estágio 
mundializado do capitalismo contemporâneo. Não se trata de uma ’questão 
recente’, mas sim “inscrita na dinâmica histórica das relações sociais 
capitalistas”, onde “sua (re)produção, formas de permanência e metamorfoses 
precisam ser apreendidas a partir das novas configurações e mediações 
sociopolíticas, próprias da sociedade contemporânea”.  

 

Segundo Iamamoto (2004, p. 181), “essas mudanças na produção de bens e 

serviços se complementam com novas relações entre Estado e sociedade de classes, que 

tem resultado em uma radicalização da questão social, atingem diretamente o trabalho 

cotidiano profissional”. 

São questões do social infiltradas e enraizadas no meio social. Aonde, para 

Raichelis (2006, p. 18):  

 

[...] está na base dos movimentos sociais da sociedade brasileira e remete à luta 
em torno do acesso à riqueza socialmente produzida. São essas lutas que se 
encontram na origem da constituição das políticas públicas e que mobilizam o 
Estado na produção de respostas às demandas de saúde, de trabalho e etc., como 
também, são elas que impulsionam o movimento político das classes populares 
pela conquista da cidadania na esfera pública. 

 

ParaIamamoto (2005, p.25), a “mundialização unifica, dentro de um mesmo 

movimento, processos que tendem a ser tratados pelos intelectuais de forma isolada e 

autônoma: a ‘reforma’ do Estado, a reestruturação produtiva, a ‘questão social’ e a 

ideologia neoliberal e concepções pós-modernas”.O resultado isso, conforme dispõe 

Raichelis (2006, p.19) é o agravamento das desigualdades sociais e o crescimento de 
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segmentos populacionais excluídos dos direitos civis, “[...] isto é, dos mercados, uma vez 

que não conseguem transformar suas necessidades sociais em demandas monetárias. As 

alternativas que se lhes restam são a violência e a solidariedade”. (IAMAMOTO, 2005, 

p.97 apud RAICHELIS, 2006, p.19).  

Todavia, os profissionais assistentes sociais, individual e coletivamente, não são 

alheios a esta realidade. A profissão já se caracterizou por enfrentar estes desafios, 

questionando e problematizando seu papel na sociedade, tentando assumir perfis mais 

críticos e comprometidos com os interesses dos trabalhadores e dos setores subalternos.  

Mas, para Raichelis (2006, p. 20): 

 

Diante o quadro de esvaziamento do espaço público contemporâneo e do 
crescimento de demandas sociais não atendidas, o risco é o de fragmentação da 
sociedade civil e a ausência de projetos coletivos capazes de criar novas 
agregações sociais, [...], que, para Francisco de Oliveira (1999, p. 79), referindo-
se ao neoliberalismo no Brasil, afirma que ocorre apenas a privatização do 
público e não a publicização do privado. Para ele, há em curso uma destruição do 
público para as classes dominadas, significando para elas a destruição de sua 
política, o roubo da fala, sua exclusão do discurso reivindicativoe, no limite, sua 
destruição como classe; seu retrocesso ao estado de mercadoria, que é o objetivo 
neoliberal. 

 

Assim, “é importante frisar que o trabalho profissional do assistente social, 

pressupõe definição de finalidades e conhecimentos compatíveis para a sua realização”. 

(FORTI, 2013, p.97). 

E com isso, “os conhecimentos acumulados” e “os atributos profissionais” do 

assistente social“são recursos fundamentais” inerentes ao trabalho”, ou seja, ao longo da 

sua formação o conhecimento teórico-prático adquirido, a capacidade de expressão oral-

escrita visa a capacidade de estabelecer relacionamento profissional com pessoas e grupos 

num espaço institucional”, preservando a democracia juntamente com a “realização de 

programas sociais” inseridos na liberdade de expressão, nas técnicas “ético-políticas 

qualificadas” e na competência profissional para o desenvolvimento pertinente de uma 

harmonização democrática na corrente trabalhista. Assim, o compromisso com a busca do 

constante aprimoramento intelectual (FORTI, 2013, p.97). 

Desta forma, segundo Morelli (2007 apud FORTI, 2013, 98), uma sociedade 

pluralista se caracteriza, essencialmente, por suportar as ações ou posicionamentos em 

relacionamentos com outros seguimentos profissionais. 
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Enfim, são muitos os desafios impostos aos profissionais do Serviço Social, que 

vem se preocupando com o sentido de sua prática, com o processo de conhecimento 

crítico, com a crítica ao capitalismo e às situações de injustiça social. A necessidade de 

uma resposta profissional progressista crítica, comprometida e competente, trata-se ser, 

uma situação desafiadora enfrentar estas inflexões, tendo que construir respostas 

coletivamente, e, imediatistas, onde as possibilidades de concretização destes desafios 

profissionais não são alheias às tendências sociais e às correlações de forças existentes.   

Iamamoto (2004, p.172) complementa ressaltando que, “diante das novas 

tendências impostas pelos ideais neoliberais, pensar Serviço Social na contemporaneidade, 

primeiramente, é preciso entender como as matrizes ideológicas que sustentaram e 

sustentam se comportam na atualidade, e, sobretudo o impacto que estas têm”. 

A par do exposto neste capítulo, torna-se necessário contribuir reflexivamente, 

sobre estes momentos desafiadores postos aos profissionais do Serviço Social, dada a 

problemática contraditória infiltrada nas atuais relações sociais capitalistas, numa total 

ofensiva neoliberal provocando momentos de extrema sensibilidade crítica, que vem 

atingir cada vez mais o exercício profissional do assistente social em seu espaço sócio 

ocupacional. E, ao mesmo tempo, vem contribuir, também, junto à classe, na atenção para 

a sua importância profissional nas expressões da questão social, onde o primordial é o 

engajamento às reflexões sobre o nítido caráter de classe que permeia seu exercício.  

Dessa forma, o capítulo a seguir realizará algumas reflexões acerca da autonomia 

relativa e a materialização do Projeto Ético-Político no decorrer do exercício da atuação do 

assistente social.  
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CAPÍTULO 2 
 
2. Reflexões sobre a autonomia relativa e a materialização do Projeto 
Ético-Político no campo da Assistência Social. 
 

 

Segundo Beltramini, Botigelli e Fidélis (2015, p. 149), a profissionalização do 

Serviço Social existe no Brasil na década de 1930, no entanto, era uma prática que tinha 

uma conotação de caridade e em prol das classes dominantes, que propunham minimizar os 

agravos sociais sofridos e manifestados pelas classes menos favorecidas. Com o avançar 

dos anos a realidade do Serviço Social ganhou novos contornos, “criando uma nova 

consciência e concepção para com o curso de Serviço Social e sua formação, tendo um 

posicionamento ético e em tese assumindo um compromisso com a classe trabalhadora”.  

No trabalho do assistente social em um equipamento de proteção social, percebe-

se uma tensão entre a subordinação institucional e o exercício da autonomia técnico-

profissional. Seja nos trabalhos realizados pela equipe técnica ou pelos assistentes sociais 

nos CRAS, por exemplo, há a obrigatoriedade de seguir às determinações ditadas pela 

Secretaria Nacional de Assistência Social através do “Manual de Instruções para o Registro 

das Informações Especificadas na Resolução nº 04/2011, alterada pela Resolução nº 

20/2013 da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), que institui parâmetros nacionais para 

o registro das informações relativas aos serviços ofertados nos CRAS e nos CREAS, além 

das determinações da Política Nacional de Assistência Social. No caso especifico da 

Resolução, a mesma estipula quais informações devem ser registradas, determina prazos 

para o envio das informações e quem é o responsável por fornecê-las. 

De acordo com Matos (2015, p.696), “a profissão de Serviço Social está em 

movimento, como tudo que tem e faz história”. Sendo assim, para Guerra (2010, p. 37): 

 
O Serviço Social desenvolve ações instrumentais como exigências da sua forma 
de inserção na divisão social técnica do trabalho e alocação nos espaços sócio 
institucionais da ordem capitalista dos monopólios. Estas ações são, ao mesmo 
tempo, amparadas por uma modalidade de razão e requisitadas por ela.  

 

O Serviço Social desenvolve sua intervenção em um espaço de tensão e contradição 

entre sua função de reprodução do sistema, a partir dos interesses hegemônicos do grande 

capital, e sua defesa dos direitos e conquistas sociais, a partir das demandas e de lutas das 

classes trabalhadoras e subalternas, isto reflete um trabalho profissional que é 
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essencialmente político, inserido no interior das contradições entre as classes, ocupando 

um espaço de disputa de interesses. Atuando em um cenário composto por elementos 

contraditórios, fruto de determinações das relações de dominação e exploração do sistema 

vigente que exige conhecimentos da totalidade e uma ação qualificada que interfiram nesse 

movimento de contradição. 

De fato, conforme dispõe Silva (2015, p. 198): 

 

Os assistentes sociais sofrem, assim como toda a classe trabalhadora, os 
rebatimentos da precarização do trabalho e da deterioração das suas condições nos 
espaços profissionais. A conjuntura, plena de desafios, exige luta e resistência para 
aplacar essa avassaladora onda de destruição de direitos.  

 

Essas tensões provêem ou se identificam na questão do projeto profissional que, 

com seus valores éticos críticos ou com os princípios da liberdade, igualdade e justiça 

social, uma vez articulados a um projeto de sociedade, prevê em uma nova ordem 

societária, livre de opressões e explorações.  

Sobre isto Iamamoto (2014, p.611) percebe: 

 

[...] uma tensão entre projeto profissional, que afirma o assistente social como 
um ser prático-social dotado de liberdade e teleologia, capaz de realizar 
projeções e buscar implementá-las na vida social; e a condição de trabalhador 
assalariado, cujas ações são submetidas ao poder dos empregadores e 
determinadas por condições externas aos sujeitos singulares, às quais são 
socialmente forjados a submeter-se, ainda que coletivamente possam rebelar-se.  

 

Dando continuidade a esta linha de pensamento, diante as possibilidades expostas 

neste contexto, Iamamoto (2014, p. 614) contribui com o debate ao afirmar que: 

 

Faz-se necessário, pois, elucidar o exercício profissional nas particulares 
condições e relações de trabalho em que se inscreve, reconhecendo tanto suas 
características enquanto trabalho concreto (e avançando na leitura das 
competências e atribuições privativas do assistente social, tais como se forjam na 
atualidade), quanto sua dimensão de trabalho humano abstrato, em seus vínculos 
com o processo de produção e/ou distribuição da riqueza social. Isso remete ao 
enfrentamento dos dilemas do trabalho produtivo e/ou improdutivo, cuja 
caracterização depende das relações estabelecidas com específicos sujeitos 
sociais, na árdua das quais se realiza o trabalho do assistente social. 

 

Para Francisco de Oliveira (2004, apud RAICHELIS, 2006, p. 21), “a chamada 

flexibilização do contrato de trabalho significa muito concretamente uma 
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informalizaçãoque penetra todas as ocupações e redefine por inteiro as relações de classe”. 

Nesse contexto, insere-se as ações desenvolvidas pelos assistentes sociais.  

Entretanto, com relação à materialização do Projeto Ético-Político profissional, 

hegemônico do profissional do Serviço Social, é fundamental um projeto crítico e 

competenteque para sua efetivação no cotidiano profissional, requer na prática uma 

autonomia relativa a fim de que as demandas sob sua gestão sejam solucionadas. Segundo 

Guerra (2007), um Projeto Ético-Político do Assistente Social direciona a profissão para a 

defesa dos direitos dos cidadãos, e para a construção de uma nova sociabilidade, conforme 

será abordado no tópico a seguir. 

 

 

2.1. O Projeto Ético-Político Profissional e suas possibilidades de 
efetivação na prática profissional 

 

 

 

O Projeto Ético-Político Profissional refere-se a um projeto que visa descrever a 

autoimagem de uma determinada profissão, sendo elencados neste documento os valores 

que legitimam a prática do profissional, sendo priorizadoseus objetivos, bem como, suas 

funções, condutas éticas e políticas (BORGES, 2012).  

Para Netto (1999, p. 4): 

 
 

Esses projetos são construídos por um sujeito coletivo, o respectivo corpo (ou 
categoria) profissional, que inclui não apenas os profissionais ‘de campo’ ou da 
prática, mas que deve ser pensado como o conjunto dos membros que dão 
efetividade à profissão. É através da sua organização (envolvendo os profissionais, 
as instituições que os formam, os pesquisadores, os docentes e os estudantes da 
área, seus organismos corporativos, acadêmicos e sindicais etc.) que um corpo 
profissional elabora o seu projeto.  
 

 
No caso do Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social, segundo Netto 

(1999, p.95), nele estão formulados: 

 

[...] os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o seu exercício, 
prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e estabelecem as 
balizas da sua relação com os usuários de seus serviços, com outras profissões e 
com as organizações e instituições sociais, privadas, públicas, entre estas, 
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também e destacadamente com o Estado, ao qual coube, historicamente, o 
reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais. 

 

O Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social é um produto histórico, 

construído na relação entre o antagonismo produzido pelo capitalismo e as forças 

libertárias que passam a influenciar o Serviço Social. Sobre isto, Reis (2003, p. 03) relata 

que: 

 

Desde os anos 1970, ou seja, no final desta década, que o Serviço Social brasileiro 
vem construindo um projeto profissional comprometido com os interesses das 
classes trabalhadoras. A chegada entre nós dos princípios e ideias do Movimento 
de Reconceituação, deflagrado nos diversos países latino-americanos somada à 
voga do processo de redemocratização da sociedade brasileira, formaram o chão 
histórico para a transição para um Serviço Social renovado, através de um 
processo de ruptura teórica, política (inicialmente mais político-ideológica do que 
teórico-filosófica) com os quadrantes do tradicionalismo que imperavam entre nós. 
É sabido que, politicamente, este processo teve seu marco no III CBAS, em 1979, 
na cidade de São Paulo, quando, de forma organizada, uma vanguarda profissional 
virou uma página na história do Serviço Social brasileiro, ao destituir a mesa de 
abertura composta por nomes oficiais da ditadura, trocando-a por nomes advindos 
do movimento dos trabalhadores. Este congresso ficou conhecido como o 
“Congresso da Virada”  

 

De acordo com Netto (2006, p.15), o Congresso da Virada foi estabelecido de 

forma politicamente articulada por profissionais da área do Serviço Social, contando ainda 

com uma articulação em conjunto com as entidades de Serviço Social, ABEPSS, CFESS e 

a ENESSO, uma parceria que visou refletir sobre a formação e o exercício profissionaldo 

assistente social.  

Segundo Reis (2003, p. 3) na década de 1980 houve um avanço com relação ao 

referido projeto ético-político, no entanto, foi na década de 1990 que o mesmo foi 

consolidado, sendo “fortemente tensionado pelos rumos neoliberais da sociedade e por 

uma nova reação conservadora no seio da profissão na década que transcorre”. Ademais, 

esta consolidação decorre ainda da maturidade profissional adquirida pela classe “através 

de um escopo significativo de centros de formação (pós-graduação), que amplificou a 

produção de conhecimentos entre nós” (REIS, 2003, p. 04). 

Para Reis (2003, p. 5), projeto ético-político propõe articular os seguintes 

elementos presentes na sua constituição,“uma imagem ideal da profissão, os valores que a 

legitimam, sua função social e seus objetivos, conhecimentos teóricos, saberes 

interventivos, normas, práticas, etc”.  
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Assim, assumir o projeto ético-político significa a opção política de contrapor-se 

ao projeto neoliberal. Os profissionais precisam construir formas de intervenção teórico-

práticascrítica para não legitimar valores individuais dominantes presentes na sociedade, e 

serem fortes para que a ética não se faça presente somente no nível do discurso e ausente 

em suas reflexões e na sua intervenção profissional (NETTO, 1999). 

Destarte, em se tratando do trabalho na esfera social, decorrente da incorporação 

de concepções teórico-metodológicas diversificadas que conformaram diferentes 

concepções do homem, sociedade e estado, e, diferentes compreensões e proposições ético-

políticas, ou seja, a partir do movimento que deflagrou um processo de renovação crítica 

na profissão do assistente social, foi sendo delineado um perfil profissional (FORTI, 2013). 

Essa renovação encontra a maturidade no Código de Ética de 1993, no qual se expressa: 

 
[...] nas atividades desenvolvidas pelo profissional do Serviço Social por meio do 
sigilo profissional, da postura ética política, do posicionamento a favor do 
usuário e não do sistema capitalista, da postura de um projeto societário para a 
sociedade e em especial para a demanda (CFESS, 1993). 

 

Dentre os princípios do Código de Ética, um dos instrumentos do Projeto 

Profissional, registra-se o pluralismo que, mesmo numa profissão que reconhece a 

hegemonia de uma corrente teórica-metodológica, resguarda a liberdade das concepções 

teóricas nas mais variadas correntes, sendo assim, o pluralismo reconhece: 

 

[...] a convivência de diferenças teórico-filosóficas e/ou ideo-políticas, e, 
alternativas operacionais que precisam ser respeitadas, sem que possa ser 
confundido com ausência de explicitação de posição assumida, justificativa para 
falta de debate, visto que posicionamento claro, a honestidade teórica e o debate 
são “ingredientes” indispensáveis para o convívio profissional e o 
aprimoramento intelectual. Contudo, não nos cabem preconceito nem receio 
quanto ao que entendemos que é diferente, pois não é relevante captar a 
diversidade, o plural, como incômodo ou obstáculo, pois nossa busca deve se 
dirigir ao conhecimento, pois o contato com o conhecimento diverso nos 
proporcionará acréscimos, complemento e aprimoramento intelectuais e 
possibilidade de ratificação da posição que defendíamos, ou seja, isso 
provavelmente nos enriquecerá profissionalmente (FORTI, 2013, p.95). 

 

Entretanto: 

 
Nosso projeto ético-político é bem claro e explícito quanto aos seus 
compromissos. Ele tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como 
valor ético central – a liberdade concebida historicamente, como possibilidade de 
escolher entre alternativas concretas; daí um compromisso com a autonomia, a 
emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. Consequentemente, o 
projeto profissional vincula-se a um projeto societário que propõe a construção 
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de uma nova ordem social, sem dominação e/ou exploração de classe, etnia e 
gênero (REIS, 2001, p. 03).     

 

Porém: 

 

A elaboração e afirmação [...] de um projeto profissional deve dar-se com a 
nítida consciência de que o Pluralismo é um elemento factual da vida social e da 
profissão mesma, cabendo o máximo respeito a ele, respeito, aliás, que é um 
princípio democrático. Mas o respeito ao pluralismo, que não deve ser 
confundido com o ecletismo e com o liberalismo, não impede a luta de ideias 
[...]. Ao contrário, um verdadeiro confronto de ideias só pode ter como terreno 
adequado o pluralismo que, por seu turno, supõe também o respeito às 
hegemonias legitimamente conquistadas (FORTI, 2013, p. 98). 

 

Assim diante de todo um contexto vasto em leis, normas, parâmetros, diretrizes 

dentre muitos outros arcabouços é que vêm dar respaldo à categoria em suas práticas 

diárias do profissional assistente social, que exerce o papel fundamental de desenvolver 

ações que venham realizar ou materializar atividades, através de programas/projetos, 

previstas nos espaços ocupacionais.  

Cabe ressaltar que o assistente social é aquele que tem a função interventiva junto 

às famílias e comunidades, por meio de metodologias próprias e sistemáticas, tem também 

um papel fundamental no processo de efetivação das políticas de assistência a qual tem o 

discernimento dos objetivos propostos nessa política e a sua efetivação no município.  

Os desafios colocados à categoria profissional,em pleno século XXI, impõem 

fragilidade diante de toda a estrutura social, política e econômica vigente no país. Apesar 

do movimento histórico protagonizado pela categoria, que, segundo Netto (2010) foi 

quando ficaram registradas as insatisfações dos profissionais diante suas limitações 

teórico-instrumentais e também político-ideológicas, foi o que veio redefinir sua atuação 

profissional e sua forma de pensar os sujeitos profissionais, mas o avanço é gradual. Ainda 

hoje, sentem-se as manifestações de contrariedade e insatisfações por suas limitações de 

ação no sentido da sua autonomia ou da autonomia relativa no que se refere sua 

impossibilidade para uma prática interventiva crítica em seu espaço ocupacional. 

Relembrando o que já fora mencionado acima, no contexto dos processos de 

mudanças, em 06 de julho de 2011, quando foi homologada a Lei nº 12.435 (que dispõe 

sobre a organização da Assistência Social), onde o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) passouser instituído instrumental utilizado no cotidiano do assistente socialque 

trabalha na Assistência Social em âmbito nacional, vieram, também, muitos desafios aos 
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profissionais de Serviço Social, no mundo de hoje, pois mudaram as questões trabalhistas 

transformando-as em novas expressões da questão social. 

De acordo com Raichelis (2010, p.752), 

 

A implantação do SUAS e sua rápida expansão por todo o território nacional vem 
ampliando consideravelmente o mercado de trabalho para os assistentes sociais e 
demais profissionais atuantes nesta área. Ao mesmo tempo e no mesmo processo, 
contraditoriamente, aprofundam a precarização das condições em que este trabalho 
se realiza, considerando o estatuto de trabalhador assalariado do assistente social, 
subordinado a processos de alienação, restrição de sua autonomia técnica e 
intensificação do trabalho a que estão sujeitos aos trabalhadores assalariados em 
seu conjunto. 

 

Cumpre evidenciar que o profissional assistente social atua buscando combater 

e/ou minimizar, segundo Beltramini, Botigelli e Fidélis (2015, p. 149): 

 

[...] as mazelas engendradas pela sociedade como a fome, desemprego, miséria, 
precarização das relações de trabalho, exploração de menores, mulheres, idosos, 
violências, drogadictos, pessoas em situação de rua, em conflito familiar ou 
conjugal, sem escola, em risco social, com deficiências, dentre outras. 

 

Nesse contexto, o assistente social passou a ser inserido em várias áreas de 

atuação dentro do poder público, como, por exemplo: hospitais, albergues, abrigos, 

presídios, prefeituras, judiciário, escolas entre outras; já em sociedade privada, o assistente 

social pode atuar, por exemplo, em empresas industriais, comerciais e de serviços; no 

terceiro setor exerce suas funções em ONG’s, associações de moradores; podendo atuar 

ainda em Instituições de Ensino, Pesquisa, Assessoria e Consultoria em Serviço Social, 

estando ele sempre atento às mudanças (BELTRAMINI; BOTIGELLI; FIDÉLIS, 2015).  

Ressalta-se ainda que os instrumentais utilizados pelos referidos profissionais no 

exercício do seutrabalho diferem e se adequam a cada intervenção, pois, cada situação 

demanda de uma realidade específica. Em razão disso, cabe ao assistente social planejar 

sua intervenção da forma autônoma, segundo seu Projeto Ético-Político, pois, utilizando-se 

de um instrumental que se adéque a realidade social que lhe é apresentada. Porém, nem 

sempre esseprofissional tem autonomia para fazê-lo, diante, por exemplo, da falta de 

condições estruturais para que sua intervenção seja realizada de forma eficaz.Considerando 

as lições de Antunes (1995) apesarde atuarem nas frentes de trabalho que emergem deste 

cenário socioeconômico, os assistentes sociais também fazem parte do contingente de 
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trabalhadores flexibilizados, na informalidade, precarização e desprovidos de direitos e 

organização coletiva. 

Segundo Raichelis (2011, p. 620), considerando ser o assistente social um 

profissional qualificado, o mesmo também inserido no contexto socioeconômico 

comercializa a sua força de trabalho em troca de remuneração. 

 

[...] com uma dada ‘Autonomia Profissional’, enfrentando todas as 
determinações postas pelo mundo do trabalho. Neste cenário o assistente social 
participa de duas situações diferentes: insere-se no mercado de trabalho, 
intervindo por meio da formação que adquiriu na academia e, por outro lado, 
recebe um salário pelos serviços que presta e precisa que seu empregador lhe dê 
as condições objetivas para realizar suas atividades profissionais, visto que não 
as detém (RAICHELIS, 2011, p. 620). 

 

Dessa forma, os assistentes sociais passam a serem também demandas das 

necessidades sociais existentes, ou seja, trazendo para a profissão um significado político 

da sua atuação na apreensão do mesmo, surgindo, impasses existentes na Política de 

Assistência Social brasileira, quanto à estruturação, onde são poucos funcionários para 

uma vasta demanda de trabalho, o quantitativo de funcionários não vem conseguindo 

cumprir aos novos desafios diante as diversas demandas trazidas pelas famílias que 

dependem de respostas, deixando o profissional do Serviço Social demasiadamente 

sobrecarregado, precarizado, fazendo com que esse profissional seja obrigado a assumir ou 

exercer suas funções de forma alienada. 

Assim, torna-se fundamental ressaltar também a realidade vivida pelos 

profissionais que atuam diretamente frente às realidades de um CRAS, principalmente, 

quanto aos desafios que são colocados para o trabalho cotidiano desses profissionais, a 

partir da implementação da Política de Assistência Social que requer habilidade para a sua 

operacionalização. 

Desta forma, no decorrer de todo esse arcabouço de informações fundamentadas, 

sob os diversos instrumentos que vêm respaldar as ações profissionais do Serviço Social 

em seus desafios diários, as três dimensões, ou seja, a: 

 

Ética-política, a Teórica-Metodológica, e, a Técnico-Operativa, são apontadas 
para superar os desafios do Serviço Social na atualidade, por onde o assistente 
social deve dominar cada uma delas. Elas devem ser como indissociáveis, ou 
seja, não podem ser separadas. Trata-se de uma articulação entre teoria e prática, 
investigação e intervenção, pesquisa e ação, ciência e técnica (SOUSA, 2008, 
p.121).  
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Portanto, sobre as dimensões, segundo Sousa (2008, p. 121), na dimensão ético-

política: 

 

O assistente social não pode ser neutro, ele deve se posicionar politicamente 
diante da realidade, para intervir nela, e assim ter consciência de qual é a direção 
a ser seguida, onde, ter o conhecimento do código de ética profissional é fator 
fundamental para tal atuação. 

 

Com relação à dimensão teórica-metodológica, Sousa (2008, p. 122) menciona 

que: 

 
O assistente social tem que estar por dentro da realidade e das demandas dos 
seus usuários, mas, através de estudos mais abrangentes, segundo seu contexto 
histórico, com embasamentos teóricos, fugindo do senso comum e das 
aparências, criando formas efetivas de transformar a realidade desses usuários, 
mas respeitando suas especificidades.  

 

E, já na dimensão técnico-operativa, sendo objeto de estudo da profissão do 

Serviço Social, Sousa (2008, p. 122) diz que essa dimensão tem como: 

 

Objetivo, conhecer e apropriar-se do conjunto de habilidades técnicas para 
atendimento da população usuária e exigências das instituições contratantes 
(Estado, empresas privadas, ONG e etc.) que, conhecedor da realidade social e 
institucional, irá garantir uma boa qualidade do serviço no qual atuará como um 
mediador de tensões, pois a todo o momento lhe é imposto demandas de formas 
contraditórias, provenientes dos empregadores contra os trabalhadores. 

 

Entretanto, considerando ainda as lições de Sousa (2008), articular 

concomitantemente as três dimensões mencionadas não é uma tarefa fácil, haja vista que 

requer uma articulação entre a teoria e a prática, iniciando na investigação da realidade 

social de conflito até sua efetiva intervenção na prática. O autor acrescenta ainda, que o 

assistente social é um profissional, privilegiado no mercado, pois, utiliza-se das suas 

percepções para, “[...] enxergar a realidade social de forma clara sem máscaras e isso faz 

com que este diversifique as possibilidades de intervenção. Mas ressalta que o processo de 

conhecimento não se encerra no âmbito acadêmico, mas tem que ser prolongado e utilizado 

na cotidianidade profissional” (SOUSA, 2008, p. 123). 

Todavia, segundo Reis (2002, p.05), a articulação das dimensões Ético-Política, 

Teórico-Metodológica e Técnico-Operativa compõe o corpo material do Projeto Ético- 

Político Profissional do assistente socialque, fundamentalmente, “deve ser compreendido 

como uma construção coletiva que, como tal, tem uma determinada direção social que 
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envolve valores, compromissos sociais e princípios que estão em permanente discussão, 

exatamente porque participante que é do movimento vivo e contraditório das classes na 

sociedade”. Vale ressaltar ainda que o sucesso desse projeto demanda “de análises precisas 

das condições subjetivas e objetivas da realidade para sua realização bem como de ações 

políticas coerentes com seus compromissos e iluminadas pelas mesmas análises”. 

Nesse sentido, torna-se relevante levar às reflexões sobre a construção de um 

fazer profissional ético, crítico, criativo e comprometido com os seus usuários, apesar das 

condições objetivas a que os assistentes sociais estão submetidos em meio à sociedade 

regida pela lógica do capital.  

Segundo Iamamoto (2011) em sua tese, ela afirma que nenhum trabalhador 

assalariado possui autonomia integral em seu espaço de trabalho, pois depende dos 

meios/instrumentos, fornecidos por seu contratante para a realização do seu trabalho. 

Porém, no caso do assistente social, a autonomia relativa se garante pela formação 

acadêmica de nível superior e pelo aparato legal, normativo e organizativo da profissão, 

como o seu Código de Ética, a Lei da Regulamentação da Profissão e os Conselhos 

Profissionais, conforme será relatado no tópico a seguir. 

 

 

2.2. A autonomia relativa e a materialização do Projeto Ético-Político 
como desafios notrabalho do assistente social 
 

 

São muitos os desafios enfrentados por esses profissionais da assistência social, 

principalmente a frente dos atendimentos ofertados em um equipamento de proteção social. 

Dentre os desafios ético-políticos, destacam-se os elementos que fazem parte da Política de 

Assistência Social, principalmente aos vinculados a recente trajetória desta política, 

quando se destaca as dificuldades para sua operacionalização. 

Já no âmbito do Serviço Social, torna-se necessário que se discuta sobre as 

atribuições e competências profissionais, além de, também, sobre as condições de trabalho 

destes profissionais nas instituições em que exercem sua política. Outro desafio seria sobre 

as dificuldades da “articulação com a rede de serviços sócioassistenciais, como é prevista 

na política e em seus documentos orientadores, o que não acontece totalmente de acordo 

com o previsto” (SILVA et al, 2015, p. 211). 
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Ao longo de todo o processo de atuação junto aos usuários que utilizam os 

serviços de uma instituição que oferta a proteção social, os desafios são, em sua maioria, os 

oriundos das fragilidades nas condições objetivas para o exercício profissional, por onde se 

levanta/m a/s discussão/ões acerca da autonomia relativa do profissional assistente social, 

em suas diferentes áreas de atuação. 

SegundoRaichelis (2011, p.426) esse conflito surge principalmente quando a 

autonomia profissional do assistente social é limitada pelos empregadores que tem em suas 

mãos, “[...] o poder de definir a demanda atendida; o salário; as metas; a produtividade; as 

condições de trabalho; o contrato; o tempo de trabalho; os recursos financeiros e humanos; 

os programas; dentre outros elementos”.  

No entanto, essa autonomia frente às realidades sociais nas quais o assistente 

social atua, deve ser alheia ao espaço que ele ocupa, ou seja, um espaço institucional ou 

não. Dessa forma,“deve ser tarefa primordial da categoria profissional, transpondo a 

correlação de forças entre empregadores e empregados, valendo-se das competências 

profissionais e realizando as mediações e parcerias necessárias, indo além das rotinas 

institucionais” (RAICHELIS, 2011, p.426). 

Deste modo Moraes (et.al.2017, p.06, apud IAMAMOTO, 2011, p.63), ao 

problematizar o tema, ressalta que “o assistente social não detém os meios financeiros, 

técnicos e humanos à efetivação do trabalho autônomo, dependendo dos recursos das 

instituições empregadoras para exercer o seu trabalho”.  

Assim, de acordo com Vasconcelos (2009) citado por Moraes (et al.,2017, p. 

07):“a autonomia pode ser observada pela aceitação ou recusa de demandas, pela 

priorização ou não de determinadas ações, mediante as justificativas de suas prioridades 

perante a chefia de sua unidade”.  

Acerca disso, Lacerda (2014, p. 35) evidencia que: 
 

[...] a burocracia encontrada pelo profissional do Serviço Social no que diz 
respeito à realização das demandas encontradas, o profissional nem sempre pode 
responder a todas elas, sendo necessário ir além e atender o usuário na sua 
totalidade, e tendo que mediar à burocracia e as demandas separando o 
emergencial, o pontual, indo além das estruturas.  

 

No entanto, Raichelis (2011, apud MORAES et al.,2017, p. 07):  comenta que o 

assistente social na construção do trabalho de intervenção deve ter a sua autonomia 

fundamentada no seu projeto ético-político, “ter segurança de seus princípios (por meio da 
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qualificação permanente) e competência para negociar com os empregadores e propor 

projetos que ampliem os direitos dos usuários”.  

Esses aspectos vêm refletir diretamente quanto ao processo de planejamento e da 

operacionalização do projeto de intervenção profissional.Como diz Raichelis (2011, 

p.211), “é a dupla dimensão do trabalho do assistente social, como um trabalho concreto e 

abstrato, de trabalhadores que vendem a sua força de trabalho em troca de um salário e se 

submetem aos dilemas e constrangimentos dos demais trabalhadores assalariados”. 

Importa registar que a autonomia do exercício profissional do assistente social é 

compreendida como um princípio fundamental, cujo respaldo está na Lei de 

Regulamentação da Profissão e pelo Código de Ética Profissional, sendo esta autonomia, 

segundo Oliveira (2017, p. 4): 

 

[...] balizada por diferentes elementos que contribuem para ampliá-la ou 
restringi-la, os quais vão desde os conhecimentos teórico-metodológico, técnico-
operativo e ético-político dos profissionais, perpassando pela relação que 
estabelecem com o usuário e a categoria profissional: as condições de trabalho 
oferecidas pela instituição e as situações advindas da conjuntura vigente, bem 
como, uma série de outros fatores que podem interferir no norte que o 
profissional dá a sua prática.  

 

Assim, no caso da autonomia relativa, não há como dissociá-la dos pressupostos 

do projeto ético–político, oportunizando ao assistente social uma intervenção de forma 

crítica, “posicionando-se constantemente em favor da democracia, da equidade e da justiça 

social, na perspectiva da universalização dos direitos e da ampliação e consolidação da 

cidadania” (OLIVEIRA, 2017, p. 5). 

Sob o mesmo entendimento Moraes (2017, p.13) comenta que, “na assistência 

social, não se pode discutir a autonomia profissional dissociada da burocracia presente no 

interior desta política e que tem contribuído para que o assistente social construa ações 

limitadas à dimensão operativa e desvinculadas da identidade política do Serviço Social 

construída a partir do Movimento de Reconceituação”. Conclui-se, então, nas falas de 

Moraes (et al.,2017), que, de um modo geral, o autor chega à conclusão de que: 

 

O que se tem dada as relações existentes entre capital x trabalho, é uma autonomia 
relativa perpassada pela hegemonia do capital e pela hierarquização institucional. 
A indicação é que a autonomia relativa é flexível ante as relações e contratos de 
trabalho. Pode ser maior ou menor de acordo com as tensões empreendidas e com 
as relações de força assumidas e defendidas no campo. A garantia da autonomia se 
baseia, entre outros fatores, na aceitação e defesa da dimensão política da 
profissão, compreendendo que a escolha pelo Serviço Social, também é uma 
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escolha no campo político, na defesa das liberdades individuais, dos direitos 
humanos e da construção de uma nova ordem societária (MORAES, 2017, p. 14). 

 

De fato, a autonomia relativa e a materialização do Projeto Ético-Político como 

desafios do trabalho do assistente social no CRAS, é, hoje, um tema considerado bastante 

relevante, porém, complexo entre a categoria profissional. Debates sobre a autonomia do 

assistente social no exercício do seu trabalho é algo que já vem acontecendo há tempos, 

inclusive com elaborações de alguns trabalhos acadêmicos sobre a autonomia ou da 

autonomia relativa; alguns estudos vêm sendo desenvolvidos até mesmo fora do país.  

Sobre isto, Oliveira (2017, p. 3) salienta que: 

 

O exercício profissional e autonomia relativa do assistente social é assunto 
pertinente ao serviço social brasileiro, independente do espaço sócioocupacional 
onde o profissional atue, todavia, ainda pouco discutido e permeado de nuances. 
Os assistentes sociais são profissionais inseridos na divisão sócio técnica do 
trabalho e vivenciam os reflexos da crise do capitalismo, da contrarreforma do 
Estado e da precarização das relações de trabalho. 

 

Considerando a citação acima, percebe-se que no cenário assistencial, o assistente 

social encontra desafios e possibilidades para sua atuação, e, através de suas ações e 

instrumentos, possibilita a inserção do usuário vulnerável neste cenário. Sendo suas ações 

realizadas de forma individualizada ou em coletivo, mas, também com parcerias de outros 

profissionais. 

Para Oliveira (2017, p. 4) é “contundente então entender que a autonomia relativa 

do assistente social não pode ser dissociada da conjuntura vigente, da mesma forma como 

precisa ser vislumbrada a partir dos elementos que emergem do espaço ocupacional onde 

este profissional está inserido”. 

Considerando o estabelecido no CFESS (1999)citado por Moraes (et al 2017, 

p.06), menciona quecom relação a autonomia da atuação do assistente social, em qualquer 

atividade de natureza liberal, o profissional atuará com certa autonomia técnica, autonomia 

esta que decorre, que emerge de forma pacífica: 

 

Da doutrina e da jurisprudência, seja no âmbito do direito trabalhista, direito 
civil, criminal ou mesmo administrativo. Desta forma, não pode haver qualquer 
interferência técnica no trabalho realizado pelo assistente social, trabalhando este 
na qualidade de empregado, contratado, concursado, ou sob qualquer outra 
modalidade (CFESS, 1999 apud MORAES et. al, 2017, p. 6).  
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Dessa forma, compreende-se que dentro das suas possibilidades de atuação e 

leque de atribuições, oassistente social“elegerá os métodos, instrumentos e técnicas que se 

utilizará para intervir em qualquer situação profissional”(CFESS, 1999 apud MORAES et. 

al, 2017, p. 6).  

Moraes (2017, p. 13) expõe em sua obra a questão envolvendo a autonomia no 

Serviço Social, que, segundo ele, limita a atuação do assistente social nos casos concretos, 

tendo em vista que sua função é “cerceada pelo meio institucional e, em diversas situações, 

por interferências político-partidárias”.Esse conflito, segundo o autor, apresenta-se como 

“um tenso e contraditório espaço de luta e defesa de autonomia relativa por aqueles 

profissionais afinados ao projeto ético-político da categoria”. 

As principais reflexões sobre autonomia relativa tecidas na produção acadêmica 

do serviço social, e, sua análise sobre as dimensões que compõem o corpo material do 

projeto ético-político como construção coletiva e sua articulação com a autonomia relativa, 

compreende-seas dinâmicas que envolvem o trabalho do assistente social na política de 

assistência social, a necessidade teórica e política de ampliação deste trabalho profissional. 

Assim, as intervenções dos profissionais do Serviço Social são baseadas no 

arcabouço do seu projeto ético-político em suas três dimensões, ou seja, na dimensão ético-

política, teórico-metodológica e técnico-operativa, além das dimensões, investigativa e 

interventiva, que vem fundamentar e direcionar suas ações, produzindo valores. Essas 

dimensões se articulam e materializam em suas práticas por meio da utilização do 

instrumental técnico-operativo.Porém, há fatores que interferem na autonomia e/ou na 

autonomia relativa do assistente social, no espaço da Assistência Social, de maneira a 

ampliar ou limitar suas margens de atuação, são os desafios.Portanto, “uma profissão se 

legitima a partir das respostas que consegue emitir para usuários/as dos seus serviços e 

para seu/s contratante/s” (MATOS, 2015, p. 682). 

Desta forma, Trindade (2001, p. 2), menciona que no Serviço Social “os 

profissionais acionam um instrumental técnico-operativo que constitui um conjunto de 

instrumentos e técnicas diferentes daquele utilizado na esfera da produção material.” E 

esses mesmos instrumentos possuem uma relação dialética, sendo que instrumentos é um 

conjunto de recursos e meios utilizados na operacionalização; e técnica entendida enquanto 

a habilidade no uso dos instrumentos.  

Oassistente social, ao viabilizar respostas profissionais às demandas dos usuários 

e/ou institucionais, utilizando instrumentos, procedimentos que promovam o acesso ao 
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direito, os profissionais materializam a dimensão técnico-operativa do Serviço Social 

(TRINDADE, 2001). 

De fato, o profissional do Serviço Social está sempre em movimento que demanda 

de uma realidade social,que é involuntária por parte dos sujeitos envolvidos. Em razão 

disso, o atuar do assistente social se faz um grande desafio, onde são empreendidas 

respostas às demandas frequentemente solicitadas, consideradas para quem precisa de uma 

resposta urgente e imediata, em razão disso, é que “[...] consideramos pertinentes, bem 

como também, precisamos sempre apurar nosso discernimento sobre as requisições 

enviesadas que são dirigidas à profissão.” (MATOS, 2015, p.696). 
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Considerações Finais 
 

 

O presente trabalho monográfico apresentou uma proposta derefletir sobre a 

autonomia relativa e a materialização do Projeto Ético-Político como desafios e 

possibilidades para uma prática interventiva do assistente social, a partir do seguinte 

questionamento: Quais os desafios e possibilidades do trabalho do assistente social no 

CRAS para uma atuação crítica que favoreça a autonomia relativa e a materialização do 

Projeto Ético-Político? Sendo assim, sob o respaldo de uma rica revisão de literatura foi 

possível compreender que a temática analisada é de extrema relevância para seara 

daAssistência Social, bem como, para a efetivação da garantiados direitos daqueles que 

estão em condição de vulnerabilidade social.  

No decorrer deste estudo evidenciou-seque o mercado de trabalho dos assistentes 

sociais, bem como, as demandas que frequentemente chegam até estes profissionais foram 

afetadas e reformuladas pelas mudanças societárias ocorridas a partir da década de 1990 

em decorrência de fatores como: a expansão da crise do capitalismo, a ascensão das 

políticas neoliberais, a reforma do Estado e a acumulação do capital financeiro. Com a 

crise instalada, a questão social foi sendo agravada e novas demandas de vulnerabilidade 

foram surgindo na sociedade, exigindo assim uma pronta intervenção dos assistentes 

sociais. Ademais, ainda neste contexto de crise, com a precarização das relações de 

trabalho e a perda de direitos sociais da classe trabalhadora, os próprios assistentes sociais, 

na condição de trabalhadores assalariados, foram também afetados. Fato este que 

contribuiu para a flexibilização da sua atuação profissional no mercado de trabalho, de 

forma informal, precarizada, desprotegida de direitos e desprovida de uma organização 

coletiva. 

O presente estudo salientou ainda que dentre as principais preocupações no 

contexto do Projeto Ético-Político do Assistente Social está centralizada a sua autonomia 

profissional e suas tensões com o exercício do trabalho, frente ao ordenamento capitalista. 

Nesse contexto, especificamente quanto ao Projeto Ético-Político, contatou-se que apesar 

deste documento ser um norteador às ações do assistente social (construído coletivamente 

por esta categoria profissional), o mesmo por vezes não se materializa na realidade do seu 

exercício, dependendo assim de mediações e estratégias que não estão elencadas e 

definidas no referido projeto ético-político. Nesses casos específicos, o assistente social 
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põe em movimento este projeto, adequando-o à realidade do conflito social que lhe é 

apresentada, exercendo assim sua função comuma autonomia que é relativa.  

Com relação à atuação do Assistente Social frente às demandas das famílias 

assistidas pelo CRAS, o Estágio Curricular Supervisionado realizado permitiu concluir o 

quanto se faz importante à intervenção deste profissional junto às famílias em condição de 

vulnerabilidade social, apesar de, na prática, este exercício não ocorrer muitas vezes de 

forma eficaz. Sobre isto, considerando a experiência adquirida durante o período do 

estágio, foi possível constatar as diversas dificuldades encontradas no CRAS localizado no 

bairro da Penha em Campos dos Goytacazes, principalmente, na complexidade de ações 

em campo, tendo em vista a falta de recursos institucionais e estruturais, precarização do 

vínculo empregatício. Somado a isto, a infraestrutura do referido CRAS não condiz com as 

realidades das demandas trazidas pelas famílias, pois, faltam profissionais técnicos 

assistentes sociais, psicólogas, instrumentos técnicos necessários às execuções do exercício 

profissional, pessoal de apoio, dentre outros.  

Porém, dentre todas as dificuldades sentidas em campo, uma das mais 

significativas/revoltantes, seria a não valorização por parte da gestão pública municipal 

com relação aos trabalhos realizados pela equipe multiprofissional inseridas naquele 

espaço público, que, contribuindo assim para o desânimo de muitos usuários dos serviços. 

Enfim, apesar do assistente social no contexto do CRAS ter à sua frente um leque 

de possibilidades de intervenções às situações lhe são apresentadas, o mesmo diante dos 

obstáculos presentes, deveagir de forma criativa, propositiva e bem articulada, condição 

que lhe possibilita agir com alguma autonomia, transferindo ainda às famílias assistidas um 

certo grau de empoderamento por meio do equipamento social. 

Dessa forma, a atuação dos assistentes sociais no CRAS deve ser permeado por 

percepções diversas frente às realidades sociais dos assistidos, cujo reflexo será na 

aquisição de uma pluralidade de práticas, e consequentemente, nos casos das intervenções 

de sucesso, a valorização das ações sistematizadas das suas práticas,que contribuirá para o 

aperfeiçoamento dasintervenções sociais futuras. 

Por fim, compreende-se que, apesar desta temática demandar debates mais 

profundos e complexos, o presente trabalho contribuiu com sucintos subsídios para futuras 

reflexões acerca deste tema, visando assim garantir uma oferta de políticas públicas sociais 

de qualidade para um público vulnerável que depende da intervenção do assistencialismo 

social.   
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