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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo analisar a 

proteção social e o perfil dos usuários atendidos no Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) Centro em São Fidélis/RJ.  O estudo desenvolvido 

analisa o perfil dos usuários e avalia os níveis de proteção social desses. Para 

tanto, optou-se por um estudo de caráter bibliográfico e documental. O material 

empírico sustenta-se na coleta de dados e informações de prontuários 

arquivados no CRAS Centro, com corte de 5% dos prontuários. O interesse 

pela pesquisa surge pela experiência de estágio que faz parte da grade 

curricular do Curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense 

(UFF). O estudo demonstra que os usuários do CRAS Centro são, têm em sua 

maioria em busca dos programas, auxílios e benefícios, mulheres. Presumindo 

que as mulheres possuem uma maior facilidade em ir à busca a estes auxílios, 

além de estarem cada vez mais presentes nos cargos de chefia da família. 

Outro dado relevante apresentado pela pesquisa foi à idade dos usuários que 

estão na faixa etária da População Economicamente Ativa (PEA), ou seja, em 

idade de estarem empregadas na cadeia produtiva e garantindo o sustento seu 

e de sua família.   

 

 

Palavras-Chave: CRAS, Proteção Social, Políticas Sociais, Perfis dos Usuários 

da Assistência Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS  

Gráfico 1: FAIXA ETÁRIA..................................................................................39  

Gráfico 2: COMPOSIÇÃO FAMILIAR............................................................... 41  

Gráfico 3: TIPO DE MORADIA..........................................................................42 

Gráfico 4: BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS.................................44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sumário 

INTRODUÇÃO 12 

1. POLÍTICAS SOCIAIS NO BRASIL 13 

1.1 As protoformas da Seguridade Social no Brasil 18 

1.2 A assistência social no Brasil, após a Constituição Federal de 1988 24 

2. CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 33 

2.1. O Perfil dos usuários do CRAS Centro em São Fidélis-RJ 37 

2.2. Vulnerabilidades sociais apresentadas pelos usuários do CRAS Centro, 

em São Fidélis-RJ 46 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

INTRODUÇÃO 

   

 O presente estudo tem como principal objetivo a caracterização da 

Proteção Social e dos perfis dos usuários atendidos pelo Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS) Centro, localizado no município de São Fidélis, 

região Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, uma instituição pública 

da Política de Assistência Social, tendo como principal demanda a prestação 

de serviços e programas socioassistenciais de proteção social básica às 

famílias e indivíduos, os orientando, encaminhando e lhes dando as 

informações necessárias inerentes as demandas por proteção social. 

Segundo Sposati (2007, p. 437), a Política Social é um dever do Estado 

e direito dos cidadãos, isto é, “aquelas que transitam da responsabilidade 

individual e privada para a responsabilidade social e pública”, em que o Estado 

é o principal responsável pela proteção, redistribuição e distribuição das 

rendas, minimizando, dessa forma, as desigualdades sociais. 

Após inserção no campo de estágio, veio a suscitar o interesse de 

conhecer o perfil destes usuários e famílias atendidas pelo CRAS, sendo que 

alguns desses usuários pesquisados fazem parte do Programa de Atenção 

Integral à Família (PAIF), cujo principal objetivo, de acordo com Teixeira 

(2010), é a intensificação dos vínculos familiares, fortalecendo e prevenindo 

seus núcleos afetivos, evitando, assim, a violação dos seus direitos, além de 

promover um acompanhamento a todos os membros da família. O público-alvo 

do Programa são famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social.  

Segundo Gomes e Pereira (2005), a vulnerabilidade social ocorre devido 

à desassistência das Políticas Públicas, que pouco têm contribuído para a 

erradicação da pobreza, agravando, dessa forma, situações de pobreza 

extrema, com privação ou ausência de rendas.  

Essa observação do campo de estágio fomentou a curiosidade de 

conhecer, de forma mais ampliada e crítica, as características dos usuários que 

fazem parte do CRAS Centro. Para tal, foi utilizada a metodologia de pesquisa 

documental, descritiva e quali-quantitativa, com 5% dos prontuários de 

atendimentos efetuados no CRAS Centro em São Fidélis-RJ. Os dados foram 
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coletados de forma aleatória, utilizando o site (https://sorteador.com.br/), e 

contabilizados, para que se pudesse ter maior precisão nos resultados obtidos. 

A proposta principal da pesquisa, por meio dessa caracterização dos 

perfis dos usuários, foi detectar as principais demandas e precarizações que 

eles sofrem, tendo em vista seu perfil econômico e sociocultural, suscitando o 

interesse de aprofundar o estudo de cada categoria pesquisada. 

A partir dessas questões, os capítulos serão desenvolvidos da seguinte 

forma: 

O primeiro capítulo abordará as Políticas Sociais no Brasil, como foram 

criadas e como se desenvolvem nos níveis de proteção social, abordando, 

dessa forma, a seguridade social no contexto da Previdência Social e, também, 

a Assistência Social no Brasil, após a Constituição Federal de 1988, que 

universaliza a proteção social, trazendo novos conceitos de proteção social. 

No capítulo dois, será exposto como se caracteriza o Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS) Centro em São Fidelis-RJ, no campo 

das políticas públicas, definindo a população usuária da assistência social e os 

seus níveis de vulnerabilidades sociais, por meio de dados coletados na 

pesquisa documental e com auxílio do IBGE Cidades, para uma melhor 

compreensão desse perfil caracterizado diante da pesquisa realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. POLÍTICAS SOCIAIS NO BRASIL 
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As políticas sociais, como processo social, de acordo com Saramago 

(2009, p. 22), “se originam na confluência dos movimentos de ascensão do 

capitalismo como a Revolução Industrial, das lutas de classe e do 

desenvolvimento da intervenção estatal”, ou seja, estão relacionadas: 

 

[…] aos movimentos de massa socialmente democratas e à formação 
dos estados-nação na Europa Ocidental do final do século XIX, 
portanto sua propagação está posta na passagem do capitalismo 
concorrencial1 para o capitalismo monopolista2 (BEHRING; 
BOSCHETTI, 2007, p. 47 apud SARAMAGO, 2009, p. 22). 
 
 

Hofling relata que as políticas sociais estão ligadas, também: 

 
a ações que determinam o padrão de proteção social implementado 
pelo Estado, voltadas, em princípio, para a redistribuição dos 
benefícios sociais, visando a diminuição das desigualdades 
estruturais produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico 
(HOFLING, 2001, p. 31). 

 

Ao mesmo tempo em que as políticas sociais surgem para sanar os 

interesses da expansão urbano-industrial, elas têm “suas raízes nos 

movimentos populares do século XIX, voltadas aos conflitos surgidos entre 

capital e trabalho no desenvolvimento das primeiras revoluções industriais” 

(HOFLING, 2001, p. 31), ou seja, a política social é um dos principais meios de 

mediação das expressões da questão social, intervindo de forma significativa 

na relação entre a classe trabalhadora e o capital, pois, ao mesmo tempo em 

que ela atua em prol da classe trabalhadora, fragmenta e fragiliza a 

organização dessa e legitima o Estado burguês. 

A política social é um instrumento utilizado como mediação entre as 

demandas da classe trabalhadora e os interesses do capitalismo, fazendo com 

que os conflitos fossem amenizados e, dessa forma, mantivesse a ordem 

social. O governo utiliza-se delas para manifestar à população que se 

 
1. Capitalismo concorrencial: fase do capitalismo que teve início com o aparecimento de 
máquinas movidas por energia não-humana. Inicia-se na Inglaterra, com a máquina a vapor, 
por volta de 1746 e finda com o início dos monopólios (BEHRING, 2000, p. 32 apud 
SARAMAGO, 2009, p. 22). 
2. O capitalismo monopolista intensifica suas contradições oriundas da organização da 
produção capitalista, ou seja, sua produção cada vez mais socializada é restringida pela 
concentração mundial de renda por meio de apropriação privada dos produtos do trabalho 
(SARAMAGO, 2009, p. 28). 
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preocupava com as camadas mais empobrecidas, por meio do acesso a um 

conjunto de iniciativas pontuais voltadas à educação, à saúde, à assistência, ao 

lazer, ao trabalho, dentre outras formas de políticas sociais. 

A política social, em síntese, surge no capitalismo com as mobilizações 

operárias e, a partir do século XIX, com o surgimento desses movimentos 

populares, é que é compreendida como estratégia governamental 

(SARAMAGO, 2009, p. 23). Segundo Behring (2006, p. 15) “a política social é 

resultado da interação entre dois atores de perfil homogêneo, o Estado e as 

classes trabalhadoras”. 

O Estado, por meio das políticas sociais, na experiência da Europa 

Ocidental, visa promover o bem-estar social (Welfare State3). Também por 

meio delas, controla todo e qualquer tipo de manifestação da classe 

trabalhadora. Santos (1989, p. 74 apud CARVALHO, 2007) aponta que a “[...] 

política social é toda política que ordene escolhas trágicas segundo um 

princípio de justiça consistente e coerente. Sendo assim, ela é, em realidade, 

uma ordem superior, metapolítica que justifica o ordenamento de quaisquer 

outras políticas”. Paiva, nesse sentido, afirma que: 

  

Pensar as políticas sociais para além do horizonte da mera 
acomodação de conflitos requer referenciá-las no processo de 
disputa política pelo excedente econômico real e pelas massas 
historicamente expropriadas, de maneira que elas não possibilitem 
somente reduzir as manifestações mais agudas da pobreza, através 
de serviços sociais básicos e do seu acesso, mas, sobretudo, permitir 
que a política social torne-se um instrumento de transformação social 
que mobiliza e organiza as massas a partir de seus interesses mais 
fortes (PAIVA, 2006, p. 6-7, apud COUTO, 2015, p. 667).  
 

Assim como o Welfare State, as políticas sociais nos países de 

capitalismo desenvolvido visam, por meio do Estado, promover a cidadania, a 

educação, o lazer, a saúde, a habitação, a renda mínima e a seguridade social 

a todos os cidadãos. 

 
3.“A definição de welfare state pode ser compreendida como um conjunto de serviços e 
benefícios sociais de alcance universal promovidos pelo Estado com a finalidade de garantir 
uma certa ‘harmonia’ entre o avanço das forças de mercado e uma relativa estabilidade social, 
suprindo a sociedade de benefícios sociais que significam segurança aos indivíduos para 
manterem um mínimo de base material e níveis de padrão de vida, que possam enfrentar os 
efeitos deletérios de uma estrutura de produção capitalista desenvolvida e excludente” 
(GOMES, 2006, p. 203). 
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No Brasil, elas começam a ser desenvolvidas com mais ênfase ao 

longo do século XX, marcadas pelo processo de industrialização e 

urbanização. Configuravam-se como mecanismos interventivos 

extraeconômicos e eram utilizadas pelo governo na intervenção das 

expressões da questão social4. Na realidade brasileira, as políticas sociais 

estão relacionadas: 

 

[...] diretamente às condições vivenciadas pelo país em níveis 
econômico, político e social. São vistas como mecanismos de 
manutenção da força de trabalho, em alguns momentos, em outros 
como conquistas dos trabalhadores, ou como doação das elites 
dominantes, e, ainda, como instrumento de garantia do aumento da 
riqueza ou dos direitos do cidadão (FALEIROS, 1991, p. 8 apud 
SARAMAGO, 2009, p. 21). 

 

As políticas sociais no Brasil, nesse sentido, emergiram quando 

ocorreu o desenvolvimento do capitalismo, da exploração da força de trabalho 

assalariada, acarretando o acirramento das desigualdades sociais. E, como 

respostas a essas desigualdades, foram criadas para ampliar a mediação do 

Estado no conflito entre o capital e o trabalho. 

O Brasil, a partir da década de 1930, na análise de Teixeira, instaura um 

padrão de proteção social via: 

 

Políticas sociais públicas, que têm como características respostas 
fragmentadas aos setores mais combativos e dinâmicos da economia 
brasileira, em que o Estado antecipa-se frente às demandas sociais, 
de modo a controlar os movimentos classistas e sociais que 
problematizam suas necessidades sociais em cena pública; a evitar a 
constituição de sujeitos políticos, fora da arena de controle do Estado, 
cuja consequência é a transmutação de direitos em concessões 
(TEIXEIRA, 2007, p. 48). 

 
Santos e Ribeiro referenciam: 

 

[...] que o espectro dessas políticas sociais, praticadas durante 
meados da década de 1960 e início da década posterior, chegou a se 
aproximar da política de “Welfare State do Primeiro Mundo, à medida 
que a economia crescia e se aproximava de uma situação de pleno 
emprego. Talvez, os autores tivessem sido muito otimistas com 
relação à aproximação das políticas de bem-estar no Brasil com as 
experiências de welfare state do Primeiro Mundo. Todavia, o 

 
4. A Questão Social é apreendida como um conjunto das expressões das desigualdades da 
sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais 
coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos 
mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade (IAMAMOTO, 1998, p. 27). 
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diagnóstico sobre a crise dessas políticas tem o mérito de apontar 
fatores econômicos, políticos e ideológicos que provocaram uma 
desarticulação completa do governo no período militar e o 
enfraquecimento das políticas de inclusão social e expansão do bem-
estar. [...] A hipótese de que o welfare state é fruto, principalmente, da 
luta de classes no seio das estruturas de produção capitalista, então 
por que se admitir a possibilidade da aproximação das políticas de 
bem-estar no Brasil a essas experiências, justamente em um período 
de repressão militar? Portanto, tais políticas de bem-estar, 
considerando, evidentemente, suas especificidades históricas e 
características, assemelharam-se mais às experiências de política de 
segurança social da Alemanha no tempo de Bismarck, vindas do alto 
e relacionadas a um projeto nacionalista de potência industrial 
(SANTOS; RIBEIRO, 1993, p. 129 apud GOMES 2006, p. 227). 

 

As políticas sociais têm em sua composição o principal objetivo a 

universalização dos direitos sociais e da cidadania, promovendo uma 

sociedade que seja mais igual perante as desigualdades, assim se 

aproximando ao welfare state, que tinha este propósito, porém estas políticas 

sociais são compostas por muitas fragmentações, o que eleva ainda mais às 

desigualdades. Porém isto acaba não acontecendo, pois o poder fica nas mãos 

dos capitais (ou seja, aqueles que possuem a riqueza excedente) que usam da 

força de trabalho da classe trabalhadora para produzir cada vez mais as suas 

riquezas. Ou seja, uma riqueza gerada sobre a exploração do trabalho e que 

gera ainda mais desigualdades sociais. 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA): 

 

[...] por intermédio da garantia dos direitos sociais, buscar-se-ia 
construir uma sociedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza e 
a marginalização; reduzir as desigualdades sociais e regionais; e 
promover o bem de todos sem preconceitos ou quaisquer formas de 
discriminação (IPEA, 2009, p. 64). 

 

 As políticas sociais, em uma visão liberal, conforme Carvalho (2007, p. 

75), existem para orientar e interceder por aqueles que não consegue alcançar, 

por sua própria conta, os requisitos mínimos necessários para sua 

sobrevivência e para a sua formação como cidadãos.  

De acordo com Yazbek (2006, p. 35): [...] “a política social no Brasil tem 

funcionado ambiguamente na perspectiva de acomodação das relações entre o 

Estado e a sociedade civil”. A autora relata que as políticas sociais surgem no 

contexto brasileiro como uma perspectiva de enfrentamento da questão social, 

em que ela tem um: 
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[...] caráter regulador de intervenção estatal no âmbito das relações 
sociais na sociedade brasileira vem dando o formato às políticas 
sociais no país: são políticas casuísticas, inoperantes, fragmentadas, 
superpostas, sem regras estáveis ou reconhecimento de direitos. 
Nesse sentido, servem à acomodação de interesses de classe e são 
compatíveis com o caráter obsoleto dos aparelhos do Estado em face 
da questão. Constituem-se de ações que, no limite, reproduzem a 
desigualdade social na sociedade brasileira (YAZBEK, 2006, p. 37). 

 

Nesse sentido, as políticas sociais surgem no contexto de ascensão da 

questão social, como já mencionado, em que o Estado utiliza dessas políticas 

como mediação entre a classe trabalhadora e o capital. O Estado regula as 

desigualdades sociais por meio das políticas sociais: 

 

As políticas sociais brasileiras, e, nelas, as de assistência 
social, embora aparentem a finalidade de contenção da 
acumulação da miséria e sua minimização através da ação de 
um Estado regulador das diferenças sociais, de fato não dão 
conta deste efeito. Constituídas na teia dos interesses que 
marcam as relações de classe, as políticas sociais brasileiras 
têm conformado a prática gestionária do Estado, nas condições 
de reprodução da força de trabalho, como favorecedoras, ao 
mesmo tempo, da acumulação da riqueza e da acumulação da 
miséria social” (YAZBEK, 2006, p. 37-38 apud SPOSATI, 1988, 
p. 11).  

 

O padrão protetivo construído ao longo do século XX, no Brasil, 

atendeu a um conjunto de interesses diversos ligados, também, a interesses 

clientelistas. Esse panorama passa a sofrer alterações quando, a partir da 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, as políticas sociais 

são inscritas como princípios fundamentais da República, como previsto no Art. 

3º5. 

 

 

1.1 As protoformas da Seguridade Social no Brasil 

 

 

 
5. Art. 3º: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir 
uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o 
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação. Fonte: <http://www.planalto.gov.br>.  
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As protoformas da Seguridade Social, de forma muito pontual, têm as 

primeiras medidas ligadas à assistência e surgem no âmbito do 

assistencialismo, da caridade e da benemerência, vinculadas às obras sociais 

da Igreja Católica, sem caráter de direito social.  

O avanço e o desenvolvimento das políticas sociais, pouco a pouco 

incorporadas pelo Estado, gradativamente afastam parte dos serviços 

assistenciais da Igreja e a assistência vai-se constituindo em uma política 

social, que visa à proteção dos cidadãos. No contexto trabalhista, as políticas 

sociais vieram como uma estratégia para o enfrentamento das manifestações 

da questão social na sociedade capitalista atual (PIANA, 2009, p. 22).  

Observa-se que foi na década de 1930, período em que o capitalismo 

se desenvolvia na periferia do mundo, principalmente o capitalismo industrial 

(período de grande exploração da força de trabalho), que houve o maior 

avanço das desigualdades sociais, acarretando o aprofundamento das 

expressões da questão social e enfatizando, assim, a pobreza, o que faz surgir 

a necessidade da construção de um sistema de proteção social que regulasse 

as mazelas sociais (SANTANA et al., 2013). Dessa forma, a política de 

seguridade social teve como perspectiva ampla a proteção social às famílias, 

reabilitando indivíduos e integrando-os novamente à sociedade e ao mercado 

de trabalho. 

No ano de 2017, a Previdência Social brasileira completou seus 94 anos. 

Criada em 1923, por meio da Lei Eloy Chaves, que foi um dos maiores marcos 

da previdência no país, caracteriza-se como uma rede de proteção que vai 

desde o nascimento até a saída do mercado de trabalho, uma garantia que dá 

segurança para as famílias, inclusive em casos de morte do segurado.  

 As Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) eram responsáveis não 

só pela assistência social, mas também pela assistência médica e pelo 

fornecimento de medicamentos aos trabalhadores.  

 Em 1930, no período do governo Vargas, foi criado o Ministério do 

Trabalho, com o intuito de supervisionar e orientar a Previdência Social, e 

foram criados, também, os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), os 

quais eram organizados por categorias profissionais: 
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Em substituição ao sistema extremamente fragmentário das CAPs, 
foram fundados os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs), 
congregando o conjunto dos trabalhadores de um dado ofício ou setor 
de atividade. O primeiro Instituto, destinado aos funcionários públicos 
federais, foi criado em 1926, mais tarde denominado Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE). O 
último a ser criado foi o dos Ferroviários e Empregados em Serviços 
Públicos (IAPFESP), em 1953 (SCHECHTMAN, 2002, p. 237). 

 

Tanto as CAPs quanto os IAPs “tinham liberdade para o 

estabelecimento de seu pacote de benefícios e de suas alíquotas de 

contribuição” (RANGEL et al., 2009, p. 43), ou seja, cada trabalhador contribuía 

com um valor, não havia um piso (valor fixo) de contribuição. Em 1960, com a 

criação da Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS) – Decreto nº. 3.807, foi 

implantado um valor fixo de contribuição dos trabalhadores, que era 8% do piso 

salarial. 

No ano de 1966, os IAPs foram unificados, formando, então, o Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS), que abrangeu, no sistema de 

Previdência Social, os seguros de acidente de trabalho e o atendimento 

médico-hospitalar, quando em 1974, “com a criação do Ministério da 

Previdência e Assistência Social (MPAS) e com o desdobramento do Instituto 

Nacional de Previdência Social em três novos órgãos, a Previdência Social 

progredia em direção à maior abrangência de sua cobertura” (RANGEL et al., 

2009, p. 44): 

 
O INPS, dessa vez com suas funções limitadas à administração e 
gestão dos benefícios previdenciários e assistenciais; o Instituto de 
Administração da Previdência Social (IAPAS), responsável pela 
gestão administrativa, financeira e patrimonial do sistema; e o 
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 
(INAMPS), responsável pela administração do Sistema de Saúde 
Previdenciário. O processo consolida-se em 1977 com a criação do 
Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS). 
Faziam parte do SINPAS, além dos três órgãos já criados em 1974 – 
IAPAS, INAMPS e INPS – os seguintes órgãos: Legião Brasileira de 
Assistência (LBA), responsável pelas ações relativas à Assistência 
Social para as populações carentes; a Fundação Nacional do Bem-
Estar do Menor (FUNABEM); a Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência Social (DATAPREV) e a Central de 
Medicamentos (CEME) (RANGEL et al., 2009, p. 44). 

 

Em 1990, com a fusão do INPS com o IAPAS, foi criado o Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS), presente, atualmente, no sistema 
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previdenciário brasileiro, responsável pelos pagamentos a aposentados, 

pensionistas e a demais beneficiários da Previdência Social.  

O Sistema Brasileiro de Proteção Social (SBPS), em síntese, se 

organizou em três vertentes: 

 

A primeira delas, visando enfrentar a questão social tal como se 
conformava na República Velha, configurou-se por meio da política 
social de cunho corporativo, organizada durante a década de 1930 e 
assentada nos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) e na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A segunda, estabelecida 
na antiga tradição caritativa e filantrópica e voltada ao atendimento de 
certas situações de pobreza, passa a ser objeto, após a década de 
1930, da atuação do Estado. Por último, as políticas sociais 
assentadas na afirmação de direitos sociais da cidadania que, apesar 
dos esforços anteriores, somente em 1988 se consolidará no país 
(JACCOUD, 2009, p. 181). 

 

Em 1960, essas vertentes se unem, tornando-se um conjunto de 

intervenções sociais do governo federal, estando, atualmente, ligadas às 

políticas sociais brasileiras. Em 1980 e 1990, o país sofreu grandes mudanças, 

a maior parte delas foi consequência da promulgação da Constituição Federal 

de 1988, que ampliou os direitos sociais, e a proteção social tornou-se dever do 

Estado (JACCOUD, 2009, p. 182). 

De acordo com Boschetti (2006, p. 1), a seguridade social brasileira, 

instituída pela Constituição de 1988, incorporou princípios de dois modelos: o 

primeiro modelo é o bismarckiano, fortemente ligado a aportes securitários com 

a renda dos trabalhadores, mesmo em situações de riscos sociais. Já o modelo 

beveridgiano apresenta uma base social-democrata, que tem como objetivo a 

luta contra a pobreza.  

A Previdência Social, entretanto, tinha como contraponto “restringir a 

previdência aos trabalhadores contribuintes, universalizar a saúde e limitar a 

assistência social a quem dela necessitar” (BOSCHETTI, 2006, p. 1), isto é, ela 

só atenderia a classe trabalhadora contribuinte, e quem não fosse ficaria sob 

responsabilidade da assistência social, que não tem vinculo com a Previdência, 

ou seja, não é necessário contribuir para se ter acesso a ela. 

 A proteção social como uma política pública que tem como objetivo o 

amparo e a proteção dos trabalhadores por meio da seguridade social, após a 

Constituição, passa a ter um caráter não contributivo na política de assistência 

e de saúde. O Benefício de Prestação Continuada (BPC), afiançado pelo texto 
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constitucional, é um importante benefício que não requer contribuição prévia. O 

BPC foi instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993) e 

financiado pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS/2005) e tem como 

objetivo “a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovarem não possuir meios de 

prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família” (BRASIL, 

1988): 

 
Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo 
familiar seja menor que 1/4 do salário-mínimo vigente. Por se tratar 
de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído ao 
INSS para ter direito. No entanto, esse benefício não paga 13º salário 
e não deixa pensão por morte (INSS, 2017). 

 

Nesse sentido, Quinonero et al. (2013, p. 48) relata que, mesmo com a 

Constituição Federal de 1988 estabelecendo a assistência social como política 

pública de forma não contributiva e sob um contexto de negação do direito no 

período conservador e neoliberal, o Estado operava no princípio da 

subsidiariedade, em que o direito posto tinha de ser cumprido. Dessa forma, o 

Estado, mesmo atendendo aos preceitos neoliberais, assumiu o papel de 

mediador no conflito, para fazer cumprir tal direito. 

De acordo com Sposati (2013, p. 653), a proteção social em forma de 

política social é um mosaico em face das inúmeras desigualdades sociais, 

desigualdades estas que estão relacionadas a questões provenientes de 

benefícios como a aposentadoria, onde só têm o direito a este benefício 

aqueles que contribuem mensalmente para a previdência social, aqueles que 

não têm condições de contribuir, ou que nunca tiveram um trabalho protegido 

pelas Consolidações das Leis Trabalhistas - CLT ficam a mercê das políticas 

de proteção social e acabam procurando a assistência social em busca de 

auxílios, benefícios e programas. 

Costa e Ferreira (2013, p. 230- 231), todavia, enfatizam que a proteção 

social está interligada à sobrevivência do homem na sociedade, na qual ela é 

uma política que tem como perspectiva auxiliar no enfrentamento das 

vulnerabilidades e riscos sociais, desenvolvendo recursos para esse meio, isto 

é, a proteção social tem como enfoque a criação de sistemas que contribuam 
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para o enfrentamento de qualquer tipo de necessidade que possa vir dos 

usuários. 

A seguridade social, de acordo com Santana et al. (2013, p. 2), 

colocou, também como princípio fundamental, a saúde, sendo, então, montado 

o tripé (assistência social, seguridade social e saúde).  

A política de saúde, que também compõe a Seguridade Social, é 

compreendida como: 

 

[...] um sistema de saúde universal, gratuito, políticas de assistência 
que não se assemelhassem as práticas assistencialistas focalizadas 
e residuais, que nenhum sucesso apresentavam no enfrentamento 
das questões sociais postas, e um avanço na cobertura da 
previdência social (SANTANA et al., 2013, p. 2). 
 
 

Na década de 80, a saúde “deixou de ser interesse apenas dos técnicos 

para assumir uma dimensão política, estando estreitamente vinculada à 

democracia” (BRAVO, 2006, p. 8). 

Bravo (2006, p. 9) relata que, em março de 1986, ocorreu a 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, cuja temática foi: I A Saúde como direito 

inerente à personalidade e à cidadania; II Reformulação do Sistema Nacional 

de Saúde, III Financiamento setorial.  

Foi em 1988, entretanto, na promulgação da Constituição Federal, que 

afirma os direitos sociais, que a saúde teve um avanço, e, também, com o 

movimento da Reforma Sanitária, que garantia a universalidade do direito à 

saúde, além de ter criado o Sistema Único de Saúde (SUS)6 (BRAVO, 2006, p. 

8-9). Corroborando com as afirmações acima, a Constituição Federal de 1988 

consolida, em seu artigo 194, que:  

 

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social. 
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 

 
6. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, define o Sistema Único de Saúde (SUS) como: o 
conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 
Poder Público (Art. 4). 
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II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 
populações urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 
serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - equidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, 
mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, 
dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos 
colegiados (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 20, de 
1998) (BRASIL, 1988). 
  
 

Na Constituição, fica definido o tripé da seguridade social, tendo a saúde 

como direito universal e gratuito; a Previdência, para aqueles que contribuem; e 

a assistência social para aqueles que necessitarem. 

 

1.2 A assistência social no Brasil, após a Constituição Federal de 1988 

 

 

No que concerne à Política Social no Brasil, ela passa por uma ruptura 

desde a Constituição, pois deixa de ser caridade, benemerência, mecanismo 

clientelista e passa a compor um conjunto de direitos sociais de cidadania, 

entretanto apresentam-se, nesse âmbito, as dificuldades de acesso às políticas 

sociais, devido à burocratização e à seletividade no acesso. Em outras 

palavras, há certa seletividade nas políticas sociais, onde se procuram atender 

os mais miseráveis dos miseráveis, deixando, assim, alguns usuários à mercê 

da própria sorte. 

A década de 90 foi marcada por grandes transformações de múltiplas 

dimensões, como a globalização, a mudança nos padrões de produção, 

quando há substituição do trabalho humano pelas máquinas 

computadorizadas, transformando as indústrias e ocasionando, assim, uma 

massa de desempregados entre os trabalhadores sem qualificação para os 

novos postos criados sob novas exigências. 

A crise que o Estado vem passando de forma mais severa, desde a 

década anterior, e os cortes nos gastos financeiros afetam diretamente os 

usuários das políticas sociais, defasando ainda mais a atenção de suas 

vulnerabilidades. “O maior desafio do século 21 é o de reposicionar o lugar das 
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políticas sociais no enfrentamento das desigualdades sem se transformar em 

paliativos à pobreza, gerando atenções de segunda categoria” (SPOSATI, 

2011, p. 110). 

Nesse contexto, os expurgados do mercado de trabalho caem na 

informalidade, na qual buscam meios de suprir suas necessidades e de suas 

famílias trabalhando em situações precárias e, muitas vezes, desumanas, 

enfatizando cada vez mais a questão social.  

No contexto do neoliberalismo, que pode ser definido como um 

conjunto de idéias políticas e econômicas capitalistas que defende a não 

participação do estado na economia. Onde se previa um estado de livre 

comércio tornando mais competitivo e lucrativo. 

Porém de acordo com Bresser-Pereira (2009, p.8) “não se pode 

pretender aumentar o poder do mercado à custa do enfraquecimento do Estado 

como, irracionalmente, pretendeu a ideologia neoliberal”. 

Bresser-Pereira (2009, p.8) critica também a questão do 

neoliberalismo, pois o Estado era tido como um Estado regulador, protetor, 

indutor, capacitador e nas fases iniciais do desenvolvimento econômico, 

produtor. E, a lógica neoliberalista vem com: 

 

O objetivo era desregular em vez de regular. Para o neoliberalismo o 
Estado deveria se tornar “mínimo”, e isso significava pelo menos 
quatro coisas: primeiro, que deixasse de se encarregar da produção 
de determinados bens básicos relacionados com a infraestrutura 
econômica; segundo, que desmontasse o Estado social, ou seja, todo 
o sistema de proteção social por meio do qual as sociedades 
modernas buscam corrigir a cegueira do mercado em relação à 
justiça social; terceiro, que deixasse de induzir o investimento 
produtivo e o desenvolvimento tecnológico e científico, ou seja, de 
liderar uma estratégia nacional de desenvolvimento; e, quarto, que 
deixasse de regular os mercados e principalmente os mercados 
financeiros porque seriam autorregulados (BRESSER-PEREIRA 
(2009, p.8-9). 
 

Diante disto surge a competição no mercado de trabalho, na 

concentração da riqueza fica entre poucos, gerando ainda mais desigualdades 

entre as classes sociais, pois esta lógica neoliberalista só favorecia aqueles 

que eram detentores das riquezas, tirando a lógica do Estado de bem-estar e 

colocando tudo nas mãos do mercado. 

Pensando nisso, o maior desafio do presente é lidar com as diversas e 

novas expressões da questão social que emergem entre a população 
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brasileira, sendo causadas pelo desemprego em massa e, consequentemente, 

pela pobreza e miséria extremas. O governo, para tentar amenizar esses níveis 

elevados de vulnerabilidade, cria diversos benefícios, como Bolsa Escola, 

Auxilio Gás, Bolsa Alimentação, etc.  

Com a proposta de unificar todos esses benefícios e auxílios, foi 

“criado, em outubro de 2003, o Programa Bolsa Família, com a missão de 

unificar os Programas Nacionais de Transferência de Renda” (SILVA, 2007, p. 

1.432). Tendo como meta a superação da fome no Brasil, tais ações ganham 

corpo por meio do programa de governo de Luiz Inácio Lula da Silva, sob a 

denominação de “Fome Zero”:  

 

O Programa Bolsa Família, criado através de medida provisória, 
transformado em Lei e regulamentado por Decreto, é o principal 
Programa de Transferência de Renda do Governo Federal. Constitui-
se no principal programa no âmbito da Estratégia Fome Zero. Tem 
por objetivos: combater a fome, a pobreza e as desigualdades por 
meio da transferência de um benefício financeiro associado à garantia 
do acesso aos direitos sociais básicos – saúde, educação, 
assistência social e segurança alimentar; promover a inclusão social, 
contribuindo para a emancipação das famílias beneficiárias, 
construindo meios e condições para que elas possam sair da situação 
de vulnerabilidade em que se encontram (SILVA, 2007, p. 1.433). 

 

A autora ainda relata que o Programa Bolsa Família: 

 

[…] propõe a unificação dos Programas de Transferência de Renda 

em implementação no país. A proposta de unificação fundamenta-se 
em diagnóstico sobre os programas sociais em desenvolvimento no 
Brasil, elaborados durante a transição do governo Fernando Henrique 
Cardoso (1999-2002) para o governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-
2006), no terceiro trimestre de 2002 (SILVA, 2007, p. 1.433). 

 
Observa-se que o valor pago pelo Programa Bolsa Família está muito 

longe de acabar com os problemas sociais das famílias brasileiras, mas não se 

pode deixar de enfatizar que, em determinadas regiões do país onde a pobreza 

e a miséria são mais evidentes, famílias sobrevivem somente com esse valor. 

Tendo em vista todo esse cenário, pode-se notar que tudo o que foi 

evidenciado vai ao encontro das análises de Sposati (2007, p. 435), que 

ressalta que “a construção da assistência social no Brasil é um compromisso 

constitucional, cuja concretização vem-se arrastando há quase 20 anos”. Como 

ela é, no texto constitucional, uma política de Seguridade Social, deve ser 
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desenvolvida junto às demais 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, 2013, Art. 2º apud FONTENELE, 2007, p. 154). 

De acordo com Mestriner (2001, p. 206) a LOAS traz um novo 

significado à Assistência Social como “Política Pública de Seguridade, direito 

do cidadão e dever do Estado, prevendo-lhe um sistema de gestão 

descentralizado e participativo, cujo eixo é posto na criação do Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS)7”, no qual essa vem atuando como uma 

mediadora entre as expressões da questão social, de forma preventiva e 

proativa nos casos da pobreza extrema, fazendo com que os direitos mínimos 

sejam cumpridos e facilitando o acesso dos usuários a essas políticas de 

proteção social.  

Dessa forma, a assistência social, como uma política social não 

contributiva promulgada na Constituição de 1988, deve ser descentralizada e 

aberta à participação popular, assim como referenciado nos artigos 203 e 204 

da Constituição: 

 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência 
e a promoção de sua integração à vida comunitária; 
V - a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovarem não possuir 
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família, conforme dispuser a lei. 
Art. 204. As ações governamentais, na área da assistência social, 
serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, 
previstos no Art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base 
nas seguintes diretrizes: 
I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e 
as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos 
respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a 
entidades beneficentes e de assistência social; 

 
7. O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) foi instituído pela Lei nº. 8.742/93, LOAS. 
[...] O CNAS deve exercer o controle social no âmbito público e privado, além de atuar na 
formulação e no controle da política nacional de assistência social. Entre as competências do 
CNAS, estão: formular estratégias e atuar no controle da política pública de assistência social; 
controlar a atuação do setor privado na área da assistência social; elaborar cronograma de 
transferências de recursos financeiros da União para os demais entes federativos.  
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II - participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações 
em todos os níveis. 
Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal 
vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco 
décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedada a 
aplicação desses recursos no pagamento de: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº. 42, de 19.12.2003) 
I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº. 42, de 19.12.2003) 
II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº. 42, de 
19.12.2003) 
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos 
investimentos ou ações apoiados (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº. 42, de 19.12.2003) (BRASIL, 1988). 

 

A Constituição define, nesses dois artigos, um dos maiores avanços da 

assistência social, que são a base para a promulgação da Lei 8.742/93, que 

define a: 

 
Assistência Social como direito do cidadão e dever do estado, é 
política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 
sociais [...] através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 
pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 
básicas (BRASIL, 1993, Art. 1º, apud FONTENELE, 2007, p. 153). 

 

A LOAS traz um novo significado para a assistência social, uma nova 

realidade institucional, em que se expressa, no período pós-ditadura, um 

grande avanço das políticas sociais, e, por intermédio dela, foram 

implementados os conselhos representativos, das esferas municipal, estadual e 

federal, transferindo, assim, a responsabilidade para o Estado sobre os direitos 

dos cidadãos, isto é, tendo como principal objetivo a defesa dos direitos de 

todos. 

De acordo com o artigo 6º da LOAS: 

 
As ações na área de assistência social são organizadas em sistema 
descentralizado e participativo, constituído pelas entidades e 
organizações de assistência social abrangidas por esta lei, que 
articule meios, esforços e recursos, e por um conjunto de instâncias 
deliberativas compostas pelos diversos setores envolvidos na área 
(BRASIL, 1993). 

 

A Constituição universaliza os direitos sociais, fazendo com que todos 

sejam iguais perante a lei, sem qualquer distinção, colocando o princípio da 

igualdade em ascensão: 
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A partir da Constituição Cidadã de 1988, a Assistência Social é 
firmada como política pública que deve atender a todos que dela 
necessitarem, configurando-se, dessa forma, como direito do cidadão 
e dever do Estado. Tal direito é ratificado pela Lei Orgânica da 
Assistência Social (nº. 8.742 de 1993) e pelo Sistema Único de 
Assistência Social, 2005, que, por meio de um sistema 
descentralizado e participativo, contribuem na criação de medidas 
que assistem e defendem os cidadãos que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social. Amparada nos estatutos legais, é instituída 
a Política Nacional de Assistência Social, 2004, que, como política 
pública de direito social, é assegurada pela Constituição, 
sistematizada e aprovada a partir do SUAS e normatizada pela 
LOAS, a qual garante a universalidade dos direitos sociais e o acesso 
aos serviços socioassistenciais [...]. (SANTANA et al., 2013, p. 2). 

 

Desse modo, a Política de Assistência Social, em conformidade com a 

Constituição Federal de 1988, tem como paradigma a proteção social especial 

dos usuários e familiares, fazendo com que eles tenham seus direitos 

garantidos por meio da seguridade social, sejam esses no âmbito da saúde 

e/ou da assistência social, além do direito à alimentação, moradia, educação, a 

uma vida digna, dentre outros meios necessários para sobrevivência. 

Nesse contexto, a Política de Assistência Social compreende como 

princípios: 

 

[…]a supremacia das necessidades sociais sobre a rentabilidade 
econômica; a universalidade dos direitos sociais; o respeito à 
dignidade, autonomia e direito do cidadão, vedando-se qualquer 
comprovação vexatória de necessidade; a igualdade de direitos no 
acesso ao atendimento e divulgação ampla dos benefícios e serviços 
(FONTENELE, 2007, p. 154). 

 

Após a Constituição Federal de 1988, a assistência social foi instituída 

como uma política pública, sendo atribuída como direito do cidadão e dever do 

Estado (SANTANA et al., 2013, p. 2):  

 

Tal direito é ratificado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) 
nº. 8.742 de 1993 e pelo Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), 2005, que, por meio de um sistema descentralizado e 
participativo, contribuem na criação de medidas que assistem e 
defendem os cidadãos que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social (SANTANA et al., 2013, p. 2). 
 
 

Diante disso, surge Política Nacional de Assistência Social que se 

caracteriza como: 

[...] um documento normatizador das ações de assistência social, a 
Resolução n°. 145 de 15/10/2004 promove principalmente a defesa e 
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a atenção aos interesses e necessidades das pessoas em situação 
de risco e/ou vulnerabilidade social, cabendo à mesma ações que 
promovam a prevenção, a proteção, a promoção e a inserção social, 
como também um conjunto de garantias e seguranças. A mesma é 
construída a fim de integrar as demais políticas sociais, considerando 
as peculiaridades sociais e territoriais, efetivando, assim, a garantia 
dos mínimos sociais, bem como a universalização dos direitos sociais 
(MDS, PNAS, 2004) e tem como órgão gestor, em âmbito nacional, o 
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Fica 
instituído, também na LOAS, em seus artigos 4° e 5º, enquanto 
modelo de gestão, o Sistema Único da Assistência Social (SUAS) 
(SANTANA et al., 2013, p. 5). 
 
 

Nesse contexto, a PNAS:  

 
[...] busca incorporar as demandas presentes na sociedade brasileira 
no que tange à responsabilidade política, objetivando tornar claras 
suas diretrizes na efetivação da assistência social como direito de 
cidadania e responsabilidade do Estado (PNAS, 2004, p. 13).  
 

Dessa forma, ela garante o acesso dos usuários às políticas sociais, 

pois “a PNAS/2004 aborda a questão da proteção social em uma perspectiva 

de articulação com outras políticas do campo social que são dirigidas a uma 

estrutura de garantias de direitos e de condições dignas de vida” (PNAS, 2004, 

p. 89). 

De acordo com Moraes (2016, p. 588) “o século XXI tem sido marcado 

pela renovação nas estratégias de ‘administração dos problemas sociais’”, ou 

seja, assinalado pelas precarizações no mercado de trabalho, em que os 

cidadãos, por falta de emprego, veem-se sem condições de escolha e 

submetem-se a tais circunstâncias.  

Observa-se, também, que, no contexto da falta de opções, como 

assinalado pelo autor acima, vale destacar a: 

 

Pobreza que é marcada pelas suas múltiplas dimensões e faces, que 
se expressam cotidianamente na vida das pessoas, ou seja, as 
dimensões da pobreza superam a vinculação unívoca entre falta de 
renda e condição de pobreza. Assim, ao se enfocar a assistência 
social enquanto mediadora da pobreza absoluta (meramente 
vinculada à renda) desqualifica-se o conteúdo e a especificidade 
dessa política (ANDRADE, 2011, p. 27). 

 

Carneiro e Araujo (2015, p. 2) discutem sobre a Política de Assistência 

Social e sobre seu caráter de proteção social, que está relacionado às 

expressões da questão social da sociedade, como a pobreza. “Como Política 

direcionada à  Pobreza, a Assistência Social, como construção, mobiliza e 
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utiliza conceitos, abordagens que expressam como a pobreza é compreendida 

e como será enfrentada” (CARNEIRO; ARAUJO, 2015, p. 2): 

 

Discutir a pobreza no contexto da Política de Assistência Social 
remete a algumas reflexões sobre o atual movimento de 
reconfiguração das políticas sociais em curso, o qual vem 
apresentando mudanças que trazem inquietações quanto a sua 
compreensão (CARNEIRO; ARAUJO, 2015, p. 3). 

 

A política de assistência volta-se para esse campo da pobreza, porém 

muito fragmentada ainda, pois há: 

 

um descompasso na capacidade das políticas sociais se realizarem 
enquanto medidas eficazes e eficientes na redução das 
desigualdades e combate a pobreza, ou mesmo na efetivação de 
processos de desenvolvimento social (ANDRADE, 2011, p. 28). 
 

Mota relata, nesse contexto, que há: 

Uma relação contraditória entre previdência e assistência, em função 
da vinculação das coberturas da previdência com a existência de 
vínculos com o trabalho assalariado e da assistência com os não-
inseridos no mundo do trabalho, os pobres (MOTA, 2009, p. 134). 
 

Segundo a autora, a proteção social, no Brasil, é fragmentada, pois, ao 

mesmo tempo que ela tem caráter universal, dedica-se somente àqueles 

pobres inativos no mercado de trabalho e deixa à mercê os que trabalham, mas 

não têm renda suficiente para manter um padrão mínimo de vida (MOTA, 2009, 

p. 136).  

Com isso, a política de assistência configura-se em retrocesso, pois 

acaba não garantindo o direito universal a todos que dela precisam, e, ao 

contrário do que estabelece a Constituição Federal de 1988, deixa uma parcela 

dos necessitados sem assistência, e a Previdência, que deveria trabalhar em 

conjunto com as demais políticas, acaba transferindo tudo para assistência 

social. Dessa forma, a assistência social assume uma condição de uma política 

estruturadora e não como mediadora de acesso a outras políticas e a outros 

direitos, como é o caso do trabalho (MOTA, 2009, p. 136). 

O Estado capitalista, dessa forma, para atender a uma maior parcela dos 

“pobres”, amplia o campo de ação Assistência Social, ao mesmo tempo que 

limita o acesso à saúde e à Previdência Social públicas, colocando a 

assistência social como solução da pobreza. Com isso, na proteção social, ela 
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vem assumindo um papel que seria das outras políticas, papel esse que foi 

uma das maiores lutas da classe trabalhadora no séc. XIX, sendo relacionado 

ao direito ao trabalho (MOTA, 2009, p. 143-144). 

A assistência social como uma política pública que trabalha como 

mediadora nos conflitos da sociedade versus Estado tem sido fragmentada no 

contexto da amplitude, pois ela é realizada em conjunto com outras políticas e 

não como um campo de ação que trabalha viabilizando todo tipo de 

assistência, pois, como prevê Constituição, faz parte de um tripé (previdência, 

saúde e assistência), que deve atuar em conjunto na defesa dos direitos dos 

cidadãos. 
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2. CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

Atualmente, a política de assistência social é estabelecida como dever 

do estado e direito do cidadão, assim como instituída pela Constituição Federal 

de 1988, englobando, dessa maneira, todos os níveis de proteção social, sejam 

eles básicos ou especiais, de forma que todos os cidadãos se sintam 

protegidos e amparados. 

Segundo Sposati (2007, p. 437), “[...] as demandas por proteção social 

têm relação intrínseca com o modo de inserção do cidadão no processo 

produtivo e o modo de produção da sociedade de mercado”, em que a proteção 

social está situada no modo capitalista de produção, que vem desde a proteção 

social enfatizada na previdência social, de acordo com a Constituição Federal 

de 1988 e, também, com a prevenção de vulnerabilidades e riscos sociais. 

O SUAS, por meio das instituições e equipamentos, trabalha para 

garantir que os direitos dos usuários da assistência social sejam garantidos. 

Sendo fruto de um pacto federativo entre as três instâncias de governo (federal, 

estadual e municipal), tem como proposta promover uma gestão 

descentralizada no que toca ao financiamento e monitoramento dos serviços 

socioassistenciais (SANTANA, 2013, p. 5).  

A Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS, 2012) reafirma: 

 

[...] a política de assistência social como política de Seguridade 

Social, afiançadora de direitos, tal como consagrado pela 

Constituição Federal de 1988, representa, sem dúvida, uma conquista 

do Estado, gestores, conselhos, trabalhadores, especialistas, e, 

também, da população brasileira, em especial, daquela atendida pelo 

SUAS (NOB/SUAS, 2012, p. 12). 

 

 

Sabe-se que a proteção social, no Brasil, é um direito inerente a todos, 

porém carece de melhorias em sua amplitude, devido aos múltiplos desafios a 

serem enfrentados, enfatizando, assim, a questão do acesso a essas políticas 

que estão inseridas “[...] no conjunto de seguranças sociais que uma 

sociedade, de forma solidária, garante a seus membros” (SPOSATI, 2013, p. 

663).  
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Diante desse contexto, a PNAS (BRASIL, 2004, p. 13) “busca 

incorporar as demandas presentes na sociedade brasileira, no que tange à 

responsabilidade política, objetivando tornar claras suas diretrizes na 

efetivação da assistência social como direito de cidadania e responsabilidade 

do Estado”, tendo como principal função a distribuição de obrigações entre as 

três esferas de governo, visando o bom funcionamento da gestão e 

trabalhando, dessa forma, no monitoramento e na avaliação das políticas 

sociais, em consonância com a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e 

com a NOB/2012. 

A PNAS é quem articula a gestão da assistência social e, com isso, 

suas políticas de proteção social relacionam-se às demais políticas existentes 

que visam a garantia de uma vida digna, definindo a política de assistência em 

dois níveis de proteção, que é a Proteção Básica e a Proteção Especial 

(BRASIL, 2004, p. 89).  

O SUAS, em sua lógica de garantia de direitos dos usuários, trabalha na 

perspectiva de afiançar direitos e proteção social, em que a básica e a especial 

se dão por meio de duas instituições: Centro de Referência da Assistência 

Social (CRAS) e o Centro de Referencial Especializado da Assistência Social 

(CREAS). 

O CRAS é caracterizado como uma unidade pública estatal de base 

territorial e local, principal responsável pela Proteção e Atendimento Integral à 

Família (PAIF), estando localizado em áreas com altos índices de 

vulnerabilidades e riscos sociais. É a principal porta de entrada do SUAS 

(BRASIL, 2009, p. 9). 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS): 

 

O Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) é um conjunto de 

ações continuadas desenvolvidas, necessariamente, nos Centros de 

Referência da Assistência Social (CRAS). Cabe ao PAIF a prestação 

de serviços de acolhimento, acompanhamento, inserção em serviços 

socioeducativos e de convivência, desenvolvimento de atividades 

coletivas e comunitárias e encaminhamento das famílias para demais 

serviços socioassistenciais e de outras políticas. A ação principal do 

Programa é o acompanhamento sociofamiliar (BRASIL, 2008, p. 15).  

 

O CRAS, como o responsável pela Proteção Social Básica, tem como 

principal objetivo a prevenção das vulnerabilidades e riscos sociais com 
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usuários e famílias que usam da Política de Assistência Social, sendo essa de 

caráter não contributivo. Assim, está em consonância com a Constituição, em 

seus artigos 203 e 204. 

Sendo a principal “porta” de entrada dos usuários da PNAS, o CRAS é 

localizado em áreas com maiores índices de vulnerabilidade sociais, facilitando 

o atendimento a todos que necessitarem. A professora Aldaíza Sposati afirma 

que: 

 

O exame da política de assistência social, como de outras políticas 

sociais, significa tratar de uma mediação estatal na relação de 

classes em uma sociedade de mercado que tem por objetivo construir 

novos parâmetros e alcances na luta pela efetivação de direitos 

sociais e ampliação do alcance do dever de Estado com o social 

(SPOSATI, 2007, p. 437). 

 

O Estado, como gestor das políticas públicas, tem como principal papel 

o controle e a mediação da redistribuição de renda aos cidadãos, garantindo, 

assim, um mínimo para a sobrevivência dos usuários das políticas sociais.  

Dessa forma, o CRAS, sendo a principal porta de entrada dos usuários 

às políticas sociais, tem como objetivo a oferta de serviços que: 

 

[...] deve ser planejada e depende de um bom conhecimento do 

território e das famílias que nele vivem, suas necessidades, 

potencialidades, bem como do mapeamento da ocorrência das 

situações de risco e de vulnerabilidade social e das ofertas já 

existentes (BRASIL, 2009, p. 9).  

 

Assim, no âmbito dos serviços e projetos ofertados no CRAS, está a 

Proteção Social Básica, que tem caráter preventivo nas ações de 

vulnerabilidades e riscos sociais, além de trabalhar no fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários. No CRAS, é previsto “o desenvolvimento de 

serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e 

socialização de famílias e de indivíduos, conforme identificação da situação de 

vulnerabilidade apresentada” (BRASIL, 2004, p. 34). 

O SUAS, sendo um modelo de gestão responsável pelas operações 

feitas pela assistência social, é de responsabilidade do MDS. Em consonância 

com a ementa da Lei nº 12.435, de 2011, exposta no SUAS, artigo 6º-C, 

parágrafo 1º da LOAS, nos diz:  
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§ 1o  O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, 

localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco 

social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu 

território de abrangência e à prestação de serviços, programas e 

projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias 

(BRASIL, 1993). 

 

O CREAS, por sua vez, atua na Proteção Social Especial, e tem por 

objetivo “oferecer serviços, programas, ações e benefícios de caráter protetivo 

quando há iminência ou já ocorreu a violação de direitos, a fim de se resgatar a 

dignidade e as condições de vida das famílias ou indivíduos” (ANDRADE; 

MORAIS, 2017, p. 379): 

 

A proteção social especial é a modalidade de atendimento 

assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em 

situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus 

tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias 

psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de 

rua, situação de trabalho infantil, entre outras (BRASIL, 2004, p. 37).  

 

A criação e implementação dos CREAS está atrelada às expressões das 

questões sócio-históricas do enfrentamento da violência sexual contra crianças 

e adolescentes (FARAJ; SIQUEIRA, 2012, p. 71). “Dessa forma, o CREAS 

pode ser definido como um serviço de atendimento e enfrentamento à violência 

sexual contra crianças e adolescentes que visa à proteção e à garantia integral 

de direitos da população infantojuvenil” (FARAJ; SIQUEIRA, 2012, p. 68). 

O público-alvo da PNAS, isto é, da Proteção Social Básica e Especial, 

classifica-se como: 

 

[...]cidadãos e grupos que se encontram em situações de 

vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda 

ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e 

sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos 

étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de 

deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais 

políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas 

de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção 

precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; 

estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem 

representar risco pessoal e social (BRASIL, 2005, p. 34 apud 

SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 149). 
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De acordo com a PNAS (BRASIL, 2004), a Proteção Social Especial é 

subdividida em Média e Alta complexidade: 

 

São considerados serviços de média complexidade aqueles que 

oferecem atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos 

violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não foram 

rompidos. Os serviços de proteção social especial de alta 

complexidade são aqueles que garantem proteção integral – moradia, 

alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e 

indivíduos que se encontram sem referência e/ou em situação de 

ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e/ou 

comunitário (BRASIL, 2004, p. 38). 

 

Sposati, em síntese, afirma: 

 

A assistência social, política pública de proteção social, opera por um 

sistema único federativo, o SUAS, em implantação em todo o 

território nacional. Organizada em dois níveis de proteção, a básica e 

a especial, desenvolve sua ação por meio de serviços e benefícios 

para o acesso de pessoas e famílias demandantes de proteção 

social face a agravos de fragilidades próprias do ciclo de vida 

humano, pela presença de deficiências, decorrentes de vitimizações, 

por violência, por desastres ambientais, pela presença de 

discriminação, pela defesa da sobrevivência e de direitos humanos 

violados (SPOSATI, 2013, p. 664). 

 

 

Ainda de acordo com Sposati (2013, p. 663) “a proteção social, no 

Brasil, está inserida na concepção de seguridade social, isto é, no conjunto de 

seguranças sociais que uma sociedade, de forma solidária, garante a seus 

membros”. Essa proteção social é posta como meio de sobrevivência e 

dignidade, a qual, por meio da Previdência Social, se traduz em 

aposentadorias, pensões, etc.; e, pela Política de Assistência Social, em 

programas, benefícios, ações e auxílios. 

 

 

2.1. O Perfil dos usuários do CRAS Centro em São Fidélis-RJ 
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A fim de compreender as demandas sociais e históricas da população 

fidelense, cabe destacar que o município de São Fidélis está situado na 

microrregião de Campos dos Goytacazes, região norte do estado do Rio de 

Janeiro. O setor econômico do município tem como base o cultivo da cana-de-

açúcar e as culturas do arroz, tomate, banana, algodão e goiaba, além da 

agropecuária (gado de corte e leiteiro). O parque produtivo do município 

engloba, ainda, setores da indústria, comércio, cooperativas e a pesca.  

De acordo com Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), que é o principal responsável pelos levantamentos de dados sobre o 

perfil dos brasileiros e por relatar o perfil básico dos cidadãos, São Fidélis, em 

2017, tinha uma população de 37.689 habitantes. O último censo disponível no 

IBGE Cidades, elaborado no ano de 2010, informa que a maior parte da 

população se autodeclara branca (61,22%), enquanto 28,41% se autodeclaram 

pardos. Os que se autodeclaram amarelos e indígenas correspondem a 0,58%. 

Os brancos e pardos são aqueles que estão, predominantemente, 

economicamente ativos no mercado de trabalho, sendo 9.998. Dentre os que 

não estão, há 4.485 pardos, 2.011 negros e 103 amarelos. Observa-se, ainda, 

que as pessoas da cor branca e parda têm melhor remuneração pela sua força 

de trabalho, ganhando as brancas, em média, R$ 981,42; as pardas, R$950,42; 

as amarelas, R$ 534,56; e, as negras, R$ 603,10 (IBGE, 2017). 

Desses dados, entretanto, foi observado que as mulheres ganham 

significativamente menos que os homens, sendo o valor médio de ganhos do 

sexo feminino de R$ 510,00, enquanto, entre pessoas do sexo masculino, essa 

média é de R$ 600,00. Presume-se que ainda há muito preconceito com o sexo 

feminino no mercado de trabalho, o que é percebido na desigualdade de renda, 

pois, mesmo trabalhando em setores iguais, fazendo os mesmos tipos de 

serviços, a mulher ganha menos apenas por ser mulher, e, ainda segundo os 

dados do IBGE Cidades, a maior parte das famílias é formada por mulheres 

com filhos sem cônjuge, o que evidencia que a mulher tem assumido o papel 

de chefe da família (IBGE, 2017). 

Outro dado relevante é que a população do município é formada por 

famílias nucleares que residem, em sua maioria, em área urbana com o tipo de 

moradia principal ou permanente, e 69,5% são cobertas por saneamento 
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básico. De acordo com as informações, a população fidelense está 

envelhecendo, pois há um crescimento de pessoas acima de 60 anos. 

A caracterização do perfil dos usuários da assistência social está muito 

ligada à cultura, como cita Silva (2015) e, também, a questões financeiras, em 

contextos de crises econômicas e em face da relevância das necessidades que 

se afirmam cada vez mais na classe subalterna, como afirma a autora Yazbek 

(2006), referindo-se aos usuários dos serviços das políticas sociais, 

especialmente aos usuários da assistência social. 

A autora, ainda, nos relata que “a pobreza brasileira constitui-se de um 

conjunto heterogêneo, cuja unidade buscamos encontrar na renda limitada, na 

exclusão e na subalternidade” (YAZBEK, 2006, p. 63), na qual as formas de 

trabalhos formais ou informais, sem registro na carteira de trabalho, tiram, 

assim, os direitos previdenciários dos trabalhadores, como ocorre, também, 

com aqueles que trabalham por conta própria, que não possuem um ganho fixo 

mensal. 

Yazbek descreve que: 

 

A pobreza brasileira é produto dessas relações que a produzem e 

reproduzem, quer no plano socioeconômico, quer nos planos político 

e cultural, constituindo múltiplos mecanismos que “fixam” os pobres 

em seu lugar na sociedade (YAZBEK, 2010, p. 153). 

 

 

 Ela está, assim, ligada a desigualdades sociais, onde uns ganham muito 

e, outros, nada, não há uma redistribuição da riqueza de forma igualitária. 

Dessa forma, os indivíduos não conseguem manter um padrão de vida mínimo.  

Rocha (2003, p. 10) relata-nos que, para definir o conceito de pobreza, 

há a necessidade de se fazer uma análise sensata e cuidadosa de cada 

realidade social. A autora, contudo, vincula-se a uma compreensão de pobreza 

restrita, adstrita ao corte de renda monetária. Rocha (2003, p. 13) expressa: 

“pobres são aqueles com renda se situando abaixo do valor estabelecido como 

linha de pobreza, incapazes, portanto, de atender ao conjunto de necessidades 

consideradas mínimas naquela sociedade”. 

Gonçalves et al. (2017, p. 3) pontua que a “erradicação da pobreza e a 

redução da desigualdade social têm sido possivelmente dois dos maiores 

desafios do governo brasileiro nas últimas décadas”. O Estado, como 
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garantidor dos direitos mínimos, deve, por meio das Políticas Sociais, elaborar 

programas e projetos que deem subsídios aos cidadãos que vivem nessa zona 

de vulnerabilidade para enfrentar os desafios promovidos pela questão da 

pobreza. 

O programa Bolsa Família, a título de exemplo, é uma dessas políticas 

sociais. Criado pelo Governo Federal em 2003, “tem por meta a promoção do 

desenvolvimento social e o combate à pobreza por meio da transferência direta 

e condicionada de renda, em associação com outros programas sociais” 

(GONÇALVES et al., 2017, p. 3). 

Yazbek (2006, p. 38) ainda ressalta que “o papel do Estado só pode 

ser objeto de análise se referenciado a uma sociedade concreta e à dinâmica 

contraditória das relações entre as classes sociais nessa sociedade”, 

entendendo-a como uma relação de forças na qual quem leva a melhor são os 

possuidores do capital monopolista, os que têm os meios de controle, 

deixando, então, cada vez mais aparentes as desigualdades sociais.  

Freitas e Guareschi (2014, p. 146) relatam que, “ao reconhecer os 

usuários como parte fundamental da construção da política de assistência 

social, pois é a eles que ela está destinada”, verifica-se que eles são 

instrumentos imprescindíveis na construção de políticas, programas e projetos 

sociais, na forma preventiva dos riscos sociais. 

A Política de Assistência Social é destinada a quem dela necessitar, ou 

seja, a quem estiver passando por alguma vulnerabilidade social ou sofrendo 

algum risco social: 

 

A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 

- NOB/SUAS (BRASIL, 2010) - define os usuários como indivíduos ou 

famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, 

com precário ou nulo acesso aos serviços públicos, com fragilização 

de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra 

situação de vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de 

abrangência dos Centros de Referência de Assistência Social 

(FREITAS; GUARESCHI, 2014, p. 149). 

 

Silva (2015, p. 5) diz que “os usuários são personificados na legislação 

social vigente como ‘família, independente dos arranjos feitos’; ‘pessoas com 

deficiências’; ‘crianças’; ‘adolescentes’; ‘idosos’; ‘desempregados e 

subempregados’, dentre outros”. 
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A assistência social é uma das ferramentas para ativar um novo 

contrato social na direção de inclusão dos excluídos (SPOSATI, 2007, p. 452); 

é o meio em que os usuários têm seus direitos garantidos. 

Em pesquisa elaborada no CRAS Centro, em São Fidélis, com 44 

prontuários dos usuários atendidos, totalizando um percentual de 5% dos 

cadastros gerais contidos na instituição, que eram 870 até o dia da coleta de 

dados ocorrida em 14/12/2017, evidencia-se que 75% dos usuários atendidos 

têm entre 30 e 49 anos, apenas 6,8% tem de 50 a 59 anos e 11,4% possuem 

60 anos ou mais, como identifica o gráfico abaixo: 

GRÁFICO 1 – FAIXA ETÁRIA 
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            Fonte: levantamento realizado nos prontuários dos usuários do CRAS Centro, em São 

Fidélis. 

 

Observa-se que a maior parte dos usuários possui idades de População 

Economicamente Ativa (PEA), ou seja, aquelas pessoas que estão procurando 

um emprego ou empregadas. Nota-se, também, que há uma baixa 

predominância de idosos, porém, essas mesmas pessoas que se encontram 

aptas a ingressar no mercado de trabalho não conseguem um emprego fixo 

com Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

Observa-se, também, uma predominância do sexo feminino, 

totalizando 95,4% do total de documentos pesquisados, enquanto 4,6% são do 

sexo masculino. Presume-se que a mulher é quem tem mais interesse em 
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procurar os serviços ofertados pelo CRAS, na tentativa de encontrar suporte 

para suas demandas. 

De acordo com Novellino: 

 

[...] a feminização da pobreza é um fenômeno que pode ser atribuído 

ao modo de participação da mulher no mercado de trabalho pelos 

seguintes motivos: (a) há uma prevalência de mulheres trabalhando 

em tempo parcial ou em regime de trabalho temporário; (b) 

discriminação salarial; (c) concentração em ocupações que exigem 

menor qualificação e para os quais os salários são baixos; e (d) 

participação nos mais baixos níveis da economia informal 

(NOVELLINO, 2004, p. 3). 

 

Isto é, a pobreza feminina tem sido vista como a:  

 

“Nova pobreza”, relacionada diretamente com a chefia feminina e a 
inserção das mulheres no mercado de trabalho, ou articulada com os 
efeitos específicos das políticas econômicas de corte neoliberal sobre 
a vida e o trabalho das mulheres” (SOARES, 2011, p. 3). 
 

Desse total de usuários, 45,5% são casados, 27,3% são solteiros, 4,5% 

viúvos, enquanto 15,9% desses usuários são divorciados e 4,5% têm uma 

união estável, enquanto 2,3% não tinham essa informação.  

Outro dado relevante diagnosticado nessa pesquisa foi o tipo de 

formação familiar desses usuários, que se dividem nos seguintes grupos: 

 

● Família Matrimonial: formada pelo casamento. 
● Família Informal: formada pela união estável. 
● Família Monoparental: qualquer um dos pais com seu filho (ex.: 

mãe solteira e seu filho). 
● Família Anaparental: sem pais, formadas apenas pelos irmãos. 
● Família Reconstituída: pais separados, com filhos, que 

começam a viver com outro também com filhos. 
● Família Unipessoal: apenas uma pessoa, como uma viúva, por 

exemplo. 
● Família Paralela: o indivíduo mantém duas relações ao mesmo 

tempo, por exemplo, casado que também possui uma união 
estável. 

● Família Eudemonista: formada, unicamente, pelo afeto e 
solidariedade de um indivíduo com o outro, buscando, 
principalmente, a felicidade. 

 

(Fonte: 

<https://leonardopetro.jusbrasil.com.br/artigos/459692174/os-

varios-tipos-de-familia>). 
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No gráfico abaixo, vemos os tipos de composição familiar dos usuários 

do CRAS Centro, em São Fidélis: 

 

 

GRÁFICO 2 – COMPOSIÇÃO FAMILIAR 
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Fonte: levantamento realizado nos prontuários dos usuários do CRAS Centro, em São Fidélis. 

 

 Dentre esses diversos tipos de formação familiar, observa-se que, 9,1% 

não possuem filhos, já 27,3% dos usuários têm apenas um filho, 47,7% 

possuem dois filhos, enquanto 13,6% possuem três filhos. Outro dado 

importante é que nenhuma dessas famílias pesquisadas através dos 

documentos arquivados no CRAS Centro de São Fidélis-RJ possui quatro ou 

mais filhos. 

Desses usuários, 40,9% são os principais provedores da família, 

enquanto 38,6% são dependentes de outros membros familiares para o 

sustento do lar e, para 20,5%, não foram encontrados dados referentes. 

Observa-se, ainda, que nenhum dos usuários possui qualquer tipo de 

deficiência física, totalizando 97,7%, pois 2,3% não têm dados informados. 

A maior parte desses usuários reside em bairros urbanoperiféricos, 

compondo um total de 72,7%, enquanto 15,9% moram em zonas rurais, 9,1%, 

em áreas Urbanas Centrais, e, para 2,3%, não há informação da localização 

das suas moradias. Sobre os tipos de moradia desses usuários, o gráfico 

abaixo mostra que a maior parte desses reside em casa própria. Contudo, a 

soma dos percentuais que se referem a casa alugada e cedida demonstra um 

grave problema no município, que é a falta de uma política habitacional. 
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GRÁFICO 3 – TIPO DE MORADIA  
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Fonte: levantamento realizado nos prontuários dos usuários do CRAS Centro, em São Fidélis. 

 

Constata-se que 13,6% dessas moradias possuem de três a quatro 

cômodos, enquanto 11,4% possuem de cinco a seis, 4,5% possuem sete 

cômodos ou mais e 70,5% não foram informadas nos prontuários. Entre os 

tipos de moradia foi percebido que 81,8% possuem saneamento básico da rede 

pública de esgoto contrapondo com 2,3% que não possui. Não foram 

encontradas informações referentes nos prontuários de 15,9% dos usuários. 

Outro dado não encontrado foi o tipo de construções dessas casas, se essas 

são de alvenaria ou madeira, deixando, dessa forma, uma informação 

incompleta no prontuário de atendimento dos usuários, porém, segundo o IBGE 

Cidades, foi possível identificar que a maior parte das residências do município 

é composta por alvenaria com revestimento. 

A renda dessas famílias, de acordo com os dados pesquisados nos 

prontuários, é, predominantemente, de até um salário-mínimo (68,2%). Outros 

13,6% recebem de um a dois salários-mínimos, e 2,3%, de dois a três. 15,9% 

não tinham seus dados informados. O IBGE Cidades (2010) expõe que a 

média do salário mensal dos trabalhadores formais era de 2 salários-mínimos e 

a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 15.7%. 
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Essa renda também tem a ver com o grau de escolaridade, pois, desses 

usuários, apenas 20,5% possuem o ensino médio completo, enquanto 52,3% 

possuem o ensino fundamental incompleto, 13,6%, ensino fundamental 

completo, e 4,5% não foram alfabetizados, sendo que 2,3% sabem assinar o 

nome, mas nunca frequentaram uma escola, definindo-se, então, como 

semianalfabetos. Já para 6,8% não continham essa informação. 

O tipo de ocupação trabalhista desses usuários se define da seguinte 

forma: 34,1% trabalham, 18,2% estão desempregados, 2,3% encontram-se 

aposentados e outros 43,1% definem-se como do lar, restando 2,3% que se 

definem como desempregados, porém, no momento, se autodeclaram 

ocupados com serviços eventuais ou bicos de ambulante. Sobre os que estão 

desempregados, não há dados de quanto tempo permanecem nessa situação. 

Sobre os que trabalham, 15,9% estão protegidos pela Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), enquanto 31,8% trabalham fazendo bicos (são trabalhos 

extras que complementam a renda familiar e, muitas das vezes, se tornam a 

principal renda), 2,3% trabalham como autônomos e 50% dos prontuários não 

contêm tais informações. 

Os quarenta e quatro prontuários pesquisados informam sobre a 

participação deles em programas, benefícios e auxílios do governo, como 

demonstra o gráfico abaixo: 

 

GRÁFICO 4 – BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS 
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 Fonte: levantamento realizado nos prontuários dos usuários do CRAS Centro, em São 

Fidélis. 
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Desses programas, benefícios e auxílios, 70,5% já participaram ou 

participam do Programa do Bolsa Família, 25% do Benefício Eventual “Cesta 

Básica” e 4,5% não foram informados nos prontuários. 

Observa-se, pelos dados pesquisados, que a maioria dos usuários não 

frequentam o CRAS Centro periodicamente, ou seja, eles procuram os serviços 

ofertados casualmente por demandas isoladas e não consecutivas. 

 

2.2. Vulnerabilidades sociais apresentadas pelos usuários do CRAS 

Centro, em São Fidélis-RJ 

 

 

Diante da pesquisa realizada no CRAS Centro, localizado em São 

Fidélis, foi possível caracterizar o perfil dos usuários e suas principais 

vulnerabilidades. Grande parte desses possui uma baixa escolaridade, o que, 

presumidamente, implica o tipo de ocupação empregatícia deles, pois sua 

maior parte trabalha fazendo “bicos” (que é um tipo de trabalho temporário e 

eventual, sem qualquer tipo de vínculo com a CLT).  

Com o avanço da tecnologia e a substituição da mão de obra pelas 

máquinas, que acontece desde as Revoluções Tecnológicas do século XX, 

ficou mais difícil entrar no mercado de trabalho, pois, agora, as máquinas 

fazem todo o trabalho que, antes, era feito pela força humana. Dessa maneira, 

os empregadores não precisam contratar vários empregados, somente aqueles 

capacitados para manusear os maquinários e tecnologias. Diante disso, 

surgiram os trabalhos temporários, como citado acima, os denominados 

“bicos”, pois os chefes de famílias precisam ter meios de prover o sustento. 

Segundo Antunes e Alves (2004, p. 339), “o mundo do trabalho atual 

tem recusado os trabalhadores herdeiros da ‘cultura fordista’, fortemente 

especializados, que são substituídos pelo trabalhador ‘polivalente e 

multifuncional’ da era toyotista”.  

No município de São Fidélis, há muitos contratos de trabalho por 

período eleitoral, nos quais os governantes que assumem o poder contratam 

pessoas para trabalhar no tempo em que estiverem governando, e, quando se 

encerra o mandato, as pessoas voltam a ser desempregadas, sem nenhum 

direito. 
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Os usuários do CRAS Centro, em São Fidélis, que recorrem a algum 

tipo de auxílio na instituição, são considerados casos esporádicos, pois não 

comparecem com frequência, uma vez que, de acordo com os dados dos seus 

documentos, eles solicitam algum tipo de auxílio eventual e, na maior parte dos 

casos, não são atendidos, pela falta de recursos financeiros e/ou materiais. 

Alguns, então, acabam não retornando. 

Com a elaboração da pesquisa, foi possível caracterizar as principais 

vulnerabilidades sociais dos usuários do CRAS Centro, em São Fidélis. 

Segundo Semzezem e Alves:  

 

[…] as vulnerabilidades sociais vinculam-se a situações de 

empobrecimento da classe trabalhadora, relacionadas a dificuldades 

materiais para a manutenção da sobrevivência, mas, também, a 

dificuldades relacionais e culturais, pois essas interferem na forma de 

viver dos trabalhadores e de suas famílias (SEMZEZEM; ALVES, 

2013, p. 144). 

 

As vulnerabilidades sociais desses indivíduos estão ligadas às 

questões financeiras, mas, também, à questão da falta de acesso à saúde, 

educação, lazer, à precarização de empregos, e a diversos outros fatores. 

Segundo Semzezem e Alves:  

 

Quando se analisa o conceito de vulnerabilidade social pela ótica da 

política de assistência social, percebe-se que a pobreza é 

reconhecida como uma das condições que a caracterizam, mas a 

concepção de pobreza não se reduz somente à insuficiência de 

renda, posto que essa é desencadeadora de outras dimensões das 

necessidades humanas, assim, é necessário investigá-la como um 

fenômeno multidimensional e complexo(SEMZEZEM; ALVES, 2013, 

p. 149).  

 

No CRAS Centro, em São Fidélis, foi evidenciado um número de 

pessoas cuja renda é inferior a ¼ do salário-mínimo, per capta. Apesar de 

70,5% participarem do Programa Bolsa Família, isso, muitas das vezes, 

representa a única renda dessas famílias, pois encontram dificuldades de 

inserção em empregos fixos e acabam fazendo trabalhos temporários e 

eventuais (bicos). Dos usuários pesquisados, 68,2% recebem até um salário-

mínimo, juntando todos os ganhos dos membros que residem em uma mesma 

residência.  
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Apesar de 72,7% dos usuários residirem em bairros periféricos, a 

cidade é considerada tranquila, porém há bairros em que o índice de violência 

é maior, como os denominados Chatuba e São Vicente de Paula, onde, em 

2015, houve uma grande apreensão de foragidos e de drogas8. Sabe-se que a 

questão da vulnerabilidade social é agravada pelo território em que se vive. 

De acordo com Sposati (2013, p. 7) “o conceito de território, no singular 

ou plural, refere-se a uma concepção dinâmica, tanto do ponto de vista 

geográfico, como histórico, político e sociorrelacional”, não só a um lugar em 

que se vive, mas a um contexto histórico. A autora (2013, p. 13), ainda, relata 

que “a categoria território vai além da unidade familiar ou do princípio da 

matricialidade familiar, pois se constitui da porta para fora, é sócio relacional, 

ainda que o ambiente da família também seja relacional”. 

Há certos territórios em que vivem pessoas consideradas abaixo da 

linha de pobreza; todo lugar tem questões dessa natureza; são esses os mais 

necessitados dos serviços da assistência social e são os que mais procuram 

auxílio para a família nas instituições da assistência social. 

 

Apesar de algumas vulnerabilidades sociais estarem ligadas 

diretamente ao território, não se pode esquecer que grande parte das 

vulnerabilidades sociais dos usuários da política de assistência social 

não tem origem na dinâmica local, mas em processos estruturais. 

Não enxergar a totalidade é negar que os rumos da política 

econômica e de sua desvinculação da política social, da precarização 

e da insegurança do trabalho, o enfraquecimento das instituições de 

proteção social, o retraimento do Estado e das políticas sociais, a 

incerteza e insuficiência do orçamento para proteção social, da baixa 

cobertura dos programas, serviços e benefícios, afetam diretamente 

todos os cidadãos do país, principalmente aqueles que mais 

demandam por proteção social (RIZZOTTI; SILVA, 2012, p. 138-139). 

 

Nesta pesquisa realizada, foi constatada, também, por parte dos 

profissionais, a falta de preenchimento de alguns dados inerentes aos usuários, 

como cor/etnia, quanto tempo permanecem desempregados, estado civil, o 

principal provedor da família, tipo de moradia, a renda familiar e níveis de 

escolaridade, tipo de trabalho e se recebem/receberam algum benefício do 

governo como programas, benefícios ou auxílios. 

 
8  Fonte: <http://www.sfnoticias.com.br>. 
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Vale lembrar que o CadÚnico9, no município de São Fidélis, não é 

preenchido no CRAS e, sim, na Secretaria de Assistência Social (SEMAS), 

onde se atende, também, o Programa Bolsa Família. Isso causa uma divisão 

nos atendimentos dos usuários, o que pode acarretar uma divergência de 

dados e, também, certo constrangimento, pois os usuários têm que se deslocar 

até a SEMAS, para que terminem seu atendimento, após encaminhamento do 

CRAS. 

Diante da pesquisa, contudo, foi possível verificar que o município está 

digitalizando os dados desses usuários por meio do CadÚnico online e 

disponibilizando o Número de Identificação Social (NIS) para que essas 

informações possam ser acessadas em rede, com as demais instituições da 

assistência social e, também, com a Previdência Social, que faz um 

cruzamento de dados dos usuários, eliminando de forma significativa as 

divergências de dados, já que o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é 

requerido pela instituição. Cumpre lembrar que, para ter acesso ao BPC, não é 

preciso ter feito nenhum tipo de contribuição: 

 

O registro de informações constitui elemento fundamental para 

gestão, monitoramento e avaliação, e, consequentemente, para o 

aprimoramento das ações e serviços do CRAS e dos serviços a ele 

referenciados. Deve ser realizado por meio de instrumentos que 

facilitem armazenar os dados dos usuários; os atendimentos 

realizados no CRAS ou nos serviços a ele referenciados; os 

acompanhamentos em curso; os encaminhamentos para serviços da 

proteção básica e especial e as informações necessárias à 

alimentação dos sistemas da Rede SUAS, do Censo CRAS e de 

outros sistemas municipais ou do DF (BRASIL, 2009, p. 42). 

 

 

A assistência social é uma política pública que visa ao enfrentamento 

das vulnerabilidades e riscos sociais, e é dessa forma que ela deve agir na vida 

de seus usuários. Diante do perfil dos usuários do CRAS Centro, no Município 

de São Fidélis, é evidenciado que a população necessita de uma assistência 

que oriente mais os cidadãos sobre seus direitos, elaborando formas de 

enfrentamento das vulnerabilidades apontadas acima.  

 
9. Art. 2o:  O Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico - é instrumento de 

identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser 
obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas sociais 
do Governo Federal, voltados ao atendimento desse público.  
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A autora desta escrita monográfica foi estagiária do CRAS Centro, em 

São Fidélis, no ano de 2016 e no primeiro semestre de 2017, cumprindo a 

carga horária curricular do Curso de Serviço Social da Universidade Federal 

Fluminense, situada no município de Campos dos Goytacazes. Diante do 

observado no campo de estágio e por residir no município de São Fidélis, é 

possível observar que o município vive em uma disputa política entre partidos 

políticos e se esquece daqueles que mais necessitam de assistência. Quando 

a oferecem, passam a visão de que esses programas, auxílios e benefícios são 

“caridade, benemerência” e, não, direitos. 

Além disso, as trocas de governo afetam a continuidade dos 

atendimentos, pois, a cada eleição de prefeito e vereadores, há uma mudança 

de equipe das instituições de assistência, saúde, educação e outras, 

prejudicando o desenvolvimento de políticas de prevenção, já que um projeto 

se encerra sem explicação, para que se inicie outro por outra equipe. 

A falta de profissionais, também na instituição do CRAS Centro, foi 

uma das realidades constatadas no estágio, pois houve um período que a 

instituição não tinha psicólogo, auxiliar administrativo, e servente para limpeza, 

além da falta de produtos básicos de limpeza, higiene e mantimentos para os 

profissionais, bem como de Benefícios Eventuais como Cesta básica para os 

usuários da assistência. A equipe do CRAS Centro, entretanto, uma instituição 

de proteção social básica do SUAS, de pequeno porte II, deveria ter, em sua 

equipe, de acordo com as orientações legais, três técnicos de nível superior, 

sendo dois assistentes sociais e, preferencialmente, um psicólogo e um 

profissional que compõe o Sistema, além de três técnicos de nível médio 

(BRASIL, 2009, p. 52). 

Outro relato importante é a condição da instituição, que não tem 

acessibilidade para portadores de alguma deficiência física, e a sala para 

reunião com as famílias em acompanhamento do Programa PAIF é pequena, 

sem ventilação adequada, o que impossibilita reuniões em períodos como o 

verão, pois não há ar-condicionado e nem ventiladores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No presente Trabalho de Conclusão de Curso, buscou-se conhecer o 

nível de proteção social e o perfil dos usuários atendidos no CRAS Centro, no 

município de São Fidélis-RJ. Para isso, foi efetuada uma pesquisa a fim de se 

conhecer o perfil dos usuários da política de assistência social, evidenciando a 

questão da Proteção Social que, “desde o surgimento das medidas públicas de 

proteção social no Brasil, essas são marcadas pela estratificação do acesso a 

serviços e do público alvo” (ANDRADE, 2011, p. 21). 

Relata-se que “os sistemas de proteção social públicos surgem, nos 

países capitalistas ocidentais, como resposta à questão social, onde havia 

diversas lutas sociais e reivindicações de direitos (TEIXEIRA, 2007, p. 46). 

Nesse período, a proteção social fica mais focalizada e seletiva, com os 

avanços das políticas sociais de proteção após a Constituição Federal de 1988.  

O trato da proteção social em sua forma de previdência social é, no 

caso brasileiro, um mosaico de respostas desiguais a partir do vínculo formal 

do trabalhador e não só de sua remuneração (SPOSATI, 2013, p. 653). A 

saúde brasileira, nessa perspectiva, começa a estabelecer prioridades de 

atenção, o que acaba acarretando filas e listas de espera para atendimentos 

médicos (SPOSATI, 2013, p. 658-659). 

Diante desse contexto e por meio dos dados coletados na pesquisa feita 

no CRAS Centro em São Fidélis-RJ, ficou evidenciado que os usuários que 

buscam os serviços da assistência social no município concentram suas 

solicitações no Programa Bolsa Família, do qual 70,5% participam ou já 

participaram, e no Benefício Eventual “Cesta Básica”, que já foi ofertado a 25% 

dos usuários. Os beneficiários desses programas, auxílios e benefícios, de 

certa forma, representam uma parcela da população em maiores níveis de 

vulnerabilidades sociais. 

A Assistência Social, como uma política pública de proteção social, 

possui um caráter não contributivo e é organizada em dois níveis, que são a 

proteção básica e a especial. Por meio de programas, auxílios e benefícios 

sociais, vem, de forma mediadora, interferir de forma protetiva e preventiva na 
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vida dos cidadãos que sofrem ou sofreram algum tipo de problema decorrente 

de sua vulnerabilidade social, seja violência, falta de recursos para 

sobrevivência, desastres ambientais,  entre outros (SPOSATI, 2013, p. 664).  

A Assistência Social como uma política de proteção social a todos que 

dela necessitarem, contudo, não tem sido aplicada como se deveria no CRAS 

Centro, pois a falta de repasses financeiros e mantimentos para os benefícios 

eventuais como a “cesta básica” torna quase impossível ao profissional da 

assistência social trabalhar de forma a minimizar as vulnerabilidades sociais 

dos cidadãos. Com o auxílio de um gestor municipal da Assistência Social, é 

realizado um mapeamento e uma organização da rede socioassistencial de 

proteção básica que é ofertada pelo CRAS, além de ser provido o 

encaminhamento dos usuários às demais políticas públicas e sociais, 

trabalhando de forma a desenvolver as intersetoriedades das políticas de 

proteção social (PNAS, 2004, p. 35-36). 

O CRAS atua com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, 

visando à orientação e ao convívio sócio-familiar e comunitário. Nesse sentido, 

é responsável pela oferta do Programa de Atenção Integral às Famílias (PNAS, 

2004, p. 35).  

 A população fidelense sofre descasos nas políticas sociais, pois elas são 

repassadas aos cidadãos como um “favor”, que, mais à frente, é cobrado 

através de votos em certos políticos para cargos na prefeitura do município, 

transformando, dessa forma, algo que é um direito em benemerência e 

clientelismo político. Os profissionais da assistência social, muitas das vezes, 

não interferem nesse assunto, pois alguns são contratados e, caso falem algo, 

perdem seus empregos. 

Dessa forma, cabe aos profissionais alertarem os usuários sobre seus 

direitos e sobre a política de assistência que é de caráter universal, ou seja, 

deve-se cobrar de todos os governantes do município o comprometimento de 

repasses financeiros e adequações nas estruturas das instituições de proteção 

social, pois é por meio delas que a sociedade obtém auxílios para uma melhor 

condição de vida e estrutura-se para o retorno à vida ativa no mercado de 

trabalho. Para isso, é necessário que se conheça o perfil desses usuários de 

forma mais ampla, tendo ciência das características desses cidadãos, 
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facilitando, assim, a intervenção nas vulnerabilidades desses usuários das 

políticas públicas. 
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