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RESUMO 

 

Esta pesquisa propõe um convite a reflexão crítica do instrumento técnico-operativo 

da Visita Domiciliar nos cadastros de transferências municipais do Programa Bolsa 

Família. Propõe um debate de como a Visita Domiciliar pode contribuir positivamente 

para a efetivação da transferência cadastral de famílias oriundas de outros 

municípios, que são beneficiárias do Programa de transferência de renda do 

Governo Federal. Refletir criticamente como a precarização no trabalho do espaço 

sócio ocupacional do Assistente Social, interfere nos desdobramentos das 

demandas postas ao Serviço Social no campo de atuação do equipamento, inclusive 

na realização das Visitas Domiciliares. Apontar os limites e desafios vivenciados 

pelos profissionais na garantia de acesso dos usuários aos seus direitos 

historicamente conquistados e constitucionalmente garantidos. Apresentar como é 

realizado o acolhimento social dessas famílias no espaço sócio ocupacional através 

da sala de espera, e propor uma discussão sobre a necessidade de fato da Visita 

Domiciliar nos cadastros de transferências municipais do Programa Bolsa Família, 

serem realizadas pelas Assistentes Sociais do CRAS Sul. Um assunto que não se 

esgota por aqui, quando se refere a dimensão técnico-científica do Serviço Social, 

na discussão dos instrumentos profissionais e da instrumentalidade referenciada no 

Projeto Ético-Político Profissional e que faz um convite para esta reflexão crítica. 

 

Palavras-chave: Visita domiciliar. Cadastro Único. Instrumentalidade. Espaço 

Socio-ocupacional. Programa Bolsa Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research proposes an invitation to the critical reflection of the technical-operative 

instrument of the Home Visit in the registers of municipal transfers of the Bolsa 

Family Program. It proposes a debate on how the Home Visit can positively 

contribute to the effective transfer of cadastral transfer of families from other 

municipalities, who are beneficiaries of the Income Transfer Program of the Federal 

Government. Reflecting critically as the precariousness in the work of the Social 

Worker's social and occupational space, interferes in the unfolding of the demands 

placed on the Social Service in the field of equipment, including in the realization of 

the Domiciliary Visits. To point out the limits and challenges experienced by 

professionals in guaranteeing users' access to their historically conquered and 

constitutionally guaranteed rights. To present how the social reception of these 

families in the occupational social space through the waiting room is carried out and 

to propose a discussion about the fact that the Home Visit in the municipal transfer 

registers of the Bolsa Family Program is carried out by the Social Assistants of CRAS 

Sul. A subject that is not exhausted here, when referring to the technical-scientific 

dimension of Social Service, in the discussion of professional instruments and the 

instrumentality referenced in the Professional-Ethical-Political Project and which 

invites this critical reflection. 

 

Key words: Home visit. Single Registry. Instrumentality. Socio-occupational space. 
Family Bag Program. 
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INTRODUÇÃO. 

 

A fecundação desta pesquisa teve início a partir de um movimento articulado 

entre o campo de trabalho e o campo de estágio. A observação foi determinante 

para identificar processos que se perdiam nos atendimentos realizados com as 

famílias inseridas no Cadastro Único, no equipamento do CRAS Sul, Setor do 

Cadastro Único.  

Entende-se que esta pesquisa não pretende esgotar todo o assunto, tendo 

em vista os diversos processos históricos e suas transformações macrossociais que 

refletem diretamente nas expressões da questão social e que vão causar impactos 

mais profundos nas populações vulneráveis. 

Contudo, o esforço é válido quando se pretende abrir espaços de discussões para 

buscar sempre o acesso de direitos a essas famílias vulneráveis, tão expostas as 

mazelas da questão social. 

O atendimento das famílias inseridas no Cadastro Único no Setor do Cadastro 

Único, não preenchia por completo as necessidades dos usuários que buscavam o 

equipamento para obter muitas das vezes, respostas para as suas aflições e 

necessidades, expondo toda a sua vulnerabilidade no momento do atendimento, 

ficando desta forma exposto aos demais usuários em atendimento, inclusive sem a 

resposta adequada, já que o quadro de funcionários do Setor Cadastro Único é 

composto por Orientadores Sociais capacitados como entrevistadores no 

preenchimento dos formulários. 

Esta percepção e constatação levou a uma reflexão crítica acerca do 

acolhimento social deste público do Cadastro Único, tendo em vista ser um perfil 

elegível para acesso aos serviços ofertados pelo Serviço Social. 

Articular o Setor do Cadastro Único com o Serviço Social parecia ser uma via 

necessária para o acolhimento social adequado destes usuários.  

Desta forma, este trabalho apresenta como este processo foi alinhavado e costurado 

através da implementação do Projeto de Intervenção da Sala de Espera, com a 

proposta de um espaço para o diálogo entre o Serviço Social e os usuários do 

Cadastro Único. 

Abordaremos também, como este acolhimento social coletivo permitiu e 

permite dimensionar as demandas postas de transferências municipais do cadastro 

único, identificando famílias transferidas de outros municípios com histórico de 
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extrema vulnerabilidade e risco social, e que buscam apenas realizar o cumprimento 

de formalizações do Programa Bolsa Família, sem contudo passar pelo Serviço 

Social do equipamento, desconhecendo totalmente a dinâmica e os serviços 

ofertados como o SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o 

PAIF - Programa de Acompanhamento Integral Familiar, entre outros. 

Esta dinâmica fomentou o objeto desta pesquisa, que traz uma um debate 

crítico nas visitas domiciliares dos cadastros de transferência municipal do Programa 

Bolsa Família, apontando as condições Tecnico-Operativas do Serviço Social no 

município de Rio Das Ostras/RJ. 

No capítulo 1 é apresentado um debate que passa pelos primórdios da Política 

Social no Brasil e Serviço Social, articulados aos temas dos tópicos seguintes que 

são o Serviço Social na Política da Assistência Social;a Política de Assistência 

Social no Brasil e o Serviço Social na Proteção básica, discorrendo sobre a 

articulação dada nos contextos históricos de cada um. 

No capítulo 2, numa abordagem mais tecnicista, falaremos sobre a dimensão 

técnico-operativa da profissão destacando sua participação nos processos históricos 

do Serviço Social e discorrendo sobre a visita domiciliar enquanto instrumento não 

privativo do Serviço Social. 

No capítulo 3, debruçaremos sobre a dimensão técnico-operativa e a visita 

domiciliar na particularidade pesquisada, como instrumento de trabalho da 

Assistente Social. Os limites e desafios postos no cotidiano para a instrumentalidade 

profissional. O espaço socio-ocupacional como campo de embates e correlações de 

forças. 

Por fim, uma conclusão descrevendo sentimentos construídos e 

desconstruídos, pautados na realidade vivenciada em cada momento, articulados 

entre os espaços da academia e do campo de estágio. As possibilidades e os limites 

que enriquecem o fazer profissional e fortalecem a profissão. Experiências que 

traduzem um conhecimento na práxis da teoria e da prática e que no campo de 

atuação efetivam respostas.  
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CAPÍTULO 1. POLÍTICA SOCIAL NO BRASIL E SERVIÇO SOCIAL. 

 

Pretende-se abordar neste capítulo a trajetória histórica da Política Social no 

Brasil e Serviço Social. Apresentar de uma forma suscinta, o desenvolvimento da 

política social ocorrido no periodo histórico da Revolução Industrial nos países de 

capitalismo central, e como refletiu nas relações sociais inseridas no processo de 

formação do capitalismo brasileiro e o aparecimento da política social no Brasil.  

Apontar as expressões emergentes da questão socialno Brasil - um país 

moldado pelo capitalismo,embora visto como um país da periferia do mundo 

capitalista, expressando numcenário de pauperismos e desigualdades após o fim da 

escravidão. discorrer sobre as primeiras lutas de trabalhadores e a criação dos 

direitos sociais trabalhistas e previdenciarios no Brasil.E por fim, não menos 

importante, a relação que se estabelece entre o Serviço Social e a Política Social na 

articulação entre a profissionalização e a especialização coletiva, através dos 

desdobramentos das expressões da questão social e a divisão sociotécnica do 

trabalho. 

 

1.1 Política Social no Brasil 

 

Não se pode deixar de fazer um breve resgate histórico temporal, para discutir 

sobre o Serviço Social e a Política Social no Brasil, tendo em vista o processo tardio 

em que ocorreu o desenvolvimento industrial e consequentemente o crescimento da 

política social brasileira.  

Cabe destacar algumas considerações do historiador Prado Jr. (1991) 

referente aos processos históricos da articulação entre o mercado mundial e a 

dinâmica interna da sociedade e da economia brasileira que ocorreram no período 

da colonização no Brasil no período dos séculos XVI e XIX, com um quadro 

conflituoso e difícil nas relações envolvendo o capital e o trabalho. Um cenário 

proposto pela forma organizativa que os países centrais do capitalismo implantaram 

na formação do capitalismo brasileiro, apresentando uma sociedade e uma 

economia que se organizava para atender aos interesses externos e distantes, 

vivendo subordinada as sucessivas mudanças desse mercado. Um processo que vai 

determinar as primeiras acumulações nos países centrais,identificadas no período 
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do colonialismo e do imperialismo e que impulsionou para a formação social 

brasileira. (BEHRING & BOSCHETTI, 2011). 

A escravidão presente pela forma de exploração e das condições de trabalho, 

estabelece uma relação contraditória que se perpetua até o presente momento, 

caracterizando a exploração da mão de obra desqualificada e que era apontada no 

movimento de ajuste brasileiro ao capitalismo,no lento processo do trabalho escravo 

pelo trabalho livre em toda a dimensão agrária. Assim desenvolveu-se segundo 

Coutinho (1989) a complexa articulação de progresso e conservação, elementos 

vinculados à adaptação ao capitalismo e a permanência de elementos considerados 

importantes da antiga ordem. (BEHRING & BOSCHETTI, 2011). 

Outra consideração importante para se destacar é a de Fernandes (1987), 

explicando que o processo da criação do Estado nacional legitimou o processo de 

formação social brasileira e a consolidação do capitalismo no país no contexto do 

estatuto colonial e como conseqüência desse processo a necessidade da 

Independência em 1822. (BEHRING & BOSCHETTI, 2011). 

Conforme o debate de Behring&Boschetti (2011), percebemos a existência de 

um movimento onde cada processo tinha seu peso decisivo nos rumos da 

construção de uma nova sociedade nacional, como o fim da influente aristocracia 

agrária e a efervescência de novos atores na economia com a nova proposta da 

divisão do trabalho que se apresentava.Este movimento, no entanto, avançou e se 

estabeleceu sem que houvesse realizado qualquer acordo na defesa dos direitos do 

cidadão pelas elites econômicas, que por sua fez, possuíam também forte influência 

política nos rumos da construção dessa nova sociedade nacional. 

Ainda dialogando com as autoras, percebe-se que a presença marcante 

dessa influência das elites econômicas e seus direcionamentos organizativos na 

construção dessa nova sociedade nacional, estabeleceu o idealismo liberal que não 

comportava a questão dos direitos sociais e que só foram inseridos por conta da 

pressão exercita pelos trabalhadores, que enfrentaram muitas dificuldades para a 

realização e o acesso efetivo.  

E este cenário conflituoso neste período histórico, provoca uma reflexão 

crítica sobre a configuração da política social no Brasil, que carrega na sua essência 

a figura dos dominadores e dos dominados. A dominação da mão-de-obra escravista 

no século XIX, se dava de forma plena, pois havia ausência de lutas operárias 

extremas, bem como a falta de adesão coletiva na formação de uma classe que 
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pudesse instituir organizações fortes e partidos que pudessem reivindicar os direito 

trabalhistas. (BEHRING & BOSCHETTI, 2011). 

A Questão Social1 já existente num país que vivia sob a condição capitalista e 

com claras manifestações de miséria e desigualdade, explícitos no período do fim da 

escravidão, revelou uma condição preocupante na inclusão no mercado de trabalho 

dos escravos libertos com o fim da escravidão. Esta situação só entrou na pauta de 

discussão como questão política no século XX, após as primeiras manifestações 

coletiva dos trabalhadores na conquista dos direitos sociais principalmente direitos 

trabalhistas e previdenciários, que também resultaram na criação das primeiras 

iniciativas de legislação trabalhistas. (BEHRING & BOSCHETTI, 2011). 

Conforme as autoras afirmam, este movimento mostra a correlação de forças 

influente na busca pela legitimação dos movimentos e manifestações da classe 

trabalhadora num espaço restrito de direitos políticos e civis, em especial na 

ampliação da política social no Brasil no período da ditadura (1937-1945 e 1964-

1984), caracterizadas pelo estereótipo de "favor" e "dependência" que vão ganhar 

forma na figura de Vargas como "pai dos pobres" na década de 30. 

Ainda assim, após este longo período no contexto histórico da política social 

brasileira até a presente data é possível perceber o abismo entre sua definição em 

Lei e sua aplicabilidade, que passa por movimentos de instabilidade sejam no 

âmbito dos direitos sociais atingidos pelos constantes ciclos de hegemonia do 

capital, seja pela instabilidade sem fim nas instituições e na política o que dificulta o 

ajuste de compromissos mais duradouros, assim como o estabelecimento de direitos 

intransferíveis. (BEHRING & BOSCHETTI, 2011). 

Podemos considerar que conforme a afirmação das autoras,o que se desenha 

hoje da política social brasileira é um quadro fragilizado figurando todo o período que 

marcou seu início, conforme visto anteriormente, até nos dias atuais. Mesmo 

considerando sua vinculação com a luta de classe e observando o trabalho no Brasil 

em seus diversos processos de transformação e dominação históricas, que vai 

desde o escravismo, informalidade e pela redução e cooptação, além da falta de 

comprometimento democrático e redistributivos da classe dominante com os 

                                            
1
 Segundo Iamamoto (1999, p. 27), a Questão Social pode ser definida como: O conjunto das 

expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que têm uma raiz comum: a 
produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a 
apropriação dos seus frutos se mantém privada. 
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trabalhadores,ainda assim, cabe considerar tratar-se de um cenário onde a 

complexidade das manifestações e lutas em prol dos direitos de cidadania estão 

vinculados a constituição da política social e é neste cenário que se observam as 

medidas escassas e fracas para de fato expressar a proteção social até a década de 

1930 no país, e que possuem características que persistem até hoje e vinculam-se 

as medidas adotadas posteriormente pela política social brasileira. (BEHRING & 

BOSCHETTI, 2011). 

Tais medidas são observadas em alguns períodos no século XVIII, baseado 

nos registros de que até 1887, não havia registros de nenhuma legislação social. Em 

1988criou-se uma caixa de recursos financeiros para os trâmites burocráticos da 

esfera pública, dando início a um movimento dinâmico e hierárquico de instituição de 

direitos, impulsionando a proteção social no Brasil que perdurará no século XX, até a 

década de60. (BEHRING & BOSCHETTI, 2011). 

No ano de 1889, constitui-se como direito a pensão e 15 dias de férias aos 

funcionários ferroviários e os funcionários da Imprensa Nacional, beneficiando 

também no ano seguinte os funcionários do Ministério da Fazenda. É criada a 

primeira legislação em 1891,voltada para a assistência à infância brasileira, 

regulamentando o trabalho infantil, porém não sendo cumprida em nenhum 

momento, esta comprovação reafirma o espaço distante entre intenção e gesto no 

tocante à legislação social brasileira que de uma forma ou outra expressa a 

fragilidade no cumprimento de fato. Em 1892, é dado o direito à pensão aos 

funcionários da Marinha. (BEHRING & BOSCHETTI, 2009). 

O século XX foi caracterizado pelo período em que se considera como direito 

a organização sindical. Em 1903 foram criados os primeiros sindicatos que foi o da 

agricultura e das industrias rurais, o sindicato dos trabalhadores urbanos constituiu-

se a partir de 1907. Como resposta a essa nova configuração no cenário político e 

social que impulsiona transformações na correlação de forças, em 1911 é 

determinado por lei e não é assegurado o direito da redução da jornada de trabalho 

de 12 horas diárias.  

Seguindo nesta dinâmica dos direitos trabalhistas, em 1919 é regulamentado 

o tema sobre acidentes de trabalho no Brasil direcionando o tratamento da questão 

para o âmbito policial (inquérito policial), atribuindo a responsabilidade individual por 

conta das condições coletivas de trabalho. (BEHRING & BOSCHETTI, 2009) 
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Ainda conforme as autoras declaram, a lei Eloy Chaves é aprovada em 1923, 

impondo obrigatoriedade na elaboração de Caixas de Aposentadoria e Pensão 

(CAPs) para algumas categorias, entre elas a dos ferroviários e dos marítimos, que 

destacavam-se em virtude da participação na circulação e cultivo da monocultura do 

café, que movimentava um grande volume de exportação, evidenciando a 

participação de uma expressiva massa de trabalhadores onde se faziam necessários 

o estabelecimento das legislações trabalhistas e previdenciárias.  

As Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs) como pioneiras da previdência 

social brasileira, também acompanhou no ano seguinte, a criação do Instituto de 

Aposentadoria e Pensão (IAPs) iniciando-se pelos funcionários públicos em 1926. 

Em 1927 aprovou-se o Código de Menores, evidenciando um teor punitivo 

direcionado a delinqüência juvenil e que posteriormente em 1990 constituir-se-ia no 

Estatuto da Criança e do Adolescente após a modificação e a aprovação. (BEHRING 

& BOSCHETTI, 2011) 

Entre as autoras Behring&Boschetti (2011), há uma ampla concordância de 

que a inserção da Seguridade Social na Constituição Federal de 1988, representou 

um grande passo para o avanço na Política Social Brasileira, possibilitando a 

estruturação tardia de um sistema de proteção social abrangente, contudo 

presencia-se desde os anos 90 até os dias de hoje um processo crescente de 

contra-reforma do Estado, com sinais claros da marca do ideário neoliberal.   

Sendo assim as autoras destacam que nos anos 90, evidenciou-se 

características da Política neoliberal que tencionou no sentido contrário construindo 

caminho para a contra-reforma. Sob a orientação neoliberal, os governos não 

estimulavam a construção de arenas de debates e negociações na criação das 

Políticas Públicas e dirigiam-se para as reformas constitucionais e medidas 

provisórias. Esse cenário apresentou uma forte inclinação para a 

desresponsabilização pela Política Social - pela qual promoveria a reforma - tendo 

como pano de fundo a indiferença ao modelo constitucional estabelecido para a 

Seguridade Social. Diante deste quadro fica estabelecido o trinômio do 

neoliberalismo para as políticas sociais - privatização, focalização/seletividade e 

descentralização, com avanços estimulados pelo programa de publicização.  

A articulação dentro desse cenário histórico, resulta em estratégias de 

extração de superlucros que se estabeleceu em modelos globais e redistributivos de 

proteção social com elevada dose de conflitos, impulsionados pelas formas de 
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extração de superlucros, inclusive nas habilidades de negociação das 

responsabilidades sociais e previdenciários; ainda pela supercapitalização, 

estimulando claramente ou induzindo a privatização de serviços de utilidade pública, 

em que incluem Saúde, Previdência e Educação; assim como o evidente descaso da 

burguesia em relação ao pacto social estabelecido nos anos de crescimento, 

desenhando um cenário ideológico individualista, hedonista ao extremo e 

consumista. Processo desencadeado num contexto de fragmentação das forças de 

resistência, particularmente o movimento dos trabalhadores, que atravessavam um 

período de desemprego, de escassez e falta de maleabilidade das relações de 

trabalho, bem como do acesso aos direitos. (BEHRING & BOSCHETTI, 2009). 

Nota-se que a partir das contras reformas realizadas ao longo dos anos 1990 

nos Governos de Fernando Henrique Cardoso é possível caracterizar um período de 

crescente paralisação e baixa no financiamento da Política Social Brasileira no 

cenário de ajuste fiscal.  

As autoras Behring&Boschetti(2009), sugere uma reflexão nesse processo, 

relacionado a contribuição do fundo público no capitalismo contemporâneo e se 

baseiam nas afirmações de Oliveira (1998), que diz:  

 
O fundo público sofre pressões e funciona como um elemento fundamental 
para a reprodução do capital e também da força de trabalho, desta forma, 
existe uma tensão desigual pela repartição do financiamento público, 
refletindo um campo de disputas existentes na sociedade de classes, onde 
a mobilização dos trabalhadores busca garantir o uso da verba pública para 
o financiamento de suas necessidades, expressas em políticas públicas. Já 
o capital com a sua força hegemônica consegue assegurar a participação 
do Estado em sua reprodução por meio de políticas de subsídios 
econômicos, de participação no mercado financeiro, com destaque para a 
rolagem da dívida pública. (OLIVEIRA,1998).   
 

Para além dessa caracterização de fundo público, Oliveira (1998) trava um 

debate relacionado a centralidade que o fundo público possui atualmente na 

reprodução do capitalismo. Admitindo que o financiamento público sempre foi 

historicamente uma alavanca para o capital, hoje observa-se que este possui uma 

natureza diferenciada. Há um novo caráter na participação do fundo público nos 

processos de transformações na extração da força de trabalho. (OLIVEIRA,1998) 

Registrou-se um aumento percentual dos investimentos no setor público da 

educação, saúde e em programas de garantia de renda mais elevado que o 

crescimento percentual do PIB, um aumento salarial indireto pelo Estado, que 

desprende o salário direto dos trabalhadores para impulsionar o consumo em massa 
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que participa indiretamente na contribuição do aumento das taxas de lucro em 

consonância a outros elementos tais como a organização na produção do modelo 

fordista, o avanço tecnológico e os enormes ganhos de produtividade, que não 

tiveram aumentos tão significativos assim na linha de produção fordista brasileira. 

(OLIVEIRA,1998) 

Para Behring&Boschetti (2009),o significado apresentado na democracia 

exercida na Constituição de 1988, com o iniciar de uma nova experiência com a 

implantação dos Conselhos de políticas públicas na defesa dos direitos, 

representaram grandes avanços e inovações nas esferas políticas e institucionais, 

celebrando o formato das políticas públicas brasileiras.  

O objetivo dessa inovação segundo as autoras, foi o grande avanço da 

participação dos Conselhos, que consagrou um momento histórico refletido e 

inserido num cenário democrático no Brasil e em todo o mundo ao fim da influência 

militar na América Latina e também com as significantes mudanças que ocorreram 

no Leste Europeu,que expressou uma acentuada articulação inserida nessa 

estratégia, revelando até então, as melhores energias dos indivíduos politicamente 

ativos e os expressivos movimentos sociais compromissados com a democracia, 

onde a esperança é marcante no desejo de aprofundar a socialização da política e a 

radicalização da democracia no Brasil, vislumbrando uma perspectiva participativa.  

Essa perspectiva envolveu três sentidos:  

1 - A participação social que visa promover a transparência nas tomadas de decisão 

e permite a visibilidade das ações executadas, promovendo a democracia das 

decisões elaboradas;  

2 - A participação social que imprime expressões coletivas e apresentam de forma 

direta as demandas sociais, dimensionando e incentivando a distribuição da 

equidade e também da igualdade nas políticas públicas; 

3 - A participação da sociedade através de inúmeros movimentos sociais e formas 

de associativismo, que transpassam as iniciativas do Estado quando na efetivação 

da defesa e na ampliação de direitos, e requer iniciativas inovadoras que possam 

ser possíveis sua execução para o interesse da população.(BEHRING & 

BOSCHETTI, 2009). 

Percebe-se a partir de um olhar crítico nesse processo, que as autoras 

apresentam elementos que contribui para um crescimento formal da democracia, 

paralelo a inúmeras dificuldades na tomada de decisões importantes relacionadas a 
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processos efetivamente direcionados a democracia, que visa a ampliação do acesso 

à riqueza socialmente produzida, à participação política em massa e à cultura. O 

desenvolvimento da Política Social e do Serviço Social, iniciam-se em 1930 em 

decorrência da intervenção estatal, nos movimentos de expansão conservadora no 

Brasil (BEHRING, 2003). 

O crescente protagonismo do Estado, alinhado com as inclinações mundiais 

que foram resultantes da expressiva crise capitalista de 1929,porém regulado pelo 

contexto histórico brasileiro, teve como participação neste processo, a área social 

que imprimiu sua participação no enfrentamento das agravantes expressões da 

questão social, que foi um processo norteador para a profissionalização e 

especialização coletiva do Serviço Social.  

O elo estrutural se faz presente entre o estabelecimento das políticas sociais 

e a instituição dessa profissão na segmentação social e técnica do trabalho, 

segundo Iamamoto e Carvalho afirmam. 

O Serviço Social só pode afirmar-se como prática institucionalizada e 
legitimada na sociedade ao responder as necessidades sociais derivadas 
da prática histórica das classes sociais na produção e reprodução dos 
meios de vida e de trabalho de forma socialmente determinada(IAMAMOTO 
E CARVALHO, 2013, p. 20). 

 
Contudo, Iamamoto (2015), aponta que cabe aos profissionais apropriarem-se 

dessas possibilidades e, como sujeitos, desenvolvê-las transformando-as em 

projetos e frentes de trabalho2. Assim, a conjuntura não condiciona 

unidirecionalmente as perspectivas profissionais; todavia impõe limites e 

possibilidades. A professora afirma que sempre existe um campo para a ação dos 

sujeitos, para a proposição de alternativas criadoras, inventivas, resultantes da 

apropriação das possibilidades e contradições presentes na própria dinâmica da vida 

social. Essa compreensão, continua a professora Iamamoto (2015),é muito 

importante para se evitar uma atitude fatalista do processo histórico e, por extensão, 

do Serviço Social: como se a realidade já estivesse dada em sua forma definitiva, os 

seus desdobramentos predeterminados e os limites estabelecidos de tal forma, que 

                                            
2
  A título de exemplo, Iamamoto faz referência a uma experiência profissional muito rica que 

partilhou, em Belo Horizonte, como docente, à época do conhecido "Método BH" no início da década 
de 1970, em uma conjuntura extremamente adversa, uma das fases mais radicais da ditadura, 
marcada pela violência, o arbítrio, o silenciamento da sociedade civil e política. Entretanto, foi 
possível, dentro de muitos limites, próprios daquela época, abrir horizontes para uma outra 
perspectiva do Serviço Social, distinta daquela então hegemônica, em parceria com o movimento de 
reconceituação tal como desenvolvido nos países de língua espanhola no continente latino-
americano. Sobre o "Método BH' ver, entre outros: LIMA, L. textos de Serviço Social. São Paulo, 
Cortez/Celats, 1983; NETTO, J. P. Ditadura e Serviço Social. São Paulo, Cortez, 1991, CAP. 2. 
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pouco se pode fazer para alterá-los. Tal visão determinista e a-histórica da realidade 

conduz à acomodação, à rotinização do trabalho, ao burocratismo e à mediocridade 

profissional. 

Mas é necessário, também, continua a professora, evitar uma outra 

perspectiva, a qual ela vem chamando de messianismo profissional: uma visão 

heróica do Serviço Social que reforça unilateralmente a subjetividade dos sujeitos, a 

sua vontade política sem confrontá-la com as possibilidades e limites da realidade 

social. (IAMAMOTO, 2015). 

A professora Iamamoto declara ainda que olhar para fora do Serviço Social é 

condição para se romper tanto com uma visão rotineira, reiterativa e burocrática do 

Serviço Social, que impede vislumbrar possibilidades inovadoras para a ação, 

quanto com uma visão ilusória e desfocada da realidade, que conduz a ações 

inócuas. Ambas têm um ponto em comum: estão de costas para a história, para os 

processos sociais contemporâneos.(IAMAMOTO, 2015). 

 

1.2 O Serviço Social na Política de Assistência Social 

 

Para os autores Carvalho e Iamamoto (1983), a proteção social no Brasil se 

expressa no contexto dos movimentos históricos, onde a presença das 

contradições do capitalismo são estabelecidas na posse da propriedade privada 

pelo capitalismo de um lado e do outro de uma camada da população condicionada 

a exploração no trabalho.  

Em torno do século XX o Serviço Social brasileiro se desponta sob a égide 

do cristianismo na prática assistencialista, onde todo o controle das ações voltadas 

para a ajuda ao próximo e a distribuição de benefícios aos carentes e mais 

necessitados, é realizada pela igreja com o apoio da burguesia local. A 

institucionalização profissional do Serviço Social neste período, se dá através de 

um método contraditório num complexo processo de transformações sociais, 

políticas e econômicas, caracterizado na relação de classes e com a sucessiva 

intervenção do Estado em manter a ordem social para que o processo de 

consolidação do capital monopolista fosse estabelecido. (CARVALHO e 

IAMAMOTO,1983). 

Os autores acima, declaram que o Serviço Social é institucionalizado na 

década de 30, legitimando-se como recurso mobilizador do Estado e do 
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empresariado - ainda sob as doutrinas caritativas da igreja católica -para o 

enfrentamento e o controle dos problemas sociais da questão social, articulando as 

ações de enfrentamento da questão social em 1932, juntamente com uma 

associação instituída neste período imbuída de divulgar os princípios da ordem 

cristã para a formação de indivíduos que pudessem exercer trabalhos voltados 

para a temática social.  

Chamada de Centro de Estudos e Ação Social - (CEAS), esta associação 

instituída, empenhou-se na propagação e fundamentação dos princípios sociais da 

igreja, assim como, a formação social católica que impulsionou a criação da Escola 

de Serviço Social (ESS) em 1936. O Estado se mantém como o guardião dos 

interesses do capitalismo, promovendo sucessivas intervenções no enfrentamento 

da questão social.  

No decorrer do período histórico registram-se expressões da questão social, 

gestadas no processo conturbado de transformações que ocorreram e 

permanecem até hoje permeando as relações de classes no processo de 

desenvolvimento do capitalismo, bem como na inserção da classe operária na 

conjuntura política da sociedade. Surgem nesse período as instituições estatais e 

paraestatais e empresas autárquicas, ofertando aos assistentes sociais novas 

vagas de emprego. Neste processo exige-se mais qualificação tecnicista para os 

assistentes sociais devido a implementação de ações mais complexas e efetivas e 

que vão para além de meras ações sociais. (CARVALHO e IAMAMOTO, 1983). 

A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político 
da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 
empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, 
da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir 
outros tipos de intervenção mais além da caridade e repressão. 
(CARVALHO e IAMAMOTO, 1983, p.77). 

 
A Constituição da República de 1988, conforme discorrem os autores, é um 

salto a frente no cenário das políticas sociais, conferindo como política pública e 

integrante do tripé da seguridade social, a assistência social, assim, celebra um 

espaço onde os Conselhos contam com a presença da comunidade civil no aparato 

de controle social. As mazelas produzidas na questão social se materializam no 

cotidiano dos sujeitos de direitos e se constituem no objeto pleno do desempenho 

profissional do Serviço Social. (BEHRING & BOSCHETTI, 2011). 
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É no contexto histórico que vamos dimensionar o efeito devastador dessas 

seqüelas na vida desses sujeitos de direitos, revela Yasbek,que vai produzir um 

profundo cenário de instabilidades e injustiças sociais. Esses sujeitos por sua vez, 

lutam de forma direta para a garantia dos seus direitos civis, políticos e sociais, no 

exercício pleno de cidadania.(YAZBEK, 2010) 

Yazbek (2010), declara que no início da Revolução Industrial, especialmente 

na Inglaterra, mas também na França, vai ocorrer uma pauperização massiva dos 

primeiros trabalhadores das concentrações industriais. Sem dúvida, o 

empobrecimento desse primeiro proletariado, na Europa Ocidental, vai ser uma 

característica imediata do iniciante processo de industrialização e traz consigo um 

enorme custo social.  

Trata-se de uma superpopulação predominantemente urbana, flutuante, 

miserável, cortada de seus vínculos rurais que mora precariamente em ruelas 

miseráveis enfrentando problemas de toda ordem conforme é possível constatar em 

estudos sobre as primeiras cidades industriais do século XIX.  Nesse contexto, de 

grandes problemas urbanos, emergem novas formas de sociabilidade, resultantes 

da expansão de relações impessoais, da exploração intensiva da força de trabalho, 

da aceleração de seu tempo e ritmo, com a redução do período de repouso. 

(YAZBEK,2010). 

Considerando afirmação das autoras, percebemos que refere-se a um 

período com um cenário de extrema desigualdade e injusta social, condicionado pela 

questão social em seu contexto macrossocial, que dá forma a miséria e determina 

relações de conflitos e embates. Uma condição desumana que afeta diretamente o 

individuo, produzindo em si as mazelas das expressões da questão social, assim 

como o cerceamento de direitos considerados básicos como educação, saúde e 

alimentação.  

A professora Potyara(2008)declara que cada vez mais as críticas e pressões 

contra o pauperismo das massas - que passou a ser denominado pelos 

reformadores de questão social - ganhavam adeptos e forneciam elementos que 

justificavam, já no século XIX, a introdução de medidas pontuais de proteção social, 

ao arrepio dos princípios liberais. Um decisivo elemento justificador dessa tendência 

foi a desmistificação das causas da pobreza baseada nos estudos, fartamente 

documentados, de Charles Booth e SeebohmRowntree, realizados em 1886. Esses 

estudos revelaram que a pobreza tinha uma magnitude bem maior do que se 



26 
 

imaginava e que - desmentindo a idéia de que era resultante de fraquezas morais - 

ela era produto de salários aviltantes e de condições de vida sub-humanas. 

Ainda segundo Potyara (2008), vale dizer, a pobreza resultava da exploração 

desmedida do trabalho pelo capital, o que, naquele momento, representava um 

enigma, visto que ocorria um inédito florescimento econômico. Isso ajuda a entender 

porque o pauperismo do século XIX, fruto não mais da escassez de recursos, mas 

de uma crescente riqueza acumulada, mereceu o nome de questão social, ou de um 

imbróglio a ser solvido, já que ainda inexistiam teorias - como a de Marx - que 

explicassem essa aparente incoerência. 

Costa afirma em seus artigo publicado, que apesar da condição estrutural 

estabelecida no ano de 1930, a discussão da política social nas pautas profissionais 

só ocorreu a partir dos anos 1950 - mesmo após uma tentativa frustrada de 

introdução da discussão no currículo em 1962 através dos congressos internacionais 

e nos anos 70 pelo debate brasileiro, com destaque no planejamento de programas 

sociais.Artigo publicado no primeiro exemplar da Revista Serviço Social e 

Sociedade. (COSTA, 1979), 

No ano de 1970, o Brasil atravessava um dos períodos mais efervescentes da 

história, a ditadura militar e a abordagem do tema caminhou sob um víeis 

tecnocrático. Nota-se um lacuna considerável de três décadas entre a introdução do 

debate no currículo e a criação das primeiras escolas a partir de 1936, para 

evidenciar a importância desse elo estrutural entre o Serviço Social e política social. 

Cabe lembrar, que a forma como o tema foi apreendido pelo Serviço Social nesta 

época, não foi de fato o resultado concreto para diluir esta lacuna.(BEHRING & 

BOSCHETTI, 2011). 

Coimbra debatendo sobre Política social e combate à pobreza,relaciona 

algumas características que no seu entendimento crítico descreve a concepção do 

Serviço social no debate, tais características relacionadas podem ser consideradas 

como implementadores do processo de sistematizações dos anos de 1970. Coimbra 

cita como exemplo dessas características a pobreza categorial; natureza descritiva e 

operacional; vocação para o empírico e o pragmático, com certa hostilidade para 

com a teoria; subordinação da produção às práticas governamentais conjunturais.  

Desta forma, o campo de análise da política social pelo Serviço Social 

estariam vinculados a práticas de "focalizar o estudo de políticas e problemas no 

âmbito estritamente local e nacional; privilegiar o estudo de programas 
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governamentais e empresariais isolados; adotar uma abordagem essencialmente 

voltada para a prática; possuir um enfoque multidisciplinar e teoricamente confuso; 

ser basicamente empirista; situar-se ingenuamente perante os efeitos ideológicos de 

sua própria prática" (COIMBRA, 1987, p. 79). 

A crítica de Coimbra (1987), pode não ter sido aplicada em toda a formulação 

do Serviço Social, ainda assim, encaixa-se na perspectiva profissional que Netto 

(1991) considera como inovadora, provocando uma leitura da política social mais 

objetiva e técnica com aplicação de métodos científicos e racionais, viável ao 

desenvolvimento autocrático-burguês vigente na ditadura e implementados por 

alguns eixos profissionais. (COIMBRA, 1987, p. 79). 

No documento de Araxá (1967), já observa-se sucintamente essa tendência 

inovadora, apesar da proposta desenvolvimentista,  mais é no Documento de 

Teresópolis (1970) que se estabelece a sua consolidação.O processo que 

correspondeu o período da ditadura militar pós-64, evidenciou um movimento de 

modernização conservadora, onde expressou-se um momento único e importante do 

desenvolvimento nacional com a industrialização e urbanização aceleradas, com o 

progresso do Estado brasileiro com a ampliação de políticas sociais centralizadas 

nacionalmente. Este processo na verdade, visava atender a ordem vigente em sua 

lógica de modernização, e o resultado foi a disseminação das contradições sociais 

no país,radicalizando as desigualdades e injustiças sociais. (BEHRING & 

BOSCHETTI, 2011). 

Conclui-se que, segundo afirmação das autoras, este cenário de conflitos e 

acirramentos, desperta uma necessidade para a adequação do perfil dos 

profissionais de Serviço Social que se tornaram trabalhadores assalariados, 

provenientes da classe de trabalhadores e da classe média. O Serviço Social deixa 

a sua condição de origem nas instituições de cunho religiosos,onde o ensino era 

separado e confessionais, para então debruçar-se sobre uma novo âmbito 

predominantemente público e laico. Esta nova ordem estrutural exigiu do Serviço 

Social um novo campo de reflexão mais rebuscado da realidade brasileira, 

agregando identidades políticas aos novos personagens que passavam a compor o 

cenário político no final do anos 1970, assumindo novos posicionamentos nos 

movimentos grevistas dos metalúrgicos paulistas, no movimento estudantil e dos 

movimentos sociais urbanos. (BEHRING & BOSCHETTI, 2011). 
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A crise da ditadura3permitiu a abertura de eixos mais críticos dentre os 

profissionais, onde antes eram reprimidos pelo regime militar. Nesse ambiente 

marcado por forte excitação profissional e social é realizada uma revisão crítica e 

profunda no chamado projeto ético-político profissional, gestado através de 

articulações com o Centro Latino-Americano de Trabajo Social - CELATS e com o 

Trabajo Social Latino-americano, percorrendo pelo Congresso Brasileiro de 

Assistentes Sociais de 1979 - Congresso da Virada.  

O projeto ético-político profissional imprime em sua essência uma forte 

concordância com o processo histórico de redemocratização do país que se 

expande na década de 80 e chega na Constituição de 1988. Este resultado 

desenvolve uma nova análise acerca da política social, agora seguindo, inserida 

num contexto democrático promovendo a cidadania e o garantia dos direitos, 

imprimindo a produção profissional a partir da década de 80. (BEHRING & 

BOSCHETTI, 2011). 

Sendo assim, cabe afirma que discutir o tema da política social, seja a partir 

de um contexto histórico co-conceitual ou de reflexões específicas voltadas para o 

Brasil como para o mundo, tem sido fundamental para o Serviço Social na pauta do 

debate profissional diante das crescentes demandas postas no pelo campo de 

atuação, nas pesquisas científicas e como contribuição importante na formação 

profissional nos anos 90 (BEHRING & BOSCHETTI, 2011). 

 

1.3  A Política de Assistência Social no Brasil 

 

Atualmente a questão social tornou-se mais complexa se comparada ao 

período inicial do século XIX. Pereira(2001), afirma que não é uma nova questão 

social, pois a questão social renasce com o surgimento do capitalismo e é essa base 

que sobrevive até os dias atuais imbricada com o capitalismo, desta forma o que se 

ver são as novas expressões, uma nova roupagem as “velhas questões”. Pereira 

descreve ainda, que atualmente essas expressões da questão social estão cada vez 

mais nítidas e presente na sociedade, apresentando consideráveis níveis de 

analfabetismo, desemprego, fome, desigualdade social, falta de moradia, 

saneamento básico, e violência. (PEREIRA, 2001). 

                                            
3
 Crise da Ditadura:Crise econômica já a partir de 1974, com indícios de esgotamento do "milagre 

brasileiro", mas também política, com a emersão de uma sociedade civil mais complexa, que inclui 
uma classe trabalhadora organizada e concentrada, com uma agenda de lutas democráticas. 
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Este processo ocasiona impactos diretamente na população, ocasionando 

restrições as famílias que são cerceadas de direitos básicos como os serviços 

públicos, considerados essenciais: creches, escolas, saúde, saneamento e moradia, 

inserindo-se num contexto de vulnerabilidade e risco social, levando em 

consideração tratar-se de um número expressível de famílias e comunidades 

vivendo em condições desumanas, proporcionando um baixo padrão na qualidade 

de vida. A expressão da questão social se materializa no cotidiano dos sujeitos e se 

constitui no objeto pleno do fazer profissional do Assistente Social. (PEREIRA, 

2001).  

É refletindo criticamente nos diversos movimentos históricos, a convite do 

autor Pereira (2001), que identificamos a forma na qual o profissional irá 

dimensionar o efeito devastador dessas seqüelas na vida desses sujeitos e ainda 

revelar o surgimento de um profundo cenário de desigualdades e injustiças sociais. 

Esses sujeitos por sua vez, lutam para garantir os seus direitos civis, políticos e 

sociais, no exercício pleno de cidadania, enfrentando e exigindo o cumprimento dos 

direitos legitimamente garantidos. 

Conforme o texto abaixo da Constituição Federal de 1988 que prevê nos 

artigos 203 e 204, a criação da Assistência Social como direito universal para todos 

e de responsabilidade do Estado,integrada ao conjunto da Seguridade Social que já 

é composto pelas políticas da Previdência Social e da Saúde: 

 

Artigo 203 da Constituição Federal de 1988 

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 comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
lei (CF/1988). 

 

No texto do art. 204 da Constituição Federal de 1988é assegurado o exercício 

dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10651100/artigo-203-da-constituicao-federal-de-1988
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fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 

na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

conforme abaixo: 

Artigo 204 da Constituição Federal de 1988 

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; 
II - participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 
(CF/1988). 

 

Em1993 é publicada a (LOAS)Lei Orgânica da Assistência Social, em2005 

cria-se o (SUAS) Sistema Único de Assistência Social, exemplo de gestão que 

cumpre as diretrizes do LOAS, instrumentalizando as ações de assistência social 

organizadas em dois modelos de proteção social: Proteção Social Básica (visa a 

prevenção de riscos sociais em indivíduos ou famílias inseridos em situação de 

vulnerabilidade social, através do fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários) e Proteção Social Especial (famílias ou indivíduos que já apresentam 

extrema situação de risco social com os seus direitos violados) e também, entre 

outras funções administra o direito aos Benefícios Assistenciais que tem como 

objetivo a superação de situações de vulnerabilidade. (SUAS, 2005) 

Assim, cabe afirmar que mesmo considerando a publicação na Constituição 

de 1988 que fundamentou como política pública a assistência social, sendo direito 

fundamental e social, percebe-se ainda alguns conceitos distorcidos relacionados a 

assistência social, como o fato de considerá-la como uma prática assistencialista, 

voltada para o auxílio dos pobres e desempregados. 

O art. 194 da Constituição de 1988, reforça em seu texto, a desconstrução do 

conceito de assistencialista que ainda persistem, vejamos: “Como 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” 

(CF/1988).  

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10650852/artigo-204-da-constituicao-federal-de-1988
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Desta forma é lícito considerar como política a assistência social em sua 

totalidade, estando interligada ao padrão existente da seguridade social brasileira 

que já agrega as políticas da previdência social e saúde. 

No Art. 203 da Constituição da República Federal está estabelecido como 

direito de todos a assistência social,ofertando os serviços para quem dela 

demandar, isento de qualquer contribuição à seguridade social, e está voltada nos 

seguintes 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 comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
lei (CF/1988).  

 
No Brasil, a Assistência Social atravessou vários períodos históricos,períodos 

que foram promovidos e impulsionados pelas transformações societárias com a 

incessante busca do poder vigente em manter sua hegemonia. Cenários de conflitos 

repletos de desigualdades e injustiças sociais, podem-se observar através da linha 

do tempo em que decorreram essas mudanças, fatos que impulsionaram e até hoje 

caracterizam os movimentos sociais imbuídos de lutas e reivindicações nas 

conquistas e sustentação de direitos legitimamente garantidos e que são cerceados 

da classe trabalhadora. Os diversos desdobramentos das lutas e reivindicações, 

resultaram em conquistas e avanços da Assistência social brasileira, que são 

descritos abaixo. (IAMAMOTO & CARVALHO, 2013). 

Em 1937 a Assistência social está vinculada as ações governamentais e em 

1938 cria-se o Decreto-lei nº 525, de 1.7.38, considerado como a primeira medida 

legal na esfera federal na permanência do Estado Novo, estabelecendo a 

sistematização nacional do serviço social como serviço público instituindo-se através 

de organismos nas esferas nacional, estadual e municipal, imprimindo em seus 

valores a direção, execução e cooperação nas ações voltadas para a redução das 

expressões da questão social, com ações concretas e efetivas no estabelecimento 

do indivíduo e sua família num padrão de nível aceitável de vivência na 

sociedade.Como parte integrante deste decreto é criado o CNSS - Conselho 

Nacional de  Serviço  Social, com a atribuição de órgão consultivo do governo e das 
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empresas privadas, empenhando-se nos estudos acerca dos problemas do Serviço 

Social (IAMAMOTO & CARVALHO, 2013).  

São funções específicas do Conselho Nacional do Serviço Social, definidas 

por decreto:  

I- Inquéritos e pesquisas sobre as situações de desajustes sociais; 
II- A organização do plano nacional de serviço social, englobando os 
setores público e privado; 
III- Opinar quanto às políticas sociais a serem desenvolvidas pelo governo; 
IV -Opinar quanto à concessão de subvenções governamentais às 
entidades privadas.(Decreto-lei nº 5.697, de 22.7.43) 

 

No entanto para Iamamoto,os efeitos práticos desse decreto-lei foi muito 

restrito. O (CNSS) Conselho Nacional de Serviço Social, tampouco chegou a ser um 

organismo atuante. Caracterizou-se plenamente através da manipulação de verbas 

e subvenções, para impulsionar mecanismos de clientelismo político. Sua 

importância se revela apenas como baliza de preocupação do Estado em relação à 

conjuntura estrutural das obras assistenciais públicas e privadas. (IAMAMOTO, 

2013, p. 264) 

Tem-se um contexto histórico da questão social, manipulada e vista como 

pano de fundo para as manobras imorais, que na realidade mascara o contexto 

social para a obtenção de interesses voltados para o mundo do capitalismo. Desta 

forma o CNSS é reorganizado após cinco anos de sua existência, já que não 

apresentou anteriormente uma atuação concreta a nível federal da centralização e 

organização das obras e das instituições sociais, salvo as inseridas na Previdência 

Social. (IAMAMOTO & CARVALHO, 2013). 

Assim o CNSS, após sua reorganização realizada com poucas mudanças e 

sustentando-se como órgão fiscalizador, não cria bases para ser considerado um 

eixo assistencial fluente na questão do desenvolvimento do Serviço Social, dinâmica 

que vai ser promovida e executada pela Fundação da LBA (Legião Brasileira de 

Assistência). Criada no ano de 1940 com o propósito de promover uma ampla 

mobilização da opinião pública no sentido de reforçar o apoio para as necessidades 

das famílias, cujo provedores estavam a serviço do governo na bravura de guerra 

incentivado pelo governo, como resultado de um próprio governo ditatorial. 

(IAMAMOTO & CARVALHO, 2013). 

Contudo, nota-se uma larga escala na quantidade do volume da assistência e 

da operacionalização do Serviço Social com a criação da LBA (Legião Brasileira de 
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Assistência), com o método e arranjo de uma assistência mais voltada para a forma 

rentável política e materialmente, que necessariamente na promoção da qualidade 

dessa mesma assistência. 

Segundo afirmações das autoras Behring-Boschetti (2011), tratar-se de uma 

instituição caracterizada pela marca assistencialista e fortemente seletiva e de 

primeiro-damismo, tendo á frente a Sra. Darci Vargas, explicitando e afirmando uma 

característica de tutela, favor e clientelismo na relação entre Estado e sociedade no 

Brasil, transpassando a constituição da política social. (BEHRING-BOSCHETTI, 

2011, p. 107-108). 

Em 1974 surge o(MPAS) Ministério da  Previdência  e  Assistência  Social,  

para centralizar e unificar exclusivamente a ação governamental.É incorporado 

neste Ministério a (LBA) Legião Brasileira de Assistência;a (FUNABEM/1965) 

Fundação Nacional para o Bem-estar do Menor, substituindo o antigo SAM que foi 

extinto em 1964; a (CEME) Central de Medicamentos e a (DATAPREV) Empresa de 

Processamento de Dados da Previdência Social, constituindo uma associação entre 

previdência,assistência e saúde sem contudo, dar a devida importância a assistência 

social que permanecia sendo realizadas pela instituições conveniadas e dos 

serviços conferidos a LBA.. (BEHRING-BOSCHETTI, 2011). 

Em 1988 é publicada a Constituição Federal Brasileira,onde reconhece a 

Assistência  Social  como  responsabilidade do Estado no âmbito da  Seguridade  

social, desconsiderando-a como uma política complementar e isolada à Previdência. 

Na Constituição da Republica Federativa do Brasil, art. 194, o texto refere-se a "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". (CF/1988). 

Contudo, não foram tais indicações que promoveram e implementaram as 

políticas vinculadas a seguridade social na década de 1990.  

Para a professora Potyara (2013), falar de proteção social capitalista não é 

tarefa simples, a começar pelo fato de ela não ser apenas social, mas também 

política e econômica; isto é, a proteção social gerida pelo Estado burguês e regida 

por leis e pactos interclassistas, que procuram conciliar interesses antagônicos, 

sempre se defrontou com o seguinte impasse: atender necessidades sociais como 

questão de direito ou de justiça, contando com recursos econômicos escassos 
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porque, de acordo com a lógica capitalista, a riqueza deve gerar mais riqueza e, 

portanto, ser investida em atividades economicamente rentáveis. 

Em 1989 o Ministério do Bem Estar Social é criado para fortalecer o modelo 

proposto pela LBA, com características centralizadoras, porém sem alteração do 

modelo já existente. Esta iniciativa teve como ponto marcante o fato de estar na 

contramão da Carta Magna. (POTYARA, 2013). 

Em 1990foiformatado o primeiro texto relacionado a(LOAS) Lei  Orgânica  da  

Assistência  Social,entretanto teve seu veto pelo Congresso nacional, apontando a 

grande dificuldade na implementação da política de assistência social, bem como 

sua materialização na superação de barreiras impeditivas como a demora na sua 

legitimação como direito (cabe lembrar que somente em 1993 a LOAS foi 

sancionada e seu reconhecimento em 1993 com legitimação a partir de 1995); a 

redução e o excedente na totalidade, visto que os programas e serviços alcançam a 

proporção de 15% a 25% da população elegível ao acesso dos direitos;  

continuidade e a predominância do reforço da identidade filantrópica, com forte 

apelo de entidades privadas no segmento de diversos serviços, inclusive os serviços 

relacionados às pessoas com deficiência e idosas, além de contínuo apelos e ações 

clientelistas.(BEHRING, 2000b) e (BOSCHETTI, 2003). 

Em 1997 a Norma Operacional Básica (NOB) é editada e apresenta em seu 

texto o conceito do sistema descentralizado e participativo, estendem-se os campos 

das competência federais, estaduais e municipais com o estabelecimento da criação 

de Conselho, Fundo e Plano Municipal de Assistência Social proporcionando aos 

municípios o recebimento de recursos federais. (BEHRING-BOSCHETTI, 2011). 

Dando continuidade na descrição desta matéria, conforme pontuam as 

autoras, em 1998 foi reeditada a Norma Operacional Básica, apresentando a  

diferença entre  serviços,  projetos e programas;  estendem-se  as ações dos  

Conselhos  de  Assistência  Social  e  estabelece a criação de espaços  para 

negociação  e pactuação  - Para atender as Comissões  Intergestora Bipartite  e  

Tripartite,  com encontros das representatividades da assistência social nas esferas 

dos governos federais, estaduais e municipais.Porém, há algumas armadilhas em 

sua concepção, fortemente influenciada pela perspectiva da integração social 

daquelas famílias que encontram-se em situação de risco e vulnerabilidade social 

(MDS/PNAS, 2004) e balizada pela perspectiva protecionista que superdimensiona 
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as funções da assistência social na proteção básica e especial afirmam 

(IAMAMOTO, 2005) e (BOSCHETTI, 2005). 

Em 2004 foi criado pelo Presidente Luis Inácio Lula  da  Silva,o  

MDSA(Ministério  do  Desenvolvimento Social  e  Combate  à  Fome), á frente  no 

comando, Patrus  Ananias. Com a criação desse Ministério, ocorre uma aceleração 

e fortalecimento no movimento para a construção do SUAS. Alem disso, ocorre a 

interrupção da obrigatoriedade da Certidão Negativa de Débitos, que prejudicava o 

repasse de aproximadamente R$ 25 milhões por mês para os municípios pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social. (BEHRING-BOSCHETTI, 2011). 

Em dezembro do mesmo ano é editada a PNAS (Política Nacional de 

Assistência Social), impulsionada sob forte influência de uma mobilização nacional.  

No ano de2005 é apresentado através do MDSA (Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome), nova proposta para a NOB 2005. A proposta foi 

apresentada no momento em que era realizado um evento na cidade de Curitiba/PR 

e que contava com a participação expressiva de vários representantes e de 

Assistentes Sociais de todo o canto do Brasil.O  texto apresentado, foi fruto de 

diversos encontros e amplamente discutido em seminários  municipais  e  estaduais 

apoiados pelo  MDSA. Sua versão final foi aprovada em julho de 2005 (através da 

NOB n. 130, de 15/072005), numa reunião realizada pelo CNAS (Conselho Nacional 

de Assistência Social). (BEHRING-BOSCHETTI, 2011). 

Em agosto do mesmo ano o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) vira 

realidade. A PNAS apresenta a assistência social como proteção social sem 

qualquer ônus e que realiza ações específicas e necessárias na área social sejam 

individuais ou coletivas, assim como na proteção dos cidadãos contra riscos sociais 

relativos aos intervalos de vida.(BEHRING-BOSCHETTI, 2011). 

 

1.4 O Serviço Social na Proteção Social Básica. 

 

Com a criação da PNAS (Política Nacional de Assistência Social) ficou 

estabelecido para a Assistência Social no Brasil uma nova composição, direcionada 

em um único sistema denominado de SUAS(Sistema Único de Assistência Social) 

que na sua íntegra visa a garantia do cumprimento das diretrizes da Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS/1993). A divisão e a organização das ações sócio 

assistenciais no SUAS (Sistema Único de Assistência Social),acontecem em dois 
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níveis de proteção que são:  A Proteção Social Básica, que está inserido no CRAS 

(Centro de Referência de Assistência Social), em outras unidades públicas e  

básicas de atendimento social e, de forma indireta, nas organizações e entidades de 

assistência social implantadas na territorialidade do CRAS. (PNAS, 2004). 

A atenção básica, em sua gênese, está voltada nos casos de vulnerabilidade 

social e busca a prevenção de situações de riscos no fortalecimento dos vínculos 

sejam familiares e/ou comunitários. A Proteção Social Especial, que abriga o 

CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), é indicado para 

situações que envolvam risco social e pessoal por ocorrência da violação de direitos, 

o que imprime uma característica mais voltada para a busca do acolhimento 

individualizado e especializado. (PNAS, 2004). 

Conforme texto elaborado pela PNAS (Política Nacional de Assistência 

Social) a proteção social básica está empenhada na precaução de situações de 

risco através do crescimento de competências e conquistas, assim como consolidar 

vínculos seja familiares ou comunitários. Está direcionada à população que vive em 

circunstâncias de vulnerabilidade socioeconômica provocada pela pobreza, 

escassez de renda e a dificuldade de acesso aos serviços públicos, debilidade de 

laços sentimentais - de troca e de agregação social (segregações em suas diversas 

formas de gênero, étnicas, etárias ou por deficiências, entre outras).  (PNAS, 2004) 

Na PNAS, a proteção básica pressupõe a expansão de programas, serviços, 

e projetos locais de acolhida, convívio e socialização sejam com as famílias ou com 

indivíduos, conforme o reconhecimento da situação de vulnerabilidade declarada. É 

indicado a inserção de pessoas com deficiência e serem planejados em rede, 

permitindo a participação das mesmas nas variadas iniciativas oferecidas. Os 

benefícios que estão inseridos na proteção social básica, são os benefícios 

eventuais e o BPC (Benefício de Prestação Continuada),por sua natureza na 

realização. (PNAS, 2004). 

É importante que os programas, projetos, benefícios e serviços de proteção 

social básica se articulem com outras políticas públicas inseridas na territorialidade, 

para que possam garantir a efetivação das ações desenvolvidas, bem como a 

identidade das famílias e dos indivíduos atendidos, buscando sempre superar as 

condições de vulnerabilidade e a precaver as situações que apresentem risco 

latente. É necessário, ainda, que seja articulado também com os serviços de 
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proteção especial, desta forma viabiliza meios para a garantia e a efetivação dos 

encaminhamentos necessários para os devidos desdobramentos. (PNAS/2004). 

Os Serviços que estão inseridos na proteção básica da assistência social são 

considerados pela PNAS (Política Nacional da Assistência Social), como 

potencializadores da família como unidade de referência, vai fortalecer seus elos 

internos e externos de solidariedade, imprimindo a identidade de seus membros e da 

proposta de diversos serviços locais que objetivam a socialização, convivência e o 

acolhimento, em núcleos familiares cujos elos familiar e comunitário não se 

romperam assim como, o incentivo da inserção no mundo do trabalho. 

 Os serviços de proteção básica de assistência social segundo a PNAS (Política 

Nacional de Assistência Social) são: 

 
I- Programa de Atenção Integral às Famílias. 
II- Programa de inclusão produtiva e projetos de enfrentamento da pobreza. 
III - Centros de Convivência para Idosos. 
IV - Serviços para crianças de 0 a 6 anos, que visem o fortalecimento dos 
vínculos familiares, o direito de brincar, ações de socialização e de 
sensibilização para a defesa dos direitos das crianças. 
V- Serviços socioeducativos para crianças, adolescentes e jovens na faixa 
etária de 6 a 24 anos, visando sua proteção, socialização e o fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários. 
VI -Programas de incentivo ao protagonismo juvenil, e de fortalecimento dos 
vínculos familiares e comunitários. 
VII- Centros de informação e de educação para o trabalho, voltados para 
jovens e adultos (PNAS/ 2004). 
 

Conforme o artigo primeiro da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, "a 

assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade 

Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um 

conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento 

as necessidades básicas" (LOAS/1993). 

A Constituição Federal descreve em seu artigo 194 que a Seguridade social 

caracteriza-se através de uma grupamento de ações integradas estabelecidas pela 

iniciativa tanto dos poderes públicos como da sociedade, e tem a função de garantir 

o cumprimento dos direitos relacionados a previdência, saúde e a assistência social. 

(CF, 1988). 

Com aprovação total, a PNAS (Política Nacional de Assistência Social) foi 

regulamentada pelo CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) em reunião 

promovida pelo colegiado em 22 de Setembro de 1993, que decidiram por aprová-la 

após o texto final ter sido elaborado coletivamente através de discussões e debates 
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do grupo de trabalho firmado pela resolução de nº 78 em 22 de junho de 2004com 

publicação no D.O.U.de 02/07/2004. (CF, 1988) 

Com esta aprovação fica evidente a intenção do pensamento coletivo 

expresso e articulado pelos integrantes sociais, na perspectiva de colocar em prática 

o SUAS (Sistema Único de Assistência Social), dando forma e engessando por 

completo a materialidade do conteúdo da Assistência Social para nortear o eixo de 

proteção social brasileiro na esfera da Seguridade Social, como Política pública 

definida por Lei e de responsabilidade do Estado. Assim sendo, o Serviço Social 

teve um avanço no seu contexto histórico de lutas e pode romper com conceitos 

distorcidos de uma assistência social considerada de caráter caritativo, clientelismo, 

assistencialismo ou baseada em ações pontuais. (BEHRING-BOSCHETTI, 2011). 

Pode-se afirmar que a PNAS (Política Nacional de Assistência Social) 

caminha agregando as demandas sociais de responsabilidade política e que estão 

presentes na sociedade brasileira, imprimindo de forma esclarecedora seus 

direcionamentos para que se cumpra o direito de cidadania na assistência social aos 

indivíduos, assim como a responsabilidade do Estado. (PNAS, 2004). 

O desafiante enfrentamento da questão social tornou-se inovador e criativo no 

acompanhamento e no controle do processo, com a descentralização proposta no 

pacto federativo, que estabelece o detalhamento das atribuições e competências 

pelos níveis governamentais, União, Distrito Federal, Estados, e Municípios, 

entretanto este processo sofre impactos em sua implementação, considerando que a 

gestão democrática para além de inovações gerenciais e tecnologias de ponta, 

esbarra em um conceito de centralização que ainda encontra-se enraizado 

apresentando um grande desafio a ser superado. (LOAS/1993).Cabe lembrar que 

neste processo de gestão apresentado no sistema descentralizado e participativo 

presente na LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) - Cap. III, artigo 6º,  

considera a participação popular, bem como a autonomia da gestão municipal, o que 

potencializa a distribuição de deveres e no co-financiamento entre as esferas de 

governo e a sociedade civil.(LOAS/1993). 

A construção da PNAS na realidade brasileira, precisa estar fundamentada 

em três direcionamentos distintos de proteção social4, porém articulados entre si,que 

                                            
4
 Proteção Social:Conjunto de ações, cuidados, atenções, benefícios e auxílios ofertados pelo SUAS, 

para redução e prevenção do impacto das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo de vida, à dignidade 
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são os indivíduos, as suas condições e sua família, alicerce considerado como 

sendo o primeiro núcleo de apoio. Este movimento permite com que haja uma 

aproximação maior do cotidiano das pessoas, cenário de incidências de 

vulnerabilidade5e risco social6 existentes. Esta aproximação constitui como processo 

necessário para a implementação da proteção social básica7.(LOAS/1993). 

É esperado que a  proteção social básica garanta o amparo  de sobrevivência 

(na forma de rendimento e de autonomia); bem como o de atenção; de convívio ou 

vivência familiar, conforme preconiza a política de assistência social. Partindo deste 

movimento torna-se necessário o registro das pessoas e seus territórios(municípios). 

Os municípios são considerados pela gestão federal como a menor escala 

administrativa governamental. A unidade sociofamiliar reflete a realidade onde se 

apresentam as diversas carências, assim como o patrimônio existente em cada 

família. A Norma Operacional Básica - NOB\SUAS,constitui-se como um complexo 

agrupamento socioassistencial com um conjunto interligado de ações do âmbito 

público e da sociedade, que disponibilizam e executam benefícios, programas, 

serviços e projetos, interligadas e articuladas entre todas as unidades de cobertura 

da proteção social, subdivididas em básica e especial, assim como por grau de 

complexidade.(PNAS, 2004). 

A NOB\SUAS (2005, p.95) define ainda que a rede socioassistencial se 

organize a partir dos seguintes parâmetros:a) oferta, de maneira integrada de 

serviços, programas e benefícios de proteção social; b) caráter público de co-

responsabilidade e complementaridade entre as ações governamentais e não-

governamentais de assistência social evitando paralelismos, fragmentações e 

                                                                                                                                        
humana e à família como núcleo básico de sustentação efetiva, biológica e relacional. (BRASIL. NOB, 
2005, p.16). 
 
5
 Vulnerabilidade Social:Apresenta-se como uma baixa capacidade material, simbólica e 

comportamental, de famílias e pessoas, para enfrentar e superar os desafios com os quais se 
defrontam, o que dificulta o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas e culturais que 
provêm do Estado, do mercado e da Sociedade.  
 
6
 Risco Social: Risco deve ser entendido como evento externo,de origem natural, ou produzido pelo 

ser humano, que afeta a qualidade de vida das pessoas e ameaça sua subsistência.  Os riscos estão 
relacionados tanto com situações próprias do ciclo de vida das pessoas. quanto com condições 
específicas das famílias, comunidades ou entorno. (CARNEIRO, 2004). 
 
7
 Proteção Social Básica: Conjunto de ações, cuidados, atenções, benefícios e auxílios ofertados pelo 

SUAS à população que vive em situação de vulnerabilidade social, decorrente de pobreza, privação 
ou fragilização de vínculos afetivos, com objetivo de prevenir o agravamento de situações de risco por 
meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e do fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários.(BRASIL. NOB, 2005).  



40 
 

dispersão de recursos; c) hierarquização da rede pela complexidade dos serviços e 

abrangência territorial de sua capacidade em face da demanda; d) porta de entrada 

unificada dos serviços para a rede de proteção social básica e para a rede de 

proteção especial; e) territorialização da rede de assistência social, baseada na 

lógica da proximidade do cotidiano de vida do cidadão; f) caráter contínuo e 

sistemático, planejado com recursos garantidos em orçamento público, bem como 

com recursos próprios da rede não-governamental; g) referência unitária em todo 

território nacional de nomenclatura, conteúdo, padrão de funcionamento, 

indicadores de resultados da rede de serviços, estratégias e medidas de prevenção 

quanto à presença ou agravamento e superação de vitimizações, riscos e 

vulnerabilidades sociais (NOB\SUAS, 2004). 

Esta realidade impõe posicionamentos e estratégias de intervenção do 

Serviço Social, articulando-se ao Projeto Ético-Politico profissional. O cenário que se 

desenha, exige um Serviço Social atuante,com as entidades da categoria 

profissional se comprometendo com um posicionamento político, que possa 

expressar o protagonismo da profissão regulamentada por Lei, através da 

apropriação dos contextos históricos de enfrentamentos e conquistas. Desta forma, 

imprimir o caráter de lutas e embates na auto-afirmação do projeto societário 

fortalecido e aliado aos movimentos sociais, nos limites e possibilidades que se 

impõe historicamente na luta para o enfraquecimento do capital e suas formas cruéis 

e desumanas de exploração. 

No próximo capítulo, abordaremos sobre o Serviço Social e a dimensão 

técnico-operativa da profissão, a forma que se deu a sistematização no processo 

teórico-prática do Serviço Social e seus resultados. 
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CAPÍTULO 2. SERVIÇO SOCIAL E A DIMENSÃO TÉCNICO-OPERATIVA DA 

PROFISSÃO. 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a Dimensão tecnico-operativa do 

Serviço Social que inicia-se sob um ideário modernizador na busca de um avanço 

técnico da profissão. 

Essa idéia marcada por uma racionalidade crítica e reflexiva, trouxe novos 

elementos que ajudaram a repensar os instrumentais técnico-operativos do Serviço 

Social, bem como o Serviço Social enquanto prática política, a unidade entre teoria e 

pratica e a visão de totalidade.  

No período da década de 60, o Serviço Social brasileiro passou por um 

processo de renovação e este movimento foi considerado contraditório e 

heterogêneo, ao propor romper com a herança intelectual e cultural do Serviço 

Social, trazendo para o debate a concepção marxista. Esta perspectiva alcançou um 

avanço na sistematização teórico-prática do Serviço Social. (SANTOS, 2002). 

A autora Santos (2002), afirma que a perspectiva modernizadora buscou o 

avanço técnico da dimensão tecnico-operativa da profissão numa perspectiva de 

eficiência/eficácia e modernização. Ela é resultante de dois seminários, o de Araxá 

em 1967, e o de Teresópolis em 1970. Esses encontros foram organizados pelo 

Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio em Serviços Sociais (CBCISS), e 

tinham por objetivo empreender uma sistematização teórico-crítica do Serviço Social. 

Reafirmou-se a diretriz tradicional mais voltada agora para a integração social, 

atendendo a um programa político de cunho desenvolvimentista.  

O aprimoramento técnico-metodológico que se procura nesse momento visa a 

sustentar a intervenção, mais sem questionar o poder vigente. Com o suporte da 

concepção sistêmica, consolidam-se o Serviço Social de caso, de grupo e de 

comunidade, reforçando-se o estudo, o diagnóstico e o tratamento. Havia neste 

momento, segundo a autora, a perspectiva de "intenção de ruptura", que visava 

romper com a herança intelectual e cultural do Serviço Social, trazendo para o 

debate a concepção marxista. Essa concepção marcada por uma racionalidade 

crítica e reflexiva, acrescentando novos elementos que ajudaram a repensar os 

instrumentais técnico-operativos do Serviço Social, bem como o Serviço Social 

enquanto prática política, a unidade entre teoria e pratica e a visão de totalidade. 

(SANTOS, 2002). 
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Podemos considerar, segundo a professora Santos (2002), que é na 

dimensão teórico-metodológica, que se desenvolve com a proposta do currículo 

mínimo de 1982 da ABEPSS e com a sugestão básica para o Projeto de Formação 

Profissional, que descreve a importância da necessidade do profissional estar 

inteirado do cotidiano e das necessidades dos seus usuários, através de estudos 

dimensionados no seu contexto histórico, fundamentado em embasamentos 

teóricos, para não correr o risco de cair na dinâmica do senso comum e do juízo de 

valores, de forma a criar meios efetivos para transformar a realidade desse usuário, 

e principalmente respeitando suas especificidades. 

A dimensão ético-política encontra-se na relação com o poder de classe e 

demarca a saída do posicionamento de neutralidade e apolítica.  A visibilidade deste 

debate da dimensão ético política vai entrar em cena no mesmo instante em que 

ocorre o processo de renovação do Serviço Social (1979 á 1985) que seguirá 

permitindo a abertura do caminho para a ruptura do Serviço Social com dois eixos 

de direcionamentos para o debate, um relacionado a negação do caráter de 

neutralidade do Serviço Social e seu caráter apolítico. O outro eixo relacionado 

especificamente na afirmação do compromisso às classes subalternas, 

estabelecendo duras críticas ao conservadorismo. (SANTOS, 2002). 

Assim, com a exclusão da neutralidade no posicionamento de atuação 

profissional, incorpora-se um posicionamento político à atuação, fortalecendo a 

convicção e o direcionamento, garantidos pelo código de ética profissional, e que vai 

orientar na direção certa de uma intervenção, para produzir uma resposta objetiva 

da demanda inserida no cenário desta realidade. Desta forma, a prática do Serviço 

Social em uma relação dialética vai se caracterizar pela resposta as classes 

dominantes, contribuindo para a reprodução das relações sociais e também pelas 

necessidades básicas de sobrevivência das classes subalternas, através de serviços 

diretamente associados a estas necessidades básicas e de sobrevivência e da 

execução de políticas sociais todas implementadas pelo Estado. (SANTOS, 2002). 

Nessa dinâmica de atuação onde as relações são antagônicas, cabe ao 

profissional optar por quem fortalecer, desenvolvendo estratégias profissionais e 

políticas, que vai caracterizar o caráter político de sua pratica.Cabe lembrar também 

que neste processo, todo o desenvolvimento de atuação profissional foi elaborado 

coletivamente, amparado por um Projeto Profissional, contudo não se pode ignorar 
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singularidades e particularidades de atuação de alguns agentes profissionais. 

(SANTOS, 2002). 

Conforme a autora cita no texto, neste movimento o Assistente Social volta-se 

para a dimensão política de sua pratica profissional e consequentemente sente a 

necessidade de um enriquecimento científico de análise da realidade social, por 

meio do aprofundamento teórico-científico.(SANTOS, 2002). 

 

2.1 A Dimensão Técnico-Operativa do Serviço Social 

 

A Dimensão Técnico-operativa do Serviço Social se desenvolve a medida 

em que a competência técnico – operativa responde ao conjunto de habilidades 

técnicas para o atendimento da população usuária, assim como, no esforço do 

cumprimento das exigências das instituições contratantes(Estado, empresas 

privadas, ONG e etc.), que conhecedor da realidade social e do  institucional, irá 

garantir uma boa qualidade do serviço no qual atuará como um mediador de 

tensões, pois a todo momento lhe é imposto demandas de formas contraditórias, 

provenientes dos empregadores x trabalhadores. 

O trabalho realizado pelo Serviço Social é pautado no atual Código de Ética, 

(1993) que preconiza a defesa da liberdade e reafirma o compromisso com a justiça 

social e a democracia. A adoção do Código de Ética no exercício profissional 

subsidia as ações do Serviço Social no cumprimento da ética profissional na 

certificação do posicionamento em favor da equidade e justiça social, assegurando 

desta forma a universalidade de acesso aos bens e serviços vinculados aos 

programas e políticas sociais, assim como garantir uma gestão participativa popular, 

assegurando o compromisso na prestação de serviços com qualidade, pautados no 

esforço intelectual tutelado na competência profissional e que visa o alcance da 

satisfação do público acolhido, garantindo um resultado concreto. (BARROCO, 

2012). 

Sendo assim, podemos considerar que através desse processo é possível 

fortalecer os(as) usuários(as) e a comunidade através da articulação de recursos 

internos e da rede intersetorial, construindo possibilidades de transformação e saída 

para a vulnerabilidade e risco social que muitas vezes se encontram. Ao analisar o 

Serviço Social sob esse prisma, remete-se a uma reflexão de como as expressões 

da questão social estão sendo tratadas e como o Estado tem se posicionado 
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minimamente na gestão das políticas publicas. No contexto histórico o Estado tem 

proporcionado a abertura de um abismo entre a classe trabalhadora e as políticas 

sociais, deixando-a cada vez mais à mercê das ideologias neoliberais, com um 

capitalismo voraz que sem medidas avança na obtenção de seus interesses 

econômicos e de seus lucros cada vez mais elevados. (BARROCO, 2012). 

A professora Beserra (2018), reforça a dinâmica desse processo, através do 

seu debate na citação abaixo: 

O SUAS tem como principais pressupostos a territorialidade, a 
descentralização e a intersetorialidade. Entende-se que o paradigma desse 
sistema articula a descentralização com a intersetorialidade, uma vez que o 
objetivo visado é promover a inclusão social ou melhorar a qualidade de 
vida, resolvendo os problemas concretos que incidem sobre a população de 
um dado território. A assistência social reconhece a importância da 
intersetorialidade sobretudo quando se considera a existência de diversas 
complexidades e heterogeneidades que envolvem as situações de proteção 
social, vulnerabilidade social e risco social . Entende-se também que para a 
consolidação do atendimento e da materialização da intersetorialidade, o 
trabalho em rede deve ser um aspecto essencial. Somente assim, as 
possibilidades de potencializar o atendimento aos usuários poderão 
acontecer. (BESERRA, 2018, p.79). 

Ainda segundo a professora Beserra (2018), de acordo com os Parâmetros 

para Atuação do Assistente Social na Política de Assistência Social(CFESS, 2011, p. 

27), a atuação interdisciplinar requer construir uma prática político profissional que 

possa dialogar sobre pontos de vista diferentes, aceitar confrontos de diferentes 

abordagens, tomar decisões que decorram de posturas éticas e políticas pautadas 

nos princípios e valores estabelecidos nos Códigos de Ética Profissionais. 

A interdisciplinaridade, que surge no processo coletivo de trabalho, demanda uma 

atitude ante a formação e conhecimento, que se evidencia no reconhecimento das 

competências, atribuições, habilidades, possibilidades e limites das disciplinas, dos 

sujeitos, do reconhecimento da necessidade de diálogo profissional e 

cooperação.(BESERRA, 2018, p.79). 

Dialogando sobre os Projetos profissionais, o Professor Netto (199) vai 

descrever que os projetos profissionais apresentam a auto-imagem de uma 

profissão, elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam 

seus objetivos e funções, formulam os requisitos (teóricos, práticos e institucionais) 

para o seu exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e 

estabelecem as bases das suas relações com os usuários de seus serviços, com as 

outras profissões e com as organizações e instituições sociais privadas e públicas 
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(inclusive o Estado, o que cabe o reconhecimento jurídico dos estatutos 

profissionais). 

Ainda segundo o professor José Paulo Netto (1999), tais projetos são 

construídos por um sujeito coletivo - o respectivo corpo (ou categoria) profissional, 

que inclui não apenas os profissionais de "campo" ou "da prática", mas que deve ser 

pensado como o conjunto dos membros que dão efetividade á profissão.Nesse 

debate o professor esclarece sobre a elaboração do projeto profissional que vai 

nortear as ações do fazer profissional e que articulando-se com os demais sujeitos 

inseridos no contexto da atuação, a profissão vai ganhar visibilidade.  

Para a professora Santos (2002), é necessário esclarecer que apesar de ser 

um projeto profissional desenvolvido por um corpo ou categoria profissional, não 

estará isento de conflitos e embates. São sujeitos individualizados com expressões e 

desejos individualizados, cada um objetivando um modo de elaboração de suas 

práticas profissionais, porém o direcionamento profissional precisa estar fortemente 

organizado mediante debates, discussões e até persuasão mediante confronto de 

idéias. A elaboração e a afirmação de um projeto profissional, não deve negar de 

que o pluralismo é um elemento que está impresso na vida social e na própria 

profissão e deve ser respeitado. Observa-se que para superar os desafios postos no 

cotidiano profissional e viabilizar a prática profissional é indispensável desenvolver 

as dimensões técnico-operativa, teórico-metodológica e ético-política, dimensões 

prático-formativas da profissão que compõe a instrumentalidade. (SANTOS, 2002). 

A professora Santos (2002), ainda destaca que esse conjunto de dimensões 

não só compõe a instrumentalidade profissional, como também dá visibilidade ao 

Serviço Social no espaço socio-ocupacional, expandindo e criando formas de 

atuação, com respostas mais objetivas nas demandas postas. Ademais, possibilita o 

desenvolvimento de formas de enfrentamento, sustentando o fazer profissional nos 

desdobramentos das expressões das questões sociais cotidianas.  

Sendo assim, incorpora ao Assistente Social disposição ético-politico nos 

enfrentamentos e na correlação de forças no espaço socio-ocupacional, para desta 

forma, adotar o esforço na exclusão de todos os tipos de discriminação, assim 

como,promover a interação de diversos grupos sociais que são discriminados afim 

de promover discussões sobre as diferenças. Soma-se a esta perspectiva também a 

viabilidade de um projeto profissional voltado na criação de uma sociedade livre da 

exploração e da dominação de etnia, classe, e gênero. (SANTOS, 2002). 
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Para o professor Sarmento, o Serviço Social implica processos de trabalho, o 

que significa articular a categoria trabalho a partir de três pontos interligados. O 

primeiro, enquanto categoria teórica (dimensão explicativa do homem enquanto 

sujeito histórico); o segundo, quanto a condição ética e política (o homem como ser 

moral); e o terceiro, a questão da prática (o homem como ser que cria, produz e 

reproduz suas necessidades e demandas). É a partir desta referência (Fig. 3), que o 

professor identifica a fundamentação teórico-metodológica, ético-política e técnico-

operativa do Serviço Social. (SARMENTO, 1994). 

O professor Sarmento (1994) refere-se a este movimento como uma 

sistematização decorrente de um processo histórico das expressões cotidianas do 

exercício profissional e que baseia-se nas ações desenvolvidas, seguindo durante a 

cada período histórico, uma sistematização e uma organização que construiu o que 

considera-se hoje como instrumentos e técnicas em Serviço Social. 

A partir desta perspectiva e, com o desenvolvimento de estudos e pesquisas, 

o professor Sarmento (1994), afirma identificar um conjunto de instrumentos e 

técnicas histórica e tradicionalmente utilizados pelo Serviço Social, o que não 

significa negar a existência de outros ainda não captados ou que não venham a ser 

criados no desenvolvimento do exercício profissional. (SARMENTO, 1994) 

As três dimensões foram apontadas para superar os desafios do serviço 

social na atualidade, logo o assistente social deve dominar cada uma delas. E ter 

conhecimento que não podem ser separadas, pois isso acarretaria numa 

despolitização e fragmentação,  logo retornaríamos a erros cometidos no passado 

histórico do serviço social. Vale mencionar que se trata de uma articulação entre 

teoria e prática, investigação e intervenção, pesquisa e ação, ciência e técnica, 

sendo essas afirmações de (CHARLES TONIOLO, 2008). 

Cabe reforçar o entendimento de cada dimensão e suas especificidades no 

contexto histórico do Serviço Social, conforme quadro a seguir:  
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TABELA I – AS DIMENSÕES DO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL 

 

Dimensão  ético-politica 
Dimensão  Teórica- 

metodológica 
Dimensão Técnico operativa 

 
A dimensão ético-política  nem 
sempre esteve visível na 
pratica profissional. Tal debate 
tem inicio no período de 1979 á 
1985, momento que acontece  
o movimento de Renovação do 
serviço social na direção da 
ruptura. O debate tem dois 
sentidos: negação do caráter 
“apolítico “ e “neutro “ e 
afirmação do compromisso com 
as classes subalternas, 
criticando o conservadorismo. 
Nos primeiros momentos, a 
discussão sobre a dimensão 
ético – política  provocou 
alguns equívocos  na 
interpretação, que se refletiram 
na intervenção. Logo, o 
assistente social não pode ser 
neutro, deve se posicionar 
politicamente diante da 
realidade, para intervir nela, e 
assim ter consciência de qual é 
a direção a ser seguida. Vale 
mencionar que o conhecimento 
do código de ética profissional 
é fundamental para tal atuação.  

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

 
Segundo Toniolo, debruçado 
em autores como (Carvalho e 
Iamamoto, 2005)e Netto (2005), 
o Serviço social surge na 
historia como uma profissão 
interventiva, que visa promover  
mudanças  no cotidiano da vida 
social das populações 
atendidas, tornando assim a 
visão prática (técnico – 
operativa), objeto de estudo da 
profissão. A competência 
técnico – operativa tem por 
objetivo conhecer e apropriar 
se do conjunto de habilidades 
técnicas para atendimento da 
população usuária e exigências 
das instituições contratantes 
(Estado, empresas privadas, 
ONG e etc.)  que conhecedor 
da realidade social e 
institucional irá garantir uma 
boa qualidade do serviço no 
qual atuará como um mediador 
de tensões, pois a todo 
momento lhe é imposto 
demandas de formas 
contraditórias, provenientes dos 
empregadores x trabalhadores.  

Fonte:(IAMAMOTO & CARVALHO, 2005); (TONIOLO, 2008). 

 

Para o Toniolo (2008), articular as três dimensões já descritas por (Carvalho e 

Iamamoto, 2005) não é uma tarefa fácil, necessita de uma articulação entre a teoria 

e a prática, que vai da investigação até a execução da prática. Para Toniolo a 

profissão do Assistente Social ocupa um lugar privilegiado no mercado, por ser um 

profissional apto á enxergar a realidade social de forma clara sem mascaras e isso 

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

processo de conhecimento não se encerra no âmbito acadêmico, mas tem que ser 

prolongado e utilizado na cotidianidade profissional. 

Toniolo(2008),afirma que é a partir das formas de comunicação que se 

estabelecem no espaço das instituições onde trabalha o Assistente Social que este 

profissional poderá construir e utilizar instrumentos e técnicas de intervenção social. 
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São identificadas duas categorias de linguagens comumente utilizadas pelo Serviço 

Social: a linguagem oral ou direta e a linguagem escrita ou indireta, e com elas, 

estabelecer as interações. Desse modo, pode-se classificar os instrumentos de 

trabalho como instrumentos diretos (ou “face a face”) e instrumentos indiretos (ou 

“por escrito”). Certamente existem centenas, milhares de metodologias de ação 

sendo construídas e utilizadas por muitos Assistentes Sociais. – no Brasil ou em 

qualquer outro país. Isto porque, conforme explicitado, os instrumentos não são 

estáticos, estanques: eles respondem às necessidades dos profissionais a partir de 

diferentes contextos e realidades sociais. Cabe a nós, Assistentes Sociais, e 

sobretudo, pesquisadores, ter a capacidade de conhecer essa pluralidade de 

práticas – e isso só será possível quando todos nós entendermos a necessidade e a 

importância da sistematização de nossas práticas – porque é através disso que 

podemos sempre reconstruir a história da nossa profissão em nosso país e 

aperfeiçoar seus modos de intervenção social. (CHARLES TONIOLO, 2008). 

Toniolo (2008), afirma não ser possível aqui esgotar todas as possibilidades 

de utilização dos instrumentos de trabalho, pois cada um deles possui 

características muito peculiares. Abaixo uma breve apresentação dos principais 

instrumentos utilizados pelo Serviço Social no cotidiano de sua prática8 – nunca 

perdendo de vista que se trata de alguns instrumentos, uma vez que a definição dos 

mesmos depende do objetivo estabelecido pelo profissional, declara o professor: 

Podemos considerar que o conhecimento está imbricado na realização de toda 

atividade, e que torna-se o principal instrumento de trabalho para qualquer área de 

atuação, criando condições para o profissional ter uma legítima grandeza dos 

variados processos de intervenção. (GUERRA,2007) 

Neste sentindo,pode-se aceitar a inserção da competência técnico-operativa 

na dimensão técnico-operativa, onde o conjunto de habilidades técnicas irá permitir 

ao profissional determinar os instrumentos necessários para utilização no processo 

interventivo do Serviço Social.(GUERRA,2007) 

Lembrando que as mediações são constituídas a partir da universalidade, 

singularidade e particularidade, podemos considerar também que é essencial que a 

instrumentalidade relacione-se a realidade social, para que sua materialidade e 

                                            
8
Cabe ressaltar que não se trata de instrumentos de uso exclusivo do Assistente Social – é o objetivo 

do trabalho, suas atribuições e competências que definem a forma como o Assistente Social deverá 
utilizá-los, a saber, a intervenção sobre as diferentes expressões da “questão social”, nas interações 
entre universalidade e singularidades. 
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certificação, estejam balizados em um arcabouço técnico-metodológico específico, 

para que assim, compreenda-se a plenitude do objeto de intervenção.. Enfrentar os 

diferentes espaços sócio-ocupacionais, determinam reflexões constantes aos 

profissionais sobre qual os instrumentos que serão utilizados. Esta reflexão 

apresenta-se mediante as inúmeras mudanças que ocorrem neste espaço. 

(GUERRA,2007). 

Este esforço requer do profissional ponderação, sempre buscando não 

penalizar o indivíduo quanto ao acesso dos seus direitos, independente dos que 

sejam, além de evitar direcionamentos de culpabilização do mesmo, considerando 

tal atitude, um reforço ao sentido da exclusão social.A aproximação com a realidade 

social, requer uma continuidade no processo de qualificação do profissional que lhe 

dará subsídios para o amplo exercício da prática profissional. Apreender a realidade 

social, permite que as demandas postas no cotidiano profissional, ser subsidiadas 

com desdobramentos mais efetivos de intervenção.A definição dos instrumentos e 

das técnicas a serem utilizados na intervenção são implementadas através dos 

objetivos profissionais, isto é, a atuação que necessita de um planejamento para a 

realização da ação profissional. Assim, é no momento da realização que a lógica a 

ser determinada é construída, momento esse em que o profissional indaga-se do 

“porquê”, “como" e "para quê"certos instrumentos deves serem 

aplicados.(GUERRA,2007). 

Vejamos alguns dos instrumentos diretos e indiretos, indispensáveis na 

caracterização da prática do exercício profissional do Assistente Social: 

Instrumentos de trabalho diretos ou “face a face” 

Sobre a interação face a face, esta: 

 

(...) permite que a enunciação de um discurso se expresse não só pela 
palavra, mas também pelo olhar, pela linguagem gestual, pela entonação, 
que vão contextualizar e, possivelmente, identificar subjetividades de uma 
forma mais evidenciada. Sob esse enfoque, pode-se dizer que o discurso 
direto expressa uma interação dinâmica (MAGALHÃES: 2003; p. 29). 

 

Assim podemos identificar e apresentar a seguir, alguns instrumentos de 

trabalho “face a face” consagrados na história da profissão.  (CHARLES TONIOLO, 

2008). 
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TABELA II – INSTRUMENTOS DIRETOS DE TRABALHO UTILIZADOS PELO 
SERVIÇO SOCIAL. 

INSTRUMENTOS DIRETOS OU "FACE A FACE" 
 

Visita domiciliar: Trata-se de um instrumento que tem como principal objetivo conhecer as 
condições e modos de vida da população usuária em sua realidade cotidiana, ou seja, no local onde 
ela estabelece suas relações do dia a dia: em seu domicílio. A visita domiciliar é um instrumento que, 
ao final, aproxima a instituição que está atendendo ao usuário de sua realidade, via Assistente 
Social. Assim as instituições devem garantir as condições para que a visita domiciliar seja realizada 
(transporte, por exemplo). Como os demais instrumentos, a visita domiciliar não é exclusividade do 
Assistente Social: ela só é realizada quando o objetivo da mesma é analisar as condições sociais de 
vida e de existência de uma família ou de um usuário – pois é esse “olhar” que determina a inserção 
do Serviço Social na divisão social do trabalho. Contudo, a visita domiciliar sempre foi um dos 
principais instrumentos de controle das classes populares que as instituições utilizavam. Uma vez 
que o usuário está sendo atendido na instituição, ele está acionando um espaço público: quando a 
instituição se propõe a ir até a casa do usuário, ela está adentrando no terreno do privado. A 
residência é o espaço privado da família que lá vive. Ter essa dimensão é fundamental para que o 
Assistente Social rompa com uma postura autoritária, controladora e fiscalizadora. Porém, é de suma 
importância que o profissional que realiza a visita tenha competência teórica para saber identificar 
que as condições de moradia não estão descoladas das condições de vida de uma comunidade 
onde a casa se localiza, e que, por sua vez, não estão separadas do contexto social e histórico. 
Assim, o profissional consegue romper uma mera “constatação” da singularidade, mas situá-la no 
campo da universalidade, ou seja, no contexto sócio-econômico vigente. 
 

Visita institucional: Assim como a visita domiciliar, aqui se fala de quando o Assistente Social 
realiza visita a instituições de diversas naturezas – entidades públicas, empresas, ONGs etc. Muitas 
podem ser as motivações para que o Assistente Social realize uma visita institucional. Em todos os 
casos, o que se quer fazer é conhecer e avaliar a qualidade da política social – o que requer do 
profissional um intenso conhecimento teórico e técnico sobre políticas sociais. 
 

Mobilização de comunidades: Muitos Assistentes Sociais desenvolvem trabalhos em comunidades 
de um modo geral. Trabalhar em uma comunidade significa compreendê-la dentro de um contexto 
econômico, social, político e cultural de uma sociedade dividida em classes sociais – e que ela não 
está descolada da totalidade da realidade social.  
 

Observação participante: O Assistente Social, ao estabelecer uma interação face a face, tem como 
objetivo produzir um conhecimento sobre a realidade – tem-se um objetivo a alcançar, estabelece 
uma relação social com outro(s) ser(es) humano(s), que possui(em) expectativas quanto às 
intervenções que serão realizadas pelo profissional. Assim, além de observador, o profissional 
também é observado.  
 

Entrevista individual e Coletiva: A entrevista nada mais é do que um diálogo, um processo de 
comunicação direta entre o Assistente Social e um usuário (entrevista individual), ou mais de um 
(entrevista coletiva). O papel de entrevistador que cabe ao Assistente Social coloca-lhe a tarefa de 
conduzir o diálogo, de direcionar para os objetivos que se pretendem alcançar. O momento da 
entrevista é um espaço que o usuário pode exprimir suas idéias, vontades, necessidades, ou seja, 
que ele possa ser ouvido (em tempo: ser ouvido não é concordar com tudo o que usuário diz). 
 

Dinâmica de Grupo: A dinâmica de grupo é um recurso que pode ser utilizado pelo Assistente 
Social em diferentes momentos de sua intervenção. Para levantar um debate sobre determinado 
tema com um número maior de usuários, bem como atender um maior número de pessoas que 
estejam vivenciando situações parecidas. Para tanto, o Assistente Social age como um facilitador, 
um agente que provoca situações que levem à reflexão do grupo.  
 

Reunião: Assim como a dinâmica de grupo, as reuniões são espaços coletivos. São encontros 
grupais, que têm como objetivo estabelecer alguma espécie de reflexão sobre determinado tema. 
Mas, sobretudo, uma reunião tem como objetivo a tomada de uma decisão sobre algum assunto. Ela 
se realiza em todo espaço em que se pretende que uma determinada decisão não seja tomada 
individualmente, mas coletivamente. O espaço de tomada de decisões é um espaço essencialmente 
político, pois diferentes interesses estão em confronto.  

Fonte: (CHARLES TONIOLO, 2008). 
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Instrumentos de trabalho indiretos ou “por escrito” : 

Sobre os instrumentos de trabalho indiretos, eles necessariamente são 

utilizados após a utilização do instrumental face a face, que é caracterizado por uma 

forma de comunicação mais ativa. É o registro do trabalho direto realizado. Assim, 

no caso da interação por escrito, esta: (CHARLES TONIOLO, 2008). 

“(...) tende a ser mais passiva. A comunicação que se 

estabelece entre locutor e interlocutor, embora possibilite 

reações e interpretações, não conta com a presença física do 

seu autor que, nessa forma de diálogo, fica à mercê da 

unilateralidade de interpretação” (MAGALHÃES: 2003; p. 29). 

 
TABELA II – INSTRUMENTOS INDIRETOS DE TRABALHO UTILIZADOS PELO 

SERVIÇO SOCIAL. 
 

INSTRUMENTOS INDIRETOS OU "POR ESCRITO" 

 
Parecer Social: Um Parecer social é uma avaliação teórica e técnica realizada pelo Assistente 
Social dos dados coletados. O parecer social é crucial, pois é ele que dá ao Assistente Social uma 
identidade profissional – a inexistência de um parecer reduz o relatório a uma simples descrição dos 
fatos, não permitindo nenhuma análise profunda sobre os mesmos. O Parecer social deve também 
conter sugestões de novas ações que precisam ser desenvolvidas junto àquela situação – ações 
estas que serão desenvolvidas ou pelo próprio Assistente Social, ou por outros agentes profissionais 
(daí a necessidade de se pensar a produção da escrita tendo como parâmetro o destinatário do 
texto, isto é, para quem se escreve). 
 

Relatório Social: Esse instrumento é uma exposição do trabalho realizado e das informações 
adquiridas durante a execução de determinada atividade. O relatório pode ser produzido para o 
próprio Assistente Social – ou para a própria equipe de Serviço Social de onde o Assistente Social 
está desenvolvendo trabalho. Não se trata de qualquer relatório, e sim, de um relatório social. Isso 
repõe o debate sobre a inserção do Serviço Social na divisão do trabalho – um profissional que 
trabalha com as diferentes manifestações, na vida social, da “questão social”. Desse modo, os dados 
relatados são de natureza social, isto é, as informações que dizem respeito a essas características. 
 

Diário de Campo: O diário de campo é um instrumento que auxilia bastante o profissional nesse 
processo. Trata-se de anotações livres do profissional, individuais, em que o mesmo sistematiza 
suas atividades e suas reflexões sobre o cotidiano do seu trabalho. O diário de campo é importante 
porque o Assistente Social, na medida em que vai refletindo sobre o processo, pode perceber onde 
houve avanços, recuos, melhorias na qualidade dos serviços, aperfeiçoamento nas intervenções 
realizadas – além de ser um instrumento bastante interessante para a realização de futuras 
pesquisas.  
 

Livros de Registro: O Livro de Registro é um instrumento bastante utilizado, sobretudo em locais 
onde circula um grande número de profissionais. Trata-se de um livro onde são anotadas as 
atividades realizadas, telefonemas recebidos, questões pendentes, atendimentos realizados, dentre 
outras questões, de modo que toda a equipe tenha acesso ao que está sendo desenvolvido 
 

Atas de reunião: É o registro de todo o processo de uma reunião, das discussões realizadas, das 
opiniões emitidas, e, sobretudo, da decisão tomada – e da forma como o grupo chegou a ela (por 
votação, por consenso, ou outra forma). Geralmente o relator de uma ata de reunião é designado 
para tal. Comumente, as atas de reuniões são lidas ao final da mesma, e, após sua aprovação, todos 
os participantes assinam – com garantia de que a discussão realizada assim como a decisão tomada 
é de ciência de todos. 

Fonte: (CHARLES TONIOLO, 2008). 
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É na esfera da intervenção profissional, que o Serviço Social busca realizar as 

transformações imprescindíveis na vida social dos usuários que são acolhidos. Essa 

possibilidade só é possível de se realizar através da competência técnico-operativa, 

onde o Assistente Social alcança a resposta da capacidade criativa e da apreensão 

da realidade social, desta forma é possível o alcance de uma intervenção com 

competência profissional, eficácia e responsabilidade durante todo o processo de 

sua realização. (GUERRA,2007). 

Somente os assistentes sociais podem dimensionar a importância de desvelar 

e decifrar as condições subjetivas e objetivas que atravessam a atuação profissional, 

circunstância primordial para a realização do trabalho social enquanto categoria 

constitutiva. (GUERRA,2007). 

Cabe finalizar este debate dos instrumentos diretos e indiretos do Serviço 

Social, com a fala do professor Toniolo (2008),que aponta a importância de ressaltar 

que, independente do instrumento que se utilize, a dimensão ético-política deve ser 

constantemente refletida e pensada. A instrumentalidade da nossa profissão, 

conforme toda a reflexão de Guerra (2000), é a da manutenção e reprodução da 

ordem burguesa, com vistas ao controle e reprodução dos segmentos pertencentes 

à classe trabalhadora. Se o nosso modus operandi não estiver em plena sintonia 

com o projeto ético-político que, hoje, defende o Serviço Social, podemos cair nas 

teias do conservadorismo e do tecnicismo, tão presentes na trajetória histórica da 

nossa profissão. TONIOLO (2008) 

Observa-se que os instrumentos não são estáticos ou otimizados,eles podem 

existirem em um mesmo instante. As competências específicas são estabelecidas e 

articuladas com variadas proporções de intervenções que se complementam e são 

indissociáveis. Verifica-se que o instrumento da observação participante se faz 

presente como um todo nos demais instrumentos; na realização de uma visita 

domiciliar pode-se realizar uma entrevista; as reuniões podem ocorrer no trabalho de 

mobilização comunitária, como também as visitas institucionais, dentre outras 

situações. Existe inúmeras oportunidades e combinações que podem se articularem, 

isso por que a realidade da atuação profissional vai para além na dinâmica e 

apresenta muita mais primazia e riqueza ao ser comparada com os instrumentos de 

trabalho e sua forma de utilização.(GUERRA,2007). 
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2.2 A Visita Domiciliar e o Trabalho do Serviço Social 

 

O exercício profissional de assistentes sociais está regulamentado pela Lei 

8662/93, pelo Código de Ética Profissional de 1993 e por todas as demais 

normativas oriundas do Conjunto CFESS/CRESS, observando os 11 princípios 

fundamentais do Código de Ética Profissional.  

As competências e as atribuições privativas de Assistentes Sociais estão 

definidas, respectivamente, nos artigos 4º e 5º da Lei Federal nº 8662/93.  

Vejamos abaixo a descrição separada de todas as competências e das 

atribuições privativas de Assistentes Sociais, conforme artigos 4º e 5º da Lei Federal 

nº 8662/93: 

 

TABELAIII – COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS DO SERVIÇO 
SOCIAL. 

COMPETÊNCIAS 

 

I - Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, 

direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares; 

II - Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de 

atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil; 

III - Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população; 

IV - (Vetado); 

V - Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e 

de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; 

VI - Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; 

VII - Planejar, executar e  avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social 

e para subsidiar ações profissionais; 

VIII - Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas 

privadas e outras entidades, com relação às matérias relacionadas no inciso II deste artigo; 

IX - Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, 

no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; 

X - Planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; 

XI - Realizar estudos sócio-econômicos com  os usuários para fins de benefícios e serviços sociais 

junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. 

Fonte: Lei 8.662/1993. 
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ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS 

 

I - Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e 

projetos na área de Serviço Social; 

II - Planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social; 

III - Assessoria e consultoria e   órgãos   da Administração Pública direta e indireta, empresas 

privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social; 

IV - Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria 

de Serviço Social; 

V - Assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de graduação como pós-graduação, 

disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular; 

VI - Treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social; 

VII - Dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de graduação e pós-

graduação; 

VIII - Dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em Serviço Social; 

IX - Elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos ou 

outras formas de seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes 

ao Serviço Social; 

X - Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de 

Serviço Social; 

XI - Fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e Regionais; 

XII - Dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas; 

XIII - Ocupar cargos e funções de direção  e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades 

representativas da categoria profissional. 

Fonte: Lei 8.662/1993. 

 

A Visita domiciliar segundo o Termo de Orientação de 11/03/2017 do Cress/7ª 

Região – Conselho Regional de Serviço Social – RJ (anexo 1), apresenta alguns 

direcionamentos que objetiva nortear a atuação profissional e dar luz ao 

estabelecido no Código de Ética profissional na instrumentalidade profissional.  

Entretanto, faz-se necessário ratificar que a Visita Domiciliar não é uma 

atribuição e/ou competência, e sim um instrumento de trabalho de que o profissional 

dispõe. A Visita Domiciliar, é um dos instrumentos entre os demais, que pode ser 

utilizado no trabalho de assistentes sociais, observando que a visita domiciliar não é 

uma ferramenta privativa de assistentes sociais.Outras profissões a utilizam também 

em seu cotidiano profissional, a partir de suas próprias competências e atribuições. 

Portanto, deverá observar o dever ético de “contribuir para a criação de mecanismos 
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que venham desburocratizar e agilizar o acesso dos usuários aos benefícios/ 

serviços oferecidos na instituição” (Art. 5º, alínea g).(CRESS/7ª Região, 2017). 

O Termo de Orientação descreve que é na atuação cotidiana das Assistentes 

Sociais que chega a necessidade da realização de visita domiciliar, seja através de 

requisição institucional ou como parte de desdobramentos sociais sistematizados 

pelo profissional.  A requisição de visita domiciliar e a sua realização no alcance de 

outros objetivos que fogem aos estipulados pelas convicções éticas da profissão, 

tem se tornado freqüente e nesta dinâmica é necessário que as assistentes sociais 

reflitam sobre a possibilidade da realização dessas visitas domiciliares. Uma 

importante tarefa para dimensionar prováveis contradições relacionadas aos 

objetivos das requisições e/ou respostas com os objetivos ético-profissionais.  

Observam-se no processo elementos que revelam essa contradição e força a 

refletir criticamente o que de fato se busca alcançar, este movimento cria um  

espaço de discussão dos Assistentes Sociais dentro do espaço socio-ocupacional, 

levando em consideração que tais elementos direcionam a atuação profissional na 

contra-mão do proposto no Projeto Ético Político. 

Como exemplo pode-se mencionar as visitas domiciliares que são realizadas 

para fins de recadastramento de benefícios sociais eventuais - beneficiários com 

perfil de vulnerabilidade e risco social e que recebem algum tipo de benefício 

eventual por estarem inseridos neste perfil, as visitas domiciliares promovem busca 

ativa dos usuários idosos ou deficientes para que possam continuar recebendo o 

benefício através da atualização dos dados do beneficiário. 

Entendem-se que avaliar necessidades deve levar em consideração não 

somente os meios de se chegar a renda per capita elegível para acesso aos 

benefícios, mais também avaliar as condições e os meios de vulnerabilidade ao qual 

este usuário está inserido, são condições observadas e que reforçam a necessidade 

de acesso aos benefícios sociais. Portanto, deve-se levar em consideração a 

importância da visita domiciliar como um instrumento eficiente na apropriação da 

realidade cotidiana da população usuária, identificando demandas e necessidades 

que respaldam a necessidade da ampliação de acesso a riqueza socialmente 

produzida, desse segmento historicamente excluído da riqueza socialmente 

produzida.(CRESS / 7ª Região, 2017). 

Este movimento está diretamente ligado em um outro princípio ético do 

Serviço Social, que reforça o alinhamento dos objetivos propostos para uma atuação 
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pautada no código de ética da profissão e que expressa um dos elementos que deve 

estar presente na visita domiciliar. O princípio afirma:“Defesa do aprofundamento da 

democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente 

produzida” (CEP,2012). 

Assim sendo, os objetivos iniciais de requisição que visam a realização da 

visita domiciliar de cunho investigativo, intencionando possíveis corte e redução de 

direitos, podem ser redimensionados a partir do posicionamento profissional 

articulado e alinhados com os princípios éticos profissionais do Serviço Social, como 

descreve o próximo princípio que refere-se a atuação profissional:“Posicionamento 

em favor da equidade e justiça social, para assegurar a universalidade de acesso 

aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua 

gestão democrática”.(CEP,2012). 

A Constituição Federal e a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei 

Federal nº 8742/1993 – prevê que é direito da população e dever do Estado prover 

os mínimos sociais para garantir o atendimento das necessidades básicas. Portanto, 

tratam-se, os benefícios, de direitos do usuário.   

Mas, mais do que isso: a investigação é inerente à natureza de grande parte 

das competências profissionais: compreender o significado social da profissão e de 

seu desenvolvimento sócio-histórico, identificar as demandas presentes na 

sociedade, realizar pesquisas que subsidiem a formulação de políticas e ações 

profissionais, realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres 

sobre matéria de Serviço Social, identificar recursos. Essas competências referem-

se diretamente ao ato de investigar, de modo que, de postura a ser construída pela 

via da formação e capacitação profissional permanente (cuja importância é 

inquestionável), a investigação para o Serviço Social ganha o estatuto de elemento 

constitutivo da própria intervenção profissional.(GUERRA, 2009). 

Avaliar moralmente o uso dos benefícios, como parte no processo que 

compõem os objetivos propostos pelas Instituições nas visitas domiciliares 

realizadas, sugere uma atuação profissional que vai caminhar na contramão dos 

princípios norteadores de atuação profissional do Serviço Social e que está 

certificado no Código de Ética da profissão.Esta iniciativa tende a cercear os direitos 

já conquistados, assim como condicionar a atuação profissional do Assistente social 

no atendimento dos interesses propostos pelas Instituições, todavia, conforme já 

mencionado anteriormente, torna-se necessário a criação de um espaço para amplo 
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debate de forma a garantir o acesso dos usuários aos direitos legitimamente 

garantidos. Este posicionamento não garante somente a participação profissional na 

garantia do acesso dos usuários aos direitos, como também, posicionamento 

profissional frente a correlação de forças, mecanismo que permeia historicamente os 

espaços socio-ocupacionais dos Assistentes Sociais.(CRESS / 7ª Região, 2017). 

Cabe aqui uma reflexão da dimensão investigativa e sua operacionalidade, 

conforme a autora Guerra sugere ser a dimensão do novo – questiona, 

problematiza, testa as hipóteses, permite revê-las, mexe com os preconceitos, 

estereótipos, crenças, superstições, supera a mera aparência, por questionar a 

“positividade do real”.  Permite construir novas posturas visando a uma 

instrumentalidade de novo tipo: mais qualificada, o que equivale a dizer: eficiente e 

eficaz, competente e compromissada com os princípios da profissão.  (GUERRA, 

2009). 

É nesse processo em que se visualiza a realidade e os seres sociais nela 

inseridos, que interagem dialeticamente em sua constituição, promovendo uma nova 

visão no tratar e utilizar dos instrumentais. 

A professora Jane Prates declara que sem dúvida, ao realizar-se, por 

exemplo, uma visita domiciliar, não serão observadas apenas as condições de vida 

dos sujeitos, mas procurar-se-á em apreender o seu modo de vida, expresso no 

cotidiano de sua vida familiar, comunitária, no seu trabalho, nas relações que 

estabelece, no significado que atribui a estas relações, na sua linguagem, 

representações, com vistas sempre à construção de novas sínteses. (PRATES, 

2003). 

Para conhecer “modo de vida”, diz Martinelli: “[...] temos que conhecer as 

pessoas [...]. E onde o sujeito se revela? No discurso e na ação. [...] Conhecer o 

modo de vida do sujeito pressupõe o conhecimento de sua experiência social”.  

(MARTINELLI, 1994). 

Numa entrevista, por exemplo, ao buscarmos conhecer a história de vida dos 

sujeitos usuários, privilegiaremos não uma reconstituição cronológica, mas a história 

a partir de fatos significativos, contextualizados, na tentativa de realizar o que 

Lefebvre chama de movimento de “detour”, um retorno ao passado que, 

reencontrado e reconstruído por sucessivas reflexões, volta mais aprofundado, 

libertado de suas limitações, superado, no sentido dialético.(LEFEBVRE,2003). 
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Segundo Freire, a questão do estabelecimento de vínculos, de um ambiente 

de confiança e respeito pelos sujeitos, é necessária para que o processo possa se 

constituir, para que se estabeleçam o diálogo e a reflexão.  Diferente de um 

monólogo, onde só o profissional detém o poder, o saber, a receita para a solução 

dos problemas, o conselho certo ou o plano mais indicado, dialogar, como esclarece 

Paulo Freire, pressupõe reconhecer que o outro tem algo a dizer, resultado do que 

chama de um “saber feito” de fundamental importância. Em um trecho de Pedagogia 

do oprimido, questiona Freire: 

 

Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no 
outro, nunca em mim? Como posso dialogar, se me admito como um 
homem diferente, virtuoso por herança, diante dos outros, meros “istos”, em 
que não reconheço outros eu? [...] A auto-suficiência é incompatível com o 
diálogo. Os homens que não tem humildade ou a perdem, não podem 
aproximar-se do povo. Não podem ser seus companheiros de pronúncia do 
mundo. Se alguém não é capaz de sentir-se e saber-se tão homem quanto 
os outros, é que lhe falta ainda muito que caminhar, para chegar ao lugar de 
encontro com eles. Neste lugar de encontro, não há ignorantes absolutos, 
nem sábios absolutos: há homens que, em comunhão, buscam saber 
mais.(FREIRE,1981,p.95) 
 

 

Prates (2003), em uma profunda reflexão crítica, afirma a importância de se 

acreditar, apesar das adversidades estruturais e conjunturais, nas possibilidades de 

luta contra-hegemônica ou expressões de resistência dos sujeitos sociais, 

especialmente diante de uma realidade cada vez mais excludente e assustadora, 

interpretada pelos paradigmas da crise com um negativismo paralisante que 

expressa o absoluto ceticismo quanto às possibilidades humanas de 

transformação.(PRATES, 2003). 

E a transformação, segundo Freire,“[...] antes que um problema de métodos e 

técnicas, é o estabelecimento de uma relação diferente com o conhecimento e a 

sociedade”. Temos a clareza de que não é negando ou desconhecendo a realidade 

que podemos modificá-la, mesmo porque precisamos conhecer profundamente 

aquilo que queremos transformar, identificando espaços, relações de poder, : 

 

A institucionalização democrática não representa um jogo de cartas 
marcadas, no qual as classes subordinadas estão, desde o início, 
fatalmente condenadas a perder. Ao contrário, [...] se trata de uma arena 
contraditória, dinâmica, onde se abrem e fecham espaços e alternativas 
segundo as iniciativas – sempre relacionais e opostas dos sujeitos coletivos 
que nela se encontram e confrontam. Jogar este jogo, ganhar forças para 
apoiar o próprio projeto, debilitar a vigência do projeto contrário, ampliar e 

controlar espaços – isto é fazer política. (PALMA, 1986, p. 77).  
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Debruçando-se sobre o debate de Prates (2003), cabe afirmarmos que os 

segmentos mais excluídos ainda podem nos surpreender e dar um sentindo 

diferente nos espaços em que são inseridos, expressando forças para lutar por seus 

direitos. 

O Termo de Orientação de Visitas domiciliares, instrumento que direciona a 

atuação profissional, tem registrado expressivas quantidades de requisições para 

que Assistentes Sociais realizem visitas domiciliares onde há a necessidade de 

averiguar a ocorrência de registro de queixas de violência no núcleo familiar e 

doméstica. O objetivo é que as profissionais averigúem denúncias de maus-tratos 

que ocorrem no interior do núcleo familiar. Essas requisições se sustentam na forma 

como ocorrem o desenvolvimento da proteção social gerida pelos sistemas 

institucionais de proteção social, contrários a diversas manifestações de violação de 

direitos humanos.(CRESS / 7ª Região, 2017). 

Desta forma, é importante que o teor da visita domiciliar seja um instrumento 

identificador do contexto social onde estão inseridos os atores envolvidos na 

denuncia e o espaço que ocupam. Permitirá a identificação de prováveis violações 

de direitos em membros da família, bem como a família como um todo, que possam 

estar sofrendo ou que já sofreram. A Assistente Social irá avaliar a situação 

considerando o contexto histórico desta família e a sua realidade social, fazer as 

intervenções necessárias, sem entrar no juízo de valor, adotando um 

posicionamento á frente da proposta dada pela utilização da visita domiciliar 

enquanto instrumento de trabalho nessas circunstâncias.É necessário agregar 

entendimentos acerca da violência considerada como causa histórica e pontuar 

medidas que sinalizem aos órgãos de proteção para o atendimento das demandas 

postas aos membros da família, corroborando no enfrentamento das situações de 

violência no núcleo familiar e doméstica visando a manutenção da defesa dos 

direitos humanos.(CRESS / 7ª Região, 2017). 

O Termo de Orientação de Visitas domiciliares descreve que em situações de 

litígio e conflitos familiares, as Assistentes sociais podem ser convocadas para 

realizarem alguma espécie de intervenção, no sentido de poder identificar as razões 

do conflito, através de uma avaliação não superficial e imediatista, e propor 

alternativas que não tragam prejuízos aos envolvidos no que diz respeito ao acesso 

a seus direitos. (CRESS / 7ª Região, 2017). 
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Nesses casos, conforme orienta o Termo de Orientação do Conselho 

Regional de Serviço Social,cabe avaliar se de fato existe a necessidade de 

intervenção do Serviço Social, cujo critério deve ser, em última instância, se há a 

possibilidade de haver algum direito violado diante dessa situação encontrada. 

Avaliar os limites e as possibilidades dessa intervenção é papel da profissional, que 

deve manifestá-los quando provocada.  Outras situações que envolvem conflitos 

familiares chegam até assistentes sociais por requisição judicial. Assistentes sociais 

podem ser demandados a realizarem visitas com o objetivo de observarem o 

cotidiano das relações entre membros da família em situação de litígio. É 

fundamental deixar claro que a presença do profissional no ambiente familiar, em si, 

já se constitui como algo fora da dinâmica própria da família, e que, inclusive, pode 

interferir nos comportamentos e atitudes. Não existe intervenção profissional neutra.  

Da mesma forma, é importante atentar para o fato de que todos os envolvidos em 

situação de conflito familiar são sujeitos de direitos. Do mesmo modo que os 

objetivos anteriores, não se trata de uma visita para avaliação moral e 

comportamental dos usuários, mas, no caso do Serviço Social, conhecer a realidade 

concreta desses sujeitos no espaço onde as relações ocorrem naquele momento da 

visita, respeitando sua privacidade e não contribuindo para o cerceamento de seus 

direitos.  (CRESS / 7ª Região, 2017). 

O Código de Ética da/o Assistente Social de 1993, destaca em seu artigo 2º 

que é direito de Assistentes Sociais: “Livre exercício das atividades inerentes à 

profissão”; “ampla autonomia no exercício da Profissão, não sendo obrigado a 

prestar serviços profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou 

funções”; e “liberdade na realização de seus estudos e pesquisas, resguardados os 

direitos de participação de indivíduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos.” 

(CEP, 1993).  

Seguindo ainda orientações do Termo de Visita domiciliar, se for identificado 

por algum Assistente Social, que a realização da visita domiciliar não procede, seja 

por não compor um trabalho condizente com suas atribuições e competências 

profissionais, seja por avaliar não ser a melhor estratégia para aquele trabalho a ser 

desenvolvido, este deve apresentar fundamentação para seu posicionamento e/ou 

construir as devidas alternativas para um atendimento que não traga prejuízos à 

qualidade do serviço prestado ao usuário.Os registros profissionais que se referem 

às visitas domiciliares e que são encaminhados para outros profissionais/instituições 
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devem evitar ser meramente ou demasiado descritivos. Trata-se de uma exposição 

da vida privada do usuário, o que pode ferir o sigilo profissional, de acordo com o 

artigo 16 do código de ética profissional: “O sigilo protegerá o/a usuário/a em tudo 

aquilo de que o/a assistente social tome conhecimento, como decorrência do 

exercício da atividade profissional.(CRESS / 7ª Região, 2017). 

Todos os recursos necessários à realização da Visita Domiciliar são de 

responsabilidade da instituição. Todas as situações apresentadas são referências 

para a condução do exercício profissional quando envolve requisições de visitas 

domiciliares. Portanto, não cabe engessar a atuação profissional diante apenas da 

explicitação de tais exemplos. Outras situações que não as relacionadas neste 

Termo podem ocorrer e suscitar intervenção profissional através de visitas 

domiciliares.(CRESS / 7ª Região, 2017). 

Por fim, mas não menos importante, no nível das competências técnico-

operativas, a pesquisa desenvolve a capacidade de investigar as instituições, seus 

usuários, as demandas profissionais, os recursos institucionais, as agências 

financiadoras e o orçamento. Permite preparar respostas qualificadas às demandas 

institucionais, organizacionais ou dos movimentos sociais, vislumbradas no projeto 

de intervenção profissional. Pela via da pesquisa é facultado ao profissional formular 

respostas que não apenas atendam às demandas, mas que, compreendendo o 

conteúdo político delas e o contemplando, ele possa reconstruí-las criticamente. 

(GUERRA, 2009). 

A professora Jane Prates afirma ainda que os instrumentos e técnicas são na 

verdade estratégias sobre as quais se faz a opção de acordo com o contexto e o 

conteúdo a ser mediado para se chegar a uma finalidade,quanto maior nosso 

conhecimento teórico, mais ampla será nossa cadeia de mediações, maiores as 

nossas possibilidades de construí-las.  Não há dúvidas de que um projeto ético-

político antecede e permeia as relações estabelecidas e, na verdade, é este eixo 

fundamentador que dá cor ao movimento e que o diferencia de outros modos de 

intervenção, seja qual for a opção estratégica utilizada na intervenção. (PRATES, 

2003). 

 Segundo Martinelli,alguns princípios são fundamentais, dentro da perspectiva 

materialista, no que se refere à construção de mediações:"Princípio do 

reconhecimento do ser social: a forma como o homem produz sua vida material 

expressa sua inserção na rede de relações sociais, bem como o nível de sua 
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consciência social". "Princípio da atividade: retrata seu mundo interior, a unidade de 

sua consciência; Princípio da sistematização: todo o fenômeno deve ser revelado 

nas suas condicionalidades, portanto é preciso definir sua natureza, relações e base 

de seu surgimento" e o"Princípio da totalidade: todo o fenômeno é multidimensional 

e deve ser apreendido enquanto totalidade composta por determinantes políticos, 

econômicos, sociais, culturais e históricos." (MARTINELLI, 1994) 

A professora Prates (2003), aponta uma reflexão sobre a categoria trabalho, 

central à obra Marxiana e ao Serviço Social e diz que na verdade buscamos o tempo 

todo explicitar o que pode ser resumido como trabalho, na perspectiva Marxiana, 

enquanto algo que é expressão e produção teleológica humana, enquanto algo que 

diferencia os homens dos animais, enquanto elemento central do ser e portanto, da 

história humana. 

A forma de construção dialética do ser social em sua dimensão desde a 

criação, inserido e posto em movimento no processo de trabalho na concepção 

Marxiana, expressa um movimento sendo como: "[...] momento fundante de 

realização do ser social, condição para sua existência; é o ponto de partida para a 

humanização do ser social e o motor decisivo do processo de humanização do 

homem"(ANTUNES, 1995).  

Segundo Prates não foi outro o significado dado por Marx ao enfatizar que 

“como criador de valores de uso, como trabalho útil, é o trabalho, por isso,uma 

condição de existência do homem, independentemente de todas as formas de 

sociedade, eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre homem e 

natureza, e portanto vida humana”. Esta formulação permite entender o trabalho 

como “a única lei objetiva e ultra-universal do ser social, que é tão eterna quanto o 

próprio ser social, ou seja, trata-se também de uma lei histórica, a medida que nasce 

simultaneamente com o ser social, mas que permanece ativa apenas enquanto esse 

existir”.  (PRATES, 2003). 

A partir deste conceito dado pela professora Prates, podemos considerar que 

a categoria trabalho está imbricada na fundamentação ontológica do ser social. Ele 

concede e outorga a diferenciação do homem dos demais seres vivos da natureza e 

é através dele que o homem consegue desenvolver suas habilidades como a 

universalidade, a liberdade, a consciência, e a sociabilidade. São habilidades 

conquistadas historicamente e em todo o processo de construção do ser social. Não 

são natas ao homem, elas são construídas no bojo do contexto histórico das 
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relações sociais do ser social. São capacidades teleológicas do ser social no 

processo histórico de sua construção.(PRATES, 2003). 

Ainda segundo a autora, conhecemos o homem pelo seu trabalho, enquanto 

produção histórica. Intervimos como sujeitos coletivamente a partir do trabalho e 

sobre o trabalho humano, expresso na vida cotidiana. Não é surpresa que a partir do 

trabalho encontremos a grande contradição que compõe a realidade humana: o 

trabalho como elemento de crescimento e autoconstrução e ao mesmo tempo como 

elemento de alienação. Como também não é de se admirar que seja questionada a 

centralidade do trabalho, num mundo que privilegia o “individualismo massificado” e 

a mercantilização dos valores. Este é o fundamento da obra Marxiana, o 

desvendamento da importância do trabalho para o homem, porque preocupada 

essencialmente com o homem; esta é a categoria-base da questão social, elemento 

indissociável da constituição da identidade do Serviço Social, porque também 

historicamente preocupado com o homem.(PRATES, 2003). 

Segundo Almeida & Alencar, na última década coloca-se como um grande 

desafio para os Assistentes Sociais a questão da descentralização que exige do 

profissional o desempenho de novas atribuições e competências. A aprovação da 

Política Nacional de Assistência Social em 2004, seguida da constituição do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), configurou particularidades para o exercício 

profissional, principalmente com a instalação dos Centros de Referência de 

Assistência (CRAS) e Centros de Referências Especializados de Assistência Social 

(CREAS). A regulação desta área se dá por meio da Política Nacional de Assistência 

Social, do SUAS, da Norma Operacional Básica (NOB) de 2005 que materializa os 

fluxos de gestão do SUAS, bem como na Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos de 2006 que estabelece uma perspectiva de gestão do trabalho e 

diretrizes para os planos de cargos e carreira, diretrizes para capacitação, 

responsabilidades dos/das gestoras em relação aos/às trabalhadores/as nos vários 

entes federativos. (Almeida & Alencar, 2015). 

Seguindo no debate dos autores, em 2007, o Conselho Federal de Serviço 

Social e o Conselho Federal de Psicologia publicaram um documento com os 

parâmetros para atuação de assistentes sociais na Política de Assistência Social. O 

trabalho realizado pelo assistente social em diferentes contextos institucionais se 

apóia numa base comum que é acionada a partir do acervo teórico-metodológico e 

ético-político que dá suporte à formação e ao exercício profissional. Contudo, este 
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acionamento, apesar da capacidade de escolha de cada sujeito profissional, não 

ocorre a despeito dos processos socioinstitucionais de controle e ação política que 

são próprios à profissão, como tampouco das determinações que incidem sobre o 

trabalho nos serviços e, particularmente, no âmbito das políticas públicas. Neste 

último caso concorre decisivamente a condição de assalariamento da profissão, 

decorrente do fato de não dispor de todos os meios necessários à execução de seu 

trabalho.(Almeida & Alencar, 2015). 

Os autores discorrem em seus debates que, com base nas competências e 

atribuições de cada profissão, as estratégias e os procedimentos no exercício do 

trabalho nesse campo foram elaboradas pelos profissionais por meio dos fóruns 

organizados por suas entidades representativas, respeitando a autonomia do 

profissional no planejamento e exercício de seu trabalho. As atribuições e 

competências dos profissionais de Serviço Social na política de Assistência Social 

foram orientadas e norteadas por direitos e deveres constantes no Código de Ética 

Profissional e na lei de Regulamentação da Profissão. (Almeida & Alencar, 2015). 

Pelo exposto pode-se entrever que novas demandas e requisições são 

colocadas para o Serviço Social no campo da Assistência Social, mas também em 

outras áreas, como é o caso da saúde, por exemplo, com os profissionais passando 

a ter responsabilidades na elaboração das políticas, planos, programas e projetos, 

na elaboração de Planos Diretores, Planos de Assistência Social, além de participar 

de Conselhos e fundos nos níveis federal, estadual e municipal. Pode-se destacar o 

Serviço Social e trabalho: particularidades do trabalho do assistente social na esfera. 

do caráter interdisciplinar e intersetorial do trabalho profissional, a interferência na 

formulação, gestão e avaliação de políticas e o gerenciamento de projetos sociais. 

(Almeida & Alencar, 2015). 

 Sendo assim, o entendimento que se constrói frente a conjuntura posta, 

permite considerar a iniciativa de uma transformação de consciência, pautada nos 

sentimentos coletivos de igualdade, equidade política e liberdade, motivações 

nacionalistas profundas, ideais democráticos de vida, aspirações reformistas ou 

socialistas entre outros, reforçam a importante tarefa de persistir historicamente na 

luta de um ideário, pautado na humanização da classe trabalhistas e na construção 

de uma sociedade empoderada, com informações fundamentadas na garantia de 

direitos historicamente conquistados e suprimidos pela nova ordem do capital 

através das políticas neo-liberais. Um movimento que através do contexto histórico 
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de lutas e conflitos vem resistindo, porém mostrando fragilidade na adesão da 

sociedade civil como uma coletividade. O Capitalismo dependente rompe com a 

consciência de classe e modela sujeitos não pensantes, ou pensantes baseados em 

uma lógica transformadora e alienada, construída por valores e conceitos que 

sustentam e dão base a hegemonia burguesa, amparada pelo Estado que através 

de sua forma de atuação como gestor dos processos e movimentos sociais na 

implementação das políticas públicas, resguarda os interesses do Capital.  

Sobre esta lógica da ideologia neoliberalista, que avança na sociedade 

produzindo cada vez mais o desmantelamento das políticas públicas,e tendo como 

garantia dos seus interesses um Estado transparente para a população vulnerável,  

Iamamoto (2015), afirma: 

 
O momento que vivemos é um momento pleno de desafios. Mais do que 
nunca é preciso ter coragem, é preciso ter esperanças para enfrentar o 
presente. É preciso resistir e sonhar. É necessário alimentar os sonhos e 
concretizá-los dia-a-dia no horizonte de novos tempos mais humanos, mais 
justos, mais solidários, (IAMAMOTO, 2015). 

 

O desafio é posto no cotidiano de atuação do Assistente Social, seja 

enquanto profissional capacitado para intervir nas demandas da garantia de acesso 

aos direitos pela classe trabalhadora, seja enquanto trabalhador assalariado 

necessitando vender a sua força de trabalho para sobreviver. Em ambos os casos, o 

trabalho se reproduz e contribui para a apropriação das informações, fortalecendo o 

protagonismo do Serviço Social enquanto profissão e também caminhando na 

idealização de uma sociedade com redução das desigualdades, mais justa e 

democrática. 

No próximo capítulo debruçando sobre as especificidades do objeto de 

pesquisa, abordaremos sobre a dimensão técnico-operativa e a visita domiciliar na 

particularidade pesquisada, a metodologia da pesquisa, que é o debate sobre todo o 

processo de construção, bem como, a implantação do Projeto de Intervenção no 

(CRAS Sul) Centro de Referência de Assistência Social, subsidiando elementos 

relevantes que germinaram esta pesquisa.  
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CAPÍTULO 3. A DIMENSÃO TÉCNICO-OPERATIVA E A VISITA DOMICILIAR NA 

PARTICULARIDADE. 

 

Neste capítulo, já mergulhando no objeto da pesquisa,será apresentado como 

a construção desta pesquisa se deu durante a formatação das reflexões críticas 

articuladas ao cotidiano profissional, espaço incidente de limites e desafios postos 

para as profissionais, e que obrigam a realização de um trabalho enfrentando 

precarizações e falta de materiais que inviabilizam o acesso aos direitos dos 

usuários.  

Além disso, a correlação de forças que se faz presente no espaço socio-

ocupacional promovendo entraves e embates na realização da instrumentalidade 

profissional e como isso impacta na realização da Visita Domiciliar. 

Será apresentado também as articulações com a dimensão tecnico-operativa 

na superação dos desafios postos no cotidiano profissional, viabilizando a prática 

profissional da instrumentalidade na Visita Domiciliar. 

De que forma a pesquisa foi planejada e como se obteve apontamentos que 

subsidiaram a necessidade de sua elaboração. Elementos coletados que foram 

favoráveis para a sua realização como resposta a demandas dos usuários no 

espaço socio-ocupacional do equipamento, através da implementação do Projeto de 

Intervenção do campo de estágio. 

Na citação abaixo a professora Iamamoto reafirma a importância do 

planejamento das ações e da capacidade de apropriação territorial, elementos 

norteadores para as ações do Serviço Social em consonância com o projeto 

profissional e que vai confrontar-se com os parâmetros do capitalismo. Este 

movimento exercito pelos Assistentes Sociais, viabiliza outras formas de 

sociabilidade do  população e minimiza os reflexos conflituosos nas relações sociais. 

 
Para além desse reconhecimento, é preciso mapear o terreno sobre o qual 
se trabalha. Embora os princípios norteadores do projeto profissional 
estejam fundados na perspectiva da construção de uma outra sociedade, é 
nos parâmetros do capitalismo que se materializa a profissão, e o assistente 
social é chamado a prestar serviços que podem corroborar o status quo ou 
atuar para criar outras formas de sociabilidade, que problematizem a 
organização da sociedade. Para que isso ocorra, é necessária uma sólida 
formação teórica e técnica. É preciso fugir das improvisações, é imperioso 
planejar o trabalho, dar-lhe sentido teleológico(IAMAMOTO, 2001 p. 2). 
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É necessário informar aos usuários os seus direitos básicos garantidos por 

Lei, para isso, atuar com o compromisso de romper com o caráter assistencialista 

impresso como cultura por grande parte da população local; dar as orientação sobre 

as diversas formas de buscar o cumprimento dos direitos sociais, previdenciários e 

benefícios municipais quando implementados para a população.  

Ter o compromisso ético-político e profissional de caracterizar a política 

pública onde está inserido o Serviço Social e de como ela se desenvolve numa 

instituição pública municipalizada de Atendimento Social. 

 

3.1 A Metodologia da Pesquisa. 

 

O presente trabalho foi construído, buscando formatar sistematicamente um 

estudo aprofundado no objeto proposto nesta pesquisa, com a realização de leituras 

em manuais e documentos elaborados pelo MDSA - Ministério do Desenvolvimento 

Social e Agrário que debatem especificamente sobre: Benefícios Sociais e Cadastro 

Único, articulados com autores sugeridos na ementa de disciplinas do curso de 

Serviço Social da Universidade Federal Fluminense e que dialogam sobre a 

Dimensão técnico-operativa, Código de Ética do Serviço Social e as referências 

bibliográficas sugeridas pela orientadora.  

O campo de estágio, considerado como um espaço rico em debates e 

reflexões das demandas postas e seus diversos desdobramentos, proporcionou a 

elaboração de reflexões críticas pertinentes e contributivas no debate referente ao 

objeto de pesquisa desse trabalho. 

 Este estudo foi realizado em um período pré-definido com encontros 

semanais, com o objetivo de fortalecer a construção de um pensamento crítico para 

produzir junto com o corpo técnico viabilidade de propostas e questionamentos 

macrossociais das mazelas da questão social e seus rebatimentos nas populações 

inseridas no contexto de extrema pobreza e pobreza, beneficiárias do Programa 

Bolsa Família e residentes na abrangência territorial do Equipamento do Centro de 

Referência de Assistência Social - CRAS Sul, oriundas de outros municípios. 

Assim, o presente trabalho visou alcançar os objetivos aqui propostos através 

da articulação com o público-alvo, o corpo técnico do equipamento e a Gestão do 

Programa Bolsa Família.  
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 Em um primeiro momento buscou-se apurar através do levantamento de 

dados estatísticos junto ao Setor do Bolsa Família, o quantitativo de famílias 

inseridas no município que tiveram os seus cadastros de transferência efetivado na 

transferência municipal no período de 2015 a 2017, assim como o status do 

benefício no período.  Este material foi subsidiado pelo documento institucional 

primeiro Diagnóstico Socioterritorial da Região Sul. 

Foi elaborada uma listagem de controle onde cada família foi mencionada 

com as informações levantadas. Paralelo a esse momento, foi levantado dados junto 

ao Setor do Cadastro Único com registro na mesma listagem. Esta ação foi 

elaborada para registrar possíveis agendamentos realizados para transferências 

municipais, para acompanhar os desdobramentos na intervenção da prática 

profissional do Assistente Social e seus enfrentamentos dos embates no cotidiano 

profissional do espaço socio-ocupacional. 

 Foi agendada uma entrevista com a Gestora do Bolsa Família sobre a 

dinâmica atual das transferências municipais das famílias oriundas de outros 

municípios, para apurar o processo de liberações dos benefícios e os impactos 

sobre os bloqueios dos benefícios na transferência municipal, ocasionados pela 

irregularidade dos dados obtidos da família. Porém foi cancelada pela Gestora em 

virtude de sua exoneração na troca da Gestão municipal, assim, a nova Gestora 

justificou precisar apropriar-se do fluxo dos serviços primeiramente, o que 

inviabilizou a construção da entrevista pela pouca falta de tempo hábil para isso, e 

também as mudanças que ocorreriam no processo de trabalho do Departamento. 

 Foram realizados debates junto com os profissionais técnicos e a Gestão do 

Bolsa Família, com encontros semanais, pelo menos uma vez, para coletar 

informações pertinentes ao fluxo do trabalho cotidiano no equipamento. Assim, 

possibilitar a elaboração de informações críticas sobre o espaço-sócio ocupacional, 

as demandas cotidianas e seus desdobramentos. 

 Foram utilizados dados e informações pesquisadas e registradas nos 

materiais produzidos no campo de estágio no Centro de Referência de Assistência 

Social - CRAS Sul, como: Análise Institucional da Instituição Pública; Perfil de 

Usuário - Territorialidade do equipamento; Planos de Estágio construídos juntamente 

com a Supervisora do campo de estágio; Diário de Campo e o Projeto de 

Intervenção com os relatórios elaborados após palestras entre os usuários do 

cadastro único e o Serviço Social. 
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 Por fim, foi realizado encontros com a Assistente Social do Departamento de 

Gestão de Benefícios e Convênios - Divisão de Bolsa família e Cadastro Único, na 

Secretaria de Bem Estar Social, conforme orientação e disponibilidade da 

profissional, para apurar as demandas de transferências municipais, a digitação 

desses cadastros no Setor do Bolsa família, seu fluxo e o momento da visita 

domiciliar com as normativas internas do setor no processo de transferência 

municipal. Esses encontros permitiu a realização de um questionário de pesquisa, 

que contém perguntas com respostas da Assistente Social, que tão prontamente se 

disponibilizou na contribuição de elementos para reflexões e debates sobre a visita 

domiciliar nos cadastros de transferências municipais do Programa Bolsa Família. 

O acompanhamento da Supervisão de estágio ocorreu desde a implantação 

até aos desdobramentos das demandas que surgiam no Projeto de Intervenção da 

Sala de Espera do Serviço Social com os usuários do Cadastro Único.  

O Serviço Social propõe um espaço coletivo e participativo para fortalecer o 

seu protagonismo enquanto profissão interventiva e tecnicamente qualificada, dando 

fala aos usuários acerca de dúvidas e prestando esclarecimentos sobre a dimensão 

e a operacionalidade do Cadastro Único como Instrumento de acesso das famílias 

aos programas Sociais do Governo Federal e permitir o acesso das mesmas aos 

direitos legitimamente garantidos por Lei.  

Esta ação do Serviço Social corresponde ao anseio das profissionais em estar 

próxima dessa população tão exposta as mazelas da questão social. A precarização 

do trabalho impedindo muitas vezes da realização da busca ativa, impulsiona novas 

reflexões de atuações, sempre buscando permitir o acesso dessa população 

vulnerável e expostas as expressões da questão social, aos seus direitos. 

A Sala de Espera do Serviço Social com os usuários do Cadastro Único, 

possibilita a criação de elementos que subsidiam novas formas de atuação 

profissional, dentre elas a necessidade do acolhimento social das famílias oriundas 

de outro município e que estão inseridas no Programa Bolsa Família do Cadastro 

Único. 

As demandas coletivas que se apresentam na escuta ativa no espaço da sala 

de espera, bem como, os acolhimentos individualizados, são refletidas sob um "novo 

olhar" e imprime consigo a expectativa de um novo "fazer" profissional nas 

intervenções. Este movimento revela a importância da utilização de uma 

instrumentalidade técnico-operativa qualificada para o enfrentamento dos limites e 
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das possibilidades que se apresentam no espaço socio-ocupacional e que impõe ao 

profissional uma autonomia relativa na sua atuação refletindo diretamente no 

alcance pleno e satisfatório do acolhimento social.   

Observa-se um impacto acentuado no campo de atuação do profissional que 

trabalha no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), a falta de materiais 

e equipamentos necessários impossibilitam atendimentos com respostas mais 

efetivas e satisfatórias, evidenciando como a precarização impõe limites na atuação 

do profissional. Ademais, remete-se a uma reflexão crítica das atribuições e 

competências das Assistentes Sociais no equipamento, refletindo o processo em 

que a instrumentalidade do Serviço Social articula-se com o Projeto ético-político da 

profissão. Outra necessidade que imprime uma reflexão crítica, está relacionada a 

discussão da correlação de forças e seus reflexos nos desdobramentos das 

demandas postas ao Serviço Social. 

Refere-se a um espaço sócio ocupacional de acolhimento social em atenção 

básica, atuando em um contexto socio-historico repleto de embates e conflitos 

promovidos por um cenário caótico com políticas publicas fragmentadas, 

apresentando como pano de fundo um contexto macrossocial de crise 

contemporânea, alimentada pelas ideologias neoliberais, sendo o Estado o guardião 

dos interesses do capital, que se posiciona dessa forma, mesmo diante da cruel 

desigualdade e injustiça social imposta as classes subalternas, que são diretamente 

atingidas pelas mazelas das expressões da questão social, com o cerceamento de 

direitos básicos como alimentação, saúde e educação e que são garantidos por Lei 

e a assustadora estatística relacionada ao Exército industrial de reserva 

neoliberalista. 

Limites e desafios fazem parte do cotidiano, obrigando os profissionais 

acolherem demandas sem respostas pela falta do material para doar. Ressaltamos 

que para superar os desafios postos no cotidiano profissional e viabilizar a prática 

profissional é indispensável desenvolver as dimensões técnico-operativa, teórico-

metodológica e ético-política, dimensões prático-formativas da profissão que 

compõe a instrumentalidade.  

Esse conjunto de dimensões não só compõe a instrumentalidade profissional, 

como também dá visibilidade ao Serviço Social no espaço socio-ocupacional, 

expandindo e criando formas de atuação, com respostas mais objetivas nas 

demandas postas. Permite o desenvolvimento de mecanismos de enfrentamento e 
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dão sustentação no fazer profissional, nos desdobramentos das expressões das 

questões sociais cotidianas. Permite ao Assistente Social posicionamento ético-

politico nos embates e na correlação de forças enquanto profissional de intervenção 

e profissional que vende a sua força de trabalho.  

O Projeto de Intervenção foi elaborado a partir de uma vivência nas 

demandas sociais postas ao Serviço Social, no cotidiano do espaço socio-

ocupacional do campo de estágio CRAS SUL - Centro de Referência de Assistência 

Social região Sul.Esta vivência se deu através de uma reflexão crítica na observação 

das acolhidas supervisionadas das intervenções, bem como o acompanhamento 

junto a Supervisora de estágio nos desdobramentos das demandas cotidianas no 

equipamento, o estágio se desenvolveu possibilitando um espaço de conhecimento 

através da instrumentalidade técnica articulada com o arcabouço teórico 

metodológico científico.  

O campo de estágio está relacionado a atuação do Serviço Social na Política 

de Assistência e a atuação do Serviço Social está integrada aos demais setores do 

equipamento entre eles o Setor do Cadastro Único e a sistematização na sua 

operacionalidade. 

A sala de espera propõe para a equipe técnica um espaço de reflexão e 

discussão sobre a forma com que os profissionais enfrentam no cotidiano a 

autonomia relativa e a correlação de força no interior do espaço socio-ocupacional, 

assim como, articulações intersetoriais no espaço socio-ocupacional para 

desenvolver ações efetivas nos desdobramentos das demandas apresentadas no 

espaço da Sala de Espera. 

Revela e aponta expressões da questão social e de que forma seus reflexos 

impactam na vida dos sujeitos envolvidos. Permite ao profissional identificar e 

sistematizar atendimentos individualizados - que necessitem de uma escuta ativa e 

uma acolhida social mais sigilosa quando for o caso, em especial aos usuários do 

Programa Bolsa Família do Cadastro único e suas dificuldades e necessidades 

impressas nas inclusões, atualizações e com um enfoque maior nas transferências 

municipais. Além de atendimentos coletivos voltados para orientações e informações 

dos serviços oferecidos pelo equipamento na área social. 

O fluxo e a dinâmica das demandas no Setor do Cadastro Único estão 

expressas no cotidiano do equipamento e foram norteadoras da construção do 
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Projeto de Intervenção, revelando a necessidade latente desses usuários em 

obterem orientações e informações relacionadas a garantia de seus direitos.  

Tais informações e orientações muitas vezes são peculiares do Serviço 

Social, portanto a necessidade de pensar na construção de um espaço onde 

pudesse haver essa troca direta com o Serviço Social. Trata-se de uma realidade 

latente a necessidade do Serviço Social em dar fala e empoderar esses usuários 

das informações necessárias e qualificadas sobre os meios de acesso aos 

Programas Sociais do Governo Federal em especial o Programa Bolsa Família, que 

é transferência de renda com condicionalidades. O esclarecimento e as formas de 

inserção nas atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

que são realizadas no equipamento, são iniciativas que também revelam o 

protagonismo do Serviço Social no equipamento, assim, o Projeto de Intervenção 

com o título de "Sala de Espera - Um espaço de diálogo do Serviço Social e os 

usuários do Cadastro Único", permite esse momento glorioso entre ambos. 

O Projeto de Intervenção foi construído visando também interagir de forma 

mais efetiva a participação do Serviço Social nos atendimento do Setor de Cadastro 

Único - apropriando-se de toda a sistematização do trabalho realizado nas inclusões, 

atualizações e transferências municipais -bem como, em todo o equipamento para 

evidenciar de forma mais pontual o protagonismo do Serviço Social enquanto 

profissão interventiva, para tanto, utilizando a sala de espera como uma ponte de 

articulação para promover um espaço necessário de diálogos e trocas entre os 

funcionários do SUAS - Sistema Único de Assistência Social que trabalham no 

equipamento, afim de buscar coletivamente um atendimento social mais integrado e 

humanizado nas ações propostas pelo Serviço Social no equipamento.  

 

3.2  A Visita Domiciliar e o Trabalho do Serviço Social no Cras Sul. 

 

O CRAS-Região Sul é uma Unidade de Atendimento de natureza pública na 

esfera municipal, sendo parte da estrutura da Secretaria Municipal de Bem Estar 

Social (SEMBES), está vinculado ao CNAS - Conselho Nacional de Assistência 

Social, que aprovou através da Resolução nº 109 de 11 de novembro de 2009, Art. 

1º, a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais que caracteriza-se em 

Serviços de Proteção Especial e Serviços de Proteção Básica, conforme 
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estabelecidos por níveis de complexidade do SUAS (Sistema Único da Assistência 

Social).  

Segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o 

funcionamento do equipamento está vinculado a Política de Assistência com 

Serviços básicos de Proteção que compreendem: Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF); Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos e o Serviço de Proteção Social básica no domicílio para pessoas com 

deficiência e idosas. 

Conforme descrito no Plano de Estágio - 2018.1, as metas estabelecidas do 

Serviço Social no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS/Região Sul, 

objetiva viabilizar o acesso dos usuários e seus familiares a informações pertinentes 

aos seus direitos, necessidades básicas e interesses sobre processos voltados para 

a área social. Objetiva também o acesso as ações inseridas em projetos, serviços e 

políticas sociais dos governos Federal, Estadual e Municipal.  

A equipe de profissionais do SUAS é composta por Assistentes Sociais sendo 

um técnico exercendo o cargo de Diretor da Unidade; Psicóloga; Professor; 

Profissionais Oficineiros distribuídos da seguinte forma: Oficina de Defesa pessoal, 

oficina de dança, oficina de teatro; oficina de alongamento; oficina da memória; 

Orientadoras Sociais I; Auxiliares Administrativos; Agentes Administrativos; 

Orientadores sociais II e Funcionários de Serviços Gerais. 

Cabe destacar que, no decorrer da construção deste trabalho houveram 

mudanças na equipe de profissionais do SUAS em função da posse do novo Gestor 

municipal e sua equipe de transição, elemento fundante na descontinuidade de 

processos de trabalho da equipe técnica. Esta descontinuidade ocorre em virtude da 

troca de funcionários, assim como redução do quadro ou ainda, funcionários 

desmotivados que solicitam o desligamento do quadro de funcionários da Instituição 

pública.  

Esta descontinuidade impacta diretamente os serviços prestados no 

equipamento que refletem diretamente na população da territorialidade e das 

famílias referenciadas, com a descontinuidade das atividades inseridas no Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e na dinâmica dos 

atendimentos prestados no equipamento assim como o cerceamento de seus 

direitos legitimamente garantidos. 

Dentre as atividades desenvolvidas e acompanhadas pelo Serviço Social no 
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Centro de Referência de Assistência Social Região Sul, estão o Atendimento social; 

Visita domiciliar para viabilizar a inserção em Projetos; Acompanhamento social e 

entrega de benefícios eventuais tais como filtros de água, cestas básicas, Kit 

enxoval, colchonetes e cobertores, mediante disponibilidade do material no 

equipamento; Informações e esclarecimentos aos usuários dos seus direitos, 

visando romper com o caráter assistencialista impresso como cultura por grande 

parte da população local; Orientação sobre as diversas formas de buscar o 

cumprimento dos direitos sociais, previdenciários, benefícios municipais quando 

implementados para a população, além de agendamentos de perícias para os 

usuários enquadrados no perfil para o Benefício de Prestação Continuada - BPC/ 

LOAS; Relatos de Atendimentos e Visitas através da Ficha Social; Reuniões 

bimestrais com os usuários assistidos pelos Projetos do CRAS Sul; Atendimento ás 

demandas provenientes da rede; Recadastramentos anual dos usuários do 

Benefício Vencendo Barreira - PBV e do Benefício Municipal do Idoso - BMI; 

Elaboração de relatórios para o Ministério Público, CREAS e Conselho Tutelar, 

quando solicitados em caso de resposta a processos judiciais; Socialização de 

eventos e atividades promovidas por outras Secretarias municipais; contato 

telefônico com famílias referenciadas; Busca ativa das famílias com perfil para 

atendimento no CRAS Sul; Oficinas com famílias atendidas pelo CRAS Sul; Reunião 

de equipe; sistematização do trabalho através de controle de atendimentos e 

planilhas dos Projetos e Encaminhamento ao Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), em casos de violação de direitos e/ou rompimento dos 

vínculos familiares, usuários de demandas espontâneas e famílias assistidas.    

Nas objetividades propostas pelo Centro de Referência de Assistência Social 

CRAS Região Sul, pode-se citar os atendimentos sociais das demandas 

espontâneas e o acompanhamento social das famílias inseridas em Programas de 

transferência de renda como: BMI - Benefício Municipal do Idoso; BMD - Benefício 

Municipal do Deficiente e o Programa do Bolsa Família. Os Serviços de Convivência 

como Feliz Idade, PVB - Projeto Vencendo Barreiras, Artesanato, Cine Cras, Defesa 

Pessoal e Alongamento, Pérolas do Amanhã, Brinquedoteca, Casa da Criança e 

Geração TEEN KIDS. O CRAS/Região Sul através de sua gestão local, tenta 

estabelecer uma rede intersetorial mais conectada aos serviços e a efetivação dos 

direitos junto as demais políticas públicas. 

O acompanhamento do Serviço Social na realização das atividades e dos 
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atendimentos realizados no equipamento é sistemático, tanto no cumprimento das 

agendas de plantões como nas demandas espontâneas. O acompanhamento da 

Supervisão de estágio ocorre simultaneamente no cotidiano profissional, levando em 

consideração que a atividade de Supervisão de estágio não está determinada no 

planejamento das atividades do Assistente Social Supervisor, sendo necessário para 

que isso aconteça, um remanejamento no planejamento das atividades do 

profissional no dia em que ocorre a Supervisão de estágio. 

O Serviço Social busca estabelecer uma relação direta com os usuários do 

Cadastro único. São famílias inseridas na territorialidade do CRAS Sul e que 

apresentam demandas cotidianas que refletem as expressões da questão social e 

suas mazelas. São famílias com perfil de vulnerabilidade social, vivendo em 

condições que apresentam risco social indicando elementos efetivos para inserção 

no PAIF - Programa de Acompanhamento Integral Familiar e aos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos e que serão encaminhadas após o 

acolhimento social individualizado previamente agendados. 

Somando-se as atividades planejadas e desenvolvidas no equipamento, o 

Serviço Social realiza através da Supervisão de estágio as atividades atribuídas no 

campo de estágio. 

A visita domiciliar como instrumento não privativo de atuação da Assistente 

Social,  articula-se com a instrumentalidade técnico operativa do Serviço Social no 

CRAS Sul, nos acompanhamento das famílias inseridas no Plano sócio familiar que 

podem serem individualizados ou coletivos. 

O Diagnóstico Socioterritorial Região Sul/2017 - elaborado pela Secretaria de 

Bem Estar Social e funcionários do Centro de Referência de Assistência Social da 

Região Sul - subsidiou informações relevantes no debate desta pesquisada.  

As informações apontadas neste documento institucional, mostram os 

avanços e retrocessos desta instrumentalidade da visita domiciliar e que decorreram 

no período da construção deste trabalho.  

Apresenta também, a posição atual das famílias transferidas para o município 

com recorte na territorialidade do CRAS Sul e seus acolhimentos sociais. Cabe 

lembrar que esta pesquisa pretende comparar o trabalho realizado atualmente pelas 

Assistentes Sociais do CRAS Sul e a articulação com o Departamento de Benefícios 

Eventuais e Básicos (DEBEC) ao realizar a busca ativa dessas famílias transferidas 

para o Município de Rio das Ostras, no período de 2010 a 2016.  
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O território da Região Sul, foi um dos primeiros a receber em uma de suas 

localidades, uma unidade de atendimento com características específicas de 

assistência social, visto que, em 2001 iniciou-se um trabalho com famílias, através 

do Programa Núcleo de Apoio à Família – NAF, que se configurava como um projeto 

piloto desenvolvido simultaneamente em diversos municípios do Rio de Janeiro.  O 

imóvel onde funcionava o Programa estava situado na localidade do Bairro Cidade 

Praiana.  

Como forma de expandir e qualificar essa experiência do Estado do Rio de 

Janeiro a nível nacional, em 2003, foi lançado o Plano Nacional de Atendimento 

Integral à Família – PAIF. Em 2004, o Plano foi aprimorado e adequado às diretrizes 

da Política Nacional de Assistência Social - PNAS, instituindo-se o “Programa de 

Atenção Integral à Família” (Portaria nº 78 de 08/04/2004), que se tornou a principal 

referência para o usuário do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Por meio 

do Decreto nº 5.085, de 19/05/2004, o PAIF tornou-se “ação continuada da 

assistência social”, sendo sua oferta obrigatória e exclusiva nos Centros de 

Referência de Assistência Social - CRAS. (PMRO/SEMBES-CRAS SUL, 2017). 

Dentro deste contexto, o CRAS SUL foi implantado a partir de abril de 2007, 

após a gestão municipal da Assistência Social, iniciar o processo de territorialização 

e referenciamento das localidades aos equipamentos da Proteção Social Básica, 

conforme recomendado pela legislação que regulamentava a implantação do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS, nos Municípios do Brasil inteiro. 

Inicialmente o seu funcionamento se deu em imóvel alugado, situado na Rua Paraná 

S/nº, no bairro Cidade Praiana, localidade com muitas vulnerabilidades e risco 

social.Em 30 de junho de 2016, foi inaugurada a sede própria do CRAS Sul, situado 

na Rua Serafim Bastos S/Nº, bairro Cidade Beira Mar, cuja localidade, mantém as 

mesmas características de vulnerabilidades e de risco social, apresentadas na área 

de abrangência da sede antiga.social.(PMRO/SEMBES-CRAS SUL, 2017). 

O equipamento do CRAS Sul (Centro de Referência de Assistência Social), 

visa se adequar as especificidades que constam na Política Nacional de Assistência 

Social. Os serviços socioassistenciais que fazem parte da proteção social básica 

domiciliar e são prestados aos usuários portadores de deficiência e aos idosos, bem 

como atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, estão 

articulados ao Programa de Acompanhamento Integral Familiar (PAIF),por meio dos 

desdobramentos das demandas postas,  com o acesso a essas famílias, seja 
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através da busca ativa ou  por encaminhamentos da rede socioassistenciais ou 

demais política ou ainda pela procura espontânea dessas famílias no equipamento.  

Esse movimento permite identificar formas de confronto das situações de 

precarização experimentadas no núcleo familiar, através da visita domiciliar  

realizada pelas Assistentes Sociais que buscam estabelecer  uma relação de 

segurança na acolhida, no convívio familiar e comunitário e no pleno 

desenvolvimento da autonomia desse usuário, inclusive na acolhida também no 

equipamento quando realiza a procura espontânea. São usuários inseridos em 

famílias com situação de vulnerabilidade, estimulada pelas privações fruto da 

pobreza, pela falta de acessos aos serviços públicos, fragilização de pertencimento 

nas relações familiares e na comunidade, situações diversas em que é submetido a 

situação extrema que ofereça risco social. 

O Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Sul, desenvolve 

atividades com as famílias dos usuários, oferecendo oficinas com diversas 

atividades voltadas para cada público específico e sua faixa etária, inclusive com 

atividades que proporcionam geração de renda para complementar o orçamento 

familiar. Oferece também um espaço para acolhimento de crianças com até 6 anos 

de idade, que estão inseridas em alguma forma de violação de direitos e/ou circulo 

de violência.  

Objetiva-se estabelecer um trabalho social com as famílias dos usuários, de 

forma a identificar suas necessidades e as sua potencialidades no contexto familiar, 

idealizando e executando um trabalho social sob a perspectiva real vivenciada da 

situação de vulnerabilidade social e não um trabalho baseado em atendimentos 

descontextualizados, entretanto observa-se uma precarização no espaço socio-

ocupacional do profissional com a falta de recursos materiais para doação aos 

usuários que buscam sem sucesso itens básicos como cestas básicas, filtro de 

água, colchões entre outros. Os embates na correlação de forças também está 

presente no cotidiano do profissional, exigindo novas formas de atuação nos 

desdobramentos das demandas, posicionando-se na direção do cumprimento do 

Projeto Ético Profissional. 

Partindo deste movimento torna-se necessário o registro das pessoas e seus 

territórios (municípios). Os municípios são considerados pela gestão federal como a 

menor escala administrativa governamental. A unidade sociofamiliar reflete a 

realidade onde se apresentam as necessidades, assim como os recursos existentes 
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em cada núcleo familiar. São atendidas quaisquer pessoas independente de nível de 

renda, escolaridade ou gênero. Porém o público alvo de acompanhamento social e 

concessão para benefícios voltam-se á população em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica e risco social que estão inscritas no Cadastro Único e inseridas no 

Programa Bolsa Família, encontram-se em precárias condições de habitabilidade, 

privação alimentar, baixa escolaridade, extrema pobreza, dentre outros. Este, 

portanto, é o perfil prioritário de atendimento dos Projetos Sociais 

A definição da população que é atendida pelo Serviço Social do Centro de 

Referência de Assistência Social - CRAS Sul, se dá pela territorialidade de 

abrangência da Região Sul da Cidade,pelos bairros de Jardim Miramar, Jardim 

Patrícia; Cidade Praiana, Cidade Beiramar, Serramar, Extensão Serramar, 

Condomínio Maria Turri, Fazenda Palmeiras; Vila Verde; Palmital e Jardim 

Campomar. 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, a população residente na 

Região Sul era igual a 19.969 habitantes. Considerando que ao longo deste período 

não foi realizado outro Censo demográfico, o município trabalha com a estimativa 

populacional anual disponibilizado pelo IBGE. (PMRO/SEMBES-CRAS SUL, 2017).  

Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Gestão Pública – SEGEP calcula 

anualmente a estimativa populacional por localidade, onde no ano de 2016 a 

população da Região Sul correspondeu a 25.821 habitantes.Dessa forma, podemos 

observar que ao longo desse período o crescimento populacional correspondeu a 

29,31%, evidenciando um crescimento populacional significativo no território.  

Conforme o Censo, no território da região Sul foi identificado 6.496 domicílios 

permanentes, considerando a estimativa realizada pela Secretaria Municipal de 

Gestão Pública – SEGEP, já no ano de 2016 foram estimados 8.376 domicílios 

permanentes, representando em termos percentuais um crescimento 

correspondente a 28.94% no número de domicílios.(PMRO/SEMBES-CRAS SUL, 

2017). 

 

3.3 Resultados da Pesquisa 

 

No Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Sul a dinâmica da 

Visita domiciliar acontece conforme planejamento elaborada pelas Assistentes 

sociais e por requisição. A Visita domiciliar como instrumento de atuação 
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profissional, contribui na busca ativa dos usuários referenciados no equipamento e 

inseridos no Programa Integral de Acompanhamento Familiar- PAIF. É um 

instrumento que tem por objetivo potencializar as possibilidades de conhecimento da 

realidade e das dificuldades dos usuários referenciados no equipamento, assim 

como usar como referência a informação da garantia de seus direitos através dos 

serviços ofertados. Cabe ao Assistente social  expressar em sua atuação na Visita 

domiciliar esta afirmação, excluindo qualquer outra forma de expressão como por 

exemplo, a ação disciplinadora de reafirmação do poder de controle institucional. 

 A Visita domiciliar  no Município de Rio das Ostras também é utilizada como 

instrumento de atuação das Assistentes sociais nos recadastramentos de benefícios 

de transferências de renda, como nos recadastramento dos benefícios municipais do 

Idoso - BMI e do benefício para portadores de deficiência - BVB, além das 

transferências municipais do Programa do Bolsa Família.  

 Na transferência de renda do Programa Bolsa Família, a Assistente social 

lotada no Setor do Bolsa Família, faz uso desse instrumento da Visita domiciliar nos 

cadastros de transferências municipais do Programa Bolsa Família, em cumprimento 

a determinações da Gestão municipal como parte do processo de centralidade e 

efetivação da transferência municipal da família no Programa do Bolsa Família. 

 Esta organização na sistematização no processos de centralidade e 

efetivação das transferências municipais dos cadastros de transferências,  foi 

implementada recentemente após diversas discussões sobre a falta de recursos 

materiais e humanos para atender uma demanda crescente nos equipamentos, já 

que o processos era descentralizado nos equipamentos de cada região. A discussão 

sobre as visitas domiciliares dos cadastros de transferências municipais, também 

fomentou um debate acerca do fato de ser ou não de atribuição das técnicas, já que 

caracteriza, segundo as profissionais,  uma visita domiciliar de cunho investigativo.  

 Diante do posicionamento das Assistentes sociais junto a Gestão municipal, 

ficou estabelecido a centralidade desta atribuição ao Setor do Bolsa Família, com 

uma Assistente social para executar esta atividade entre outras. Contudo, em virtude 

do grande volume de demandas de transferências municipais do Programa do Bolsa 

Família e pela falta de mais profissionais no Setor do Bolsa Família, acaba-se por 

recorrer  as Assistentes sociais dos equipamentos quando refere-se a usuários da 

região, porém nem sempre é possível atender no prazo estabelecido, tendo em vista 

o planejamento de atividades das Assistentes sociais pré-estabelecidos e o não 
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atendimento com o veículo para a realização da Visita domiciliar a família 

referenciada. 

 Sendo assim, observa-se através da atuação das Assistentes sociais, sejam 

do Setor do Bolsa Família ou dos equipamentos, uma instrumentalidade pautada na 

correlação de forças com impactos negativos nos desdobramentos das demandas 

postas ao Serviço Social, já que a precarização do trabalho e a falta dos recursos 

necessários,  dificultam a efetivação das transferências municipais no tempo hábil e 

necessário para que o benefício do usuário não seja bloqueado.  

Neste processo ocorre a demora em virtude do trabalho precarizado como a 

falta de internet no equipamento e a metodologia de trabalho, que determina a 

digitação dos cadastros no Departamento de Benefícios Eventuais e Básico 

(DEBEC), onde ficam lotados os digitadores. Cabe lembrar que todos os 

Orientadores Sociais recebem capacitação para entrevistas, visitas domiciliares e 

digitação.  

Os Orientadores Sociais do cadastro único lotados no CRAS Sul, realizam as 

entrevistas e preenchem manualmente os cadastros com as informações declaradas 

pelo responsável familiar no ato da entrevista. Semanalmente enviam através de 

memorando os cadastros preenchidos para digitação.  

O bloqueio do benefício e seus rebatimentos, refletem diretamente na 

situação de vulnerabilidade socioeconômica das famílias, que tem o benefício como 

única fonte de renda familiar, ficando desta forma, expostos ás mazelas da questão 

social e cerceados do direito básico da alimentação. 

  A visita domiciliar caracteriza-se como atribuição no processo de 

trabalho do Serviço Social nos equipamentos de atendimento social do município de 

Rio das Ostras, neste caso, designado pela Gestão municipal, no processo de 

transferências de cadastros do Programa do Bolsa Família, oriundos de outros 

municípios. Nesse sentido, a pesquisa pretende apresentar de que forma o 

equipamento do CRAS Sul está estruturado para viabilizar aos técnicos uma busca 

ativa dessas famílias, identificando se há profissionais em números suficientes para 

atender a demanda posta no cotidiano, bem como os instrumentos e materiais 

necessários para o pleno desenvolvimento profissional dos técnicos. 

 A metodologia no processo de transferência municipal do Programa Bolsa 

Família realizado no CRAS Sul, se dá através do atendimento individualizado e pré-

agendado no Setor do Cadastro Único. A família ou a pessoa responsável 
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cadastrada no Programa, denominada de "Responsável Familiar - RF", é acolhida na 

Sala de Espera no dia do agendamento. A Sala de Espera proporciona um espaço 

de debate entre os usuários do cadastro único e o Serviço Social do equipamento, 

onde são passadas informações gerais sobre o cadastro único e sua 

operacionalidade, os programas sociais vinculados e o valor da renda per capita, 

assim como as famílias elegíveis e a descrição dos valores pagos pelo programa 

social do Governo Federal. Esta palestra tem por finalidade levar esclarecimentos da 

dimensão e da funcionalidade do cadastro único para todas as pessoas que buscam 

o equipamento objetivando realizar seja inclusão, alteração ou transferência 

municipal, essa com uma peculiaridade que requer atenção, pois refere-se a família 

que está chegando no município e precisa estar apropriada da metodologia e da 

participação do Serviço Social na efetivação da transferência municipal.  

 As transferências municipais de cadastros oriundos de outros municípios, 

para o município de Rio das Ostras, são realizadas pelos Orientadores Sociais do 

cadastro único que trabalham nos CRAS's, o atendimento das famílias são 

realizados dentro da abrangência de cada equipamento correspondente a 

territorialidade onde estão inseridas essas famílias.  

Ao recepcionar dos equipamentos os cadastros preenchidos manualmente, 

faz-se uma triagem separando conforme tipo: inclusão, atualização ou transferência 

municipal e em seguida os cadastros são registrados em planilhas de controle e 

acompanhamentos para depois serem distribuídos para digitação.  

Esse procedimento é realizado com todos os cadastros preenchidos nos 

equipamentos, sejam os CRAS's ou as Unidades de Atendimento. Todos os 

cadastros de transferências são separados dos demais, são digitados e 

encaminhados para a Visita Domiciliar que será definida mediante a agenda da 

única Assistente Social lotada no Departamento.  

 A efetivação da transferência municipal só se dará mediante a confirmação da 

localização da família no Município de Rio das Ostras, através da Visita domiciliar 

realizada pela Assistente Social no endereço da família. Neste processo são 

realizados três tentativas de localização, caso a família não seja localizada, o 

cadastro retorna e fica aguardando até conseguir contato por telefone com a 

responsável familiar para ser agendada nova visita domiciliar que ocorrerá conforme 

o agendamento e a agenda da Assistente Social, levando em consideração que a 

profissional exerce outras atividades dentro do departamento. 
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Observa-se a necessidade de um espaço para discussão sobre a importância 

do acesso aos instrumentos e materiais necessários para a atuação profissional 

qualitativa do Assistente Social, com a busca ativa dessas famílias afim de permitir o 

pleno acesso aos direitos básicos de alimentação, saúde e educação.  

Dialogar buscando compreender de que forma o Serviço Social do município 

contribui para o acolhimento dessas famílias na inserção não somente ao benefício 

do Programa Bolsa Família, mas também em projetos e programas sociais, nos 

serviços de convivência e nas oficinas de geração de renda, para incentivar a sua 

auto-afirmação como sujeitos de direitos, buscando transformar o meio em que 

estão inseridos, no interior de uma sociedade caracterizada pela fragmentação das 

políticas públicas e da retração de direitos historicamente conquistados. 

A falta de recursos materiais como veículo somente uma vez por semana e a 

falta de recursos humanos, no caso a necessidade de outra profissional para 

atender a elevada demanda e o atendimento a outras atribuições do Serviço Social 

no Departamento, tem impactado diretamente a efetivação das transferências 

municipais do Programa Bolsa Família.  

A centralidade da atividade para uma Assistente social, lotada no Setor do 

Bolsa Família, não tem sido suficiente para dar conta do volume de demandas de 

cadastros de transferências que são realizados diariamente no município no tempo 

necessário para o benefício não ser bloqueado. 

O limite posto na instrumentalidade da visita domiciliar nos cadastros de 

transferência como a escassez de profissionais e de veículos, tem direcionado para 

os Orientadores Sociais do cadastro único a realização dessas visitas domiciliares, 

que fazem na tentativa de localizar a família e certificar a localização com o 

preenchimento das informações básicas no formulário de visita (Anexo 5 - Relatório 

de Visita Domiciliar - Programa Bolsa Família).  

Os critérios de busca das famílias são orientados conforme atuação das 

Assistentes Sociais, ou seja, até 3 tentativas de localização da família, não 

localizando tenta-se contato telefônico através do numero informado no ato do 

preenchimento do cadastro único.  

As visitas domiciliares dos cadastros de transferências municipais em 

descumprimento de condicionalidades são feitas pela Assistente Social lotada no 

Departamento de Benefícios Eventuais e Básico (DEBEC) em articulação com as 
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Assistentes Sociais do equipamento quando necessário para o acompanhamento 

sócio familiar. 

 Os embates enfrentados pelas Assistentes sociais dentro do espaço socio-

ocupacional, refletem impactos diretos na população do Programa Bolsa Família, 

nos desdobramentos de demandas postas no cotidiano profissional e aviva a 

discussão da autonomia relativa. A atuação profissional se vincula aos objetivos 

institucionais mediante a correlação de forças e se depara com os limites e os 

desafios postos no espaço sócio ocupacional. Este movimento tende a impactar 

diretamente o tempo de resposta ao usuário, e que pode ocasionar o bloqueio de 

seu benefício. 

 As Visitas domiciliares desta forma são realizadas através de agendamentos 

realizados pela Assistente social do Setor do Bolsa Família, e não é raro muitas 

vezes, as Visitas domiciliares serem sem sucesso pelo fato da não localização da 

família no endereço informado, sendo necessário retornar ao endereço até localizar 

a família. Cabe lembrar que são estipuladas até três tentativas de Visitas 

domiciliares para localizar a família, na terceira tentativa, não sendo localizada, o 

cadastro é separado e encaminhado para outros funcionários do Setor do Bolsa 

Família confirmar o endereço por telefone com a família. O carro para a realização 

da Visita domiciliar da Assistente social do Bolsa Família é disponibilizado uma vez  

por semana e são em média de 40 a 50 cadastros de transferências municipais por 

mês, lembrando que a Assistente social realiza internamente no Setor outras 

atribuições do Serviço social.  

Pensar em estratégias de articulações para minimizar esses impactos, 

buscando através de debates e discussões formas de atuação para aproximação 

dessa população do Cadastro Único, era uma meta e através desse movimento, 

iniciou-se uma articulação com os usuários do Cadastro Único para realizar um 

acolhimento que pudesse alcançar um resultado pleno e satisfatório.  

Um acolhimento humanizado que transmitisse confiança e segurança. Ao 

mesmo tempo, proporcionando um ambiente acolhedor e propício para a fala do 

usuário. Paralelamente dar visibilidade ao protagonismo do Serviço Social enquanto 

profissão interventiva e tecnicamente qualificada, nos encaminhamentos e nos 

desdobramentos das demandas das visitas domiciliares de transferências 

municipais, assim como, a participação intersetorial com os demais funcionários do 

equipamento, estabelecendo uma intersetorialidade para a promoção de 



84 
 

informações e orientações, objetivando agilizar o processo das transferências 

municipais. 

No período de implementação da Sala de Espera que durou cerca de dois 

meses, registrou-se bons níveis de aceitação dos usuários participantes (Apêndice 1 

- Pesquisa de Opinião dos usuários) e conforme amostra do período no gráfico de 

"Índice de Satisfação"(Apêndice 4 - Gráfico da Pesquisa de Opinião da Sala de 

Espera). Este resultado final apresentado no gráfico, refere-se as respostas que os 

usuários prestaram no preenchimento das filipetas no período especificado de cada 

pesquisa realizada no espaço da sala de espera.  

Foram elaboradas três perguntas contendo parênteses para a marcação de 

um X, este modelo visou facilitar o preenchimento de forma objetiva e rápida, 

considerando o pouco tempo para esta ação. Para a composição da pesquisa, forma 

elaboradas as seguintes perguntas: 

 
1. Como você classifica a reunião na Sala de Espera? 

(     )  Ótimo(     )  Boa(     )  Regular(     )  Ruim 

 
2. As informações prestadas na palestra e o esclarecimento dos Programas     

Sociais do Governo Federal vinculados ao Cadastro Único, foram: 

(     )  Ótimo(     )  Boa(     )  Regular(     )  Ruim 

 
3. Como você classifica a acolhida do Serviço Social com os usuários do cadastro 

único?    

(     )  Ótimo(     )  Boa(     )  Regular(     )  Ruim 

 

O instrumento elaborado teve como objetivo avaliar o índice de satisfação dos 

usuários nas informações e no acolhimento social realizado a cada encontro, 

visando ajustes na dinâmica do processo, caso necessário. 

Objetivou-se também identificar agendamentos de transferências municipais 

para desta forma, lançar um novo fazer que pudesse contribuir com eficiência e 

qualidade a efetivação dos cadastros de transferências municipais do Programa 

Bolsa família. 

Observa-se uma iniciativa na instrumentalidade da visita domiciliar das 

transferências municipais do Cadastro único, pelas Assistentes Sociais do CRAS 

Sul, contudo, este procedimento não está estabelecido no planejamento de suas 

atividades, critério esse estabelecido para o DEBEC Departamento de Benefícios 

Eventuais e Convênios. 
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O resultado alcançado foi bastante positivo, com expressivo quantitativo de 

satisfação, contudo, pode-se observar que houveram opiniões regulares e 

ruins,embora baixos, porém sinalizados, caracterizando a necessidade de um ajuste 

com mais qualidade, para transformar esses índices negativos para índices 

positivos, pois sinalizam a necessidade de uma busca constante de melhorias na 

dinâmica do acolhimento aos usuários em sua totalidade.  

No decorrer da construção desse trabalho, registrou-se também uma 

importante articulação do Departamento de Benefícios e Convênios (DEBEC), 

Gestão municipal do Cadastro único com a Secretaria Municipal de Bem Estar 

Social (SEMBES), na promoção de uma Capacitação do Cadastro único com todos 

os equipamentos da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.  

Esta articulação resultou em uma Capacitação técnica para todos os 

funcionários do SUAS dos equipamentos, incluindo técnicos, administrativos e 

gestores. Esta capacitação com carga horária de 20 horas, teve como objetivo 

prestar esclarecimentos sobre o Cadastro único, sua Operacionalidade;Público 

elegível e principais entraves e dificuldades que inviabilizam o acesso das famílias 

aos vinte e seis Programas Sociais vinculados. 

A capacitação teve como iniciativa também, aproximar demais funcionários do 

dos equipamentos, além dos entrevistadores, na sistematização do Cadastro único, 

refletindo de forma direta o bom resultado alcançado na dinâmica que ocorre no 

CRAS Sul, considerado como o referencial das pontas. 

Esta capacitação proporcionou um fortalecimento da rede intersetorial, 

otimizando o fluxo de trabalho entre a Assistente Social lotada no DEBEC e as 

demais profissionais dos equipamentos. Assim, registra-se uma dinâmica com mais 

qualidade no atendimento dos usuários, em especial as famílias inseridas no 

Programa Bolsa Família, nos processos de inclusão, atualização e transferências 

municipais. 

A participação sempre deu-se de forma plena e com um bom quantitativo de 

usuários para o atendimento no Setor do Cadastro Único do CRAS Sul, 

participações que foram registradas no instrumento elaborado (Apêndice 2 - Lista de 

Presença dos usuários) e que objetiva avaliar não somente o quantitativo presente 

nos encontros, mas também analisar a freqüência dos usuários e os seus 

respectivos bairros que estão inseridos na territorialidade do CRAS Sul, permitindo 

identificar demandas de ausências de usuários moradores de localidades mais 
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distantes e com dificuldades de deslocamentos em virtude do distanciamento da 

residência.  

Até a construção deste trabalho, não houveram registros de ausências 

expressivas de usuários do cadastro único no deslocamento ao equipamento e que 

pudesse efetivar articulações para um atendimento de Cadastro único volante, 

iniciativa proposta pela Supervisão de estágio.  

Cabe lembrar que o Centro de Referência de Assistência Social Região Sul, 

encontra-se inserido no bairro Cidade Beira Mar e que atende os seguintes bairros: 

Cidade Beira Mar; Cidade Praiana; Condomínio Maria Turri; Extensão Serramar; 

Jardim Campomar (depois do trevo); Jardim Miramar; Jardim Patrícia; Palmital; 

Serramar; Vila Verde; Fazenda Palmeiras.   

Como parte da reprodução e do compartilhamento das informações 

realizadas na Sala de Espera com os usuários do Cadastro Único, é distribuído um 

Folders (Apêndice 3 - Folders Informativo do cadastro único), contendo informações 

adicionais e pertinentes como a listagem de todos os programas sociais vinculados 

ao Cadastro Único, sites do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) 

e Consulta cidadão; contatos e funcionamento do equipamento entre outras 

informações. 

Há uma necessidade constante de articulação entre os funcionários do  SUAS 

- Sistema Único de Assistência Social no CRAS Sul, para a continuidade da 

sistematização do processo. Os constantes revezamentos de funcionários seja por 

fim de contratos (Contratados) ou por deslocamento para outros setores e também 

funcionários comissionados que perdem seus cargos, causam rotatividade que pode 

vir a comprometer o fluxo e o período da realização da Sala de Espera. Este 

planejamento já está sendo estudado pela Supervisão de Estágio, que propôs 

alguns ajustes necessários para a continuidade da qualidade do acolhimento social 

que já é realizado na Sala de Espera. 

A falta de materiais e de benefícios eventuais para doação, dificultam a plena 

realização das demandas sociais e diante disso, perde-se na dinâmica da Política de 

Assistência do equipamento, contudo, os usuários são informados sobre o direito de 

acesso a outros serviços do equipamento como as atividades realizadas pelo 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e demais serviços 

realizados pelo Serviço Social. O esforço contínuo nas intervenções busca permitir o 

acesso dos usuários aos seus direitos garantidos por Lei. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao término deste trabalho, sinto a necessidade de mencionar alguns 

momentos em que foram de suma importância no acúmulo teórico para a sua 

realização. Concluir este trabalho sem mencionar a experiência vivida no campo de 

estágio, remete uma descontinuidade, o que não ocorreu durante a sua construção.  

Além disso, busquei em todo o processo, segui as recomendações do CFESS 

- Conselho Federal dos Estudantes de Serviço Social, que sugere uma 

sistematização na apreensão de todo o processo de formação profissional, 

sugerindo o objeto de pesquisa vinculado ao campo de estágio.  

O processo de Identificar a contribuição técnica dos profissionais nas visitas 

domiciliares, apresentando discussões sobre a instrumentalidade da visita domiciliar 

enquanto instrumento de trabalho do Assistente Social no CRAS Sul, e sua 

articulação com o Projeto Ético-Político da Profissão, fomentou uma necessidade de 

aprofundamento nos estudos sobre o tema. 

Entender e analisar as causas que muitas vezes dificultam a realização da 

visita domiciliar no CRAS Sul e que proporcionam o bloqueio do benefício dessas 

famílias, que tem prazos determinados pelo Governo Federal para o cumprimento 

das formalidades do Programa, imprimiu uma reflexão crítica sobre a forma como 

essa família é acolhida no município, entendendo que nada conhecem e que muitas 

das vezes vem na tentativa de buscar meios de melhoria de vida.  

Assim compreender que o Serviço Social do CRAS Sul pode  intervir e 

minimizar tais seqüelas através da visita domiciliar, que permite a aproximação da 

realidade do cotidiano da família, entre outros elementos. Este movimento permite 

traçar uma pesquisa e/ou estudo social, identificando as demandas que definirá a 

atuação mais específica da família, bem como todos os membros que dela fazem 

parte. 

Cabe destacar outro ponto importante que está relacionado com os anseios e 

os desejos que motivaram a vinda da família para o município. A visita domiciliar 

proporciona a família uma segurança e um certo conforto por estar em seu domicílio, 

local considerado como refúgio e desta forma, cria um ambiente mais favorável para 

um diálogo onde todos podem participarem em conjunto, expressando naturalmente 
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seus objetivos, como a busca por uma oportunidade de emprego, crescimento 

profissional, qualidade de vida, entre outros.  

Este resultado apresenta de forma natural e transparente, elementos 

específicos da família transferida para o município, que poderão serem articulados 

com as políticas públicas locais e os serviços oferecidos pelo Serviço Social no 

CRAS Sul. 

Portanto, buscando aproximação com o objeto pesquisado, procurei 

desenvolver e apreender durante todo o processo de estágio, o conhecimento 

necessário sobre a visita domiciliar nas transferências municipais, subsidiando 

elementos para esta construção, sabendo que é apenas uma parte da imensidão de 

debates e pesquisas sobre o assunto.  

Debruçar sobre os diversos autores pesquisados, sugeridos e referenciados, 

foi uma apropriação da realidade histórica da questão social, num contexto 

macrossocial refletindo as mazelas dessa questão social nas famílias inseridas na 

pobreza e extrema pobreza. 

A articulação entre o campo de estágio e o espaço acadêmico foi fundamental 

neste processo, permitindo compartilhamentos e trocas constantes de informações, 

debates e reflexões. 

A Supervisão em seu contexto amplo pode ser considerada como um 

elemento primordial na legitimidade do conhecimento em que se apropria para a 

formação superior em Serviço Social, seja no campo de estágio ou no espaço 

acadêmico. Sustenta a afirmação em que a troca de conhecimentos e fazeres, tanto 

subjetiva quanto coletivamente dos sujeitos envolvidos no campo de estágio 

(Supervisora acadêmica, Supervisora de Campo e Estagiário), resultará no que 

podemos considerar a inserção dos fundamentos teórico-metodológicos do Serviço 

Social na composição da análise final dos fatos apresentados, a teoria no campo 

prático dialeticamente se falando, numa via de mão dupla onde a práxis permitirá ao 

estagiário munido de conhecimentos teóricos, desenvolver uma visão crítica em seu 

campo de atuação. A consciência antecipando os fatos que resultará, balizado num 

determinado fundamento teórico metodológico histórico, o seu fazer profissional.  

Os fatos que se apresentam, frutos de uma política pública deficiente ou 

talvez inexistente, culminará em um problema social de origem histórica da atual 

questão social, diante deste cenário é necessário desenvolver uma visão crítica e 

reflexiva considerando que o Serviço Social como uma profissão interventiva, busca 
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sua atuação na solução das demandas sociais e suas mazelas, assim como, na sua 

sustentação enquanto profissão assalariada.  

Atualmente o campo de atuação do Assistente social apresenta maior 

quantitativo de vagas no setor público que continua sendo o maior empregador 

desta classe, contudo ofertando um espaço sócio ocupacional onde o profissional 

muitas vezes se defronta com limites e desafios que a precarização e a correlação 

de forças impõe. 

Este processo tem reflexos imediatos nos desdobramentos das demandas 

postas no cotidiano do espaço socio-ocupacional, a exemplo do objeto pesquisado, 

a não realização da visita domiciliar por falta de veículos, ou quando não, por falta 

de combustível. 

Além disso, o profissional muitas vezes, experimenta uma sensação de 

incapacidade, diante da resposta cientificamente produzida e da não efetivação pela 

falta de tais recursos materiais para a sua realização como a visita domiciliar nas 

transferências municipais pela falta de veículo e/ou combustível, além do que já foi 

dito antes, do expressivo volume de demandas de transferências municipais para o 

pouco efetivo atuante. 

Não resta dúvidas que o arcabouço teórico-metodológico apreendido pelo 

profissional e ajustado conforme contexto histórico de sua atuação, formatam  

respostas para o acolhimento seja individual ou coletivo, todavia, como parte 

histórica da profissão, e parafraseando a professora Iamamoto, o Assistente Social 

enfrenta como desafio atual o movimento de "preencher o campo de mediações 

entre as bases teóricas já acumuladas e a operatividade do trabalho profissional." 

A importância de se compreender os processos históricos do Serviço Social 

na inserção do caráter profissional, remete uma profunda reflexão sobre a dinâmica 

constante de sua atuação enquanto profissional na intervenção e também no papel 

enquanto profissional assalariado. Compreender os períodos teóricos com o objetivo 

de resgatar, os diversos períodos fundamentais na construção dessa característica 

que faz parte do caráter profissional, assim como,na sua intervenção na questão 

social. 

Neste embate, surge um novo perfil profissional, que insere-seno trabalho 

assalariado, posicionando-se como participante da divisão sócio-técnica de seu 

campo de atuação no exercício profissional, suas características originárias das 
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instituições de ensino confessionais deixa de existir, e passa a ser reconhecido 

neste momento, num conceito totalmente público e laico.  

Pensar no estágio de fato como um processo importante para os sujeitos 

envolvidos, requer remodelar suas formas de aplicabilidade. Exige reflexão e 

discussão para buscar formas de articulações mais presente que permitam ajustes 

necessários e para que todos os sujeitos envolvidos usufruam plenamente desse 

processo tão rico de trocas. 

Mesmo diante de tantos desafios postos na realização de todo o meu período 

de estágio, pude contemplar com admiração e respeito um fazer profissional 

balizado em todo o tempo no Código de Ética da Profissão. Apreender e 

desenvolver na prática supervisionada foi gratificante, pois pude perceber que a 

teoria e a prática sendo diferentes em suas partes, se completam na totalidade e 

efetivam respostas que transformam a realidade. 

A capacidade de interação no espaço acadêmico, como espaço privilegiado 

de produção de conhecimento, possibilitou a inserção no campo de estágio de 

"novos saberes" através de debates com a Supervisão de estágio. Este movimento 

promoveu inovações consideradas importantes e fundamentais para a atuação 

profissional, ou seja, em todo o período da realização do estágio, aconteceu a 

interação da teoria e da prática, resultando em novas respostas, como exemplo, o 

Projeto de Intervenção com a proposta da Sala de Espera, um espaço de 

reprodução das relações sociais do Serviço Social com os usuários do Cadastro 

Único. 

Por fim, o cumprimento desta etapa da formação superior em Serviço Social, 

desenvolveu em mim uma perspectiva de grandes desafios a serem superados, 

porém entendendo que a partir de uma reflexão crítica fundamentada e da leitura de 

uma realidade posta, é possível realizar uma intervenção profissional buscando a 

garantia e a efetivação de direitos. A capacidade teleológica permite ao profissional 

novos meios de atuação e desta forma, proporciona transformações que irá produzir 

respostas mais efetiva e satisfatória. 
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ANEXO 1. TERMO DE ORIENTAÇÃO CFESS/CRESS. 

 

CRESS / 7ª Região – Conselho Regional de Serviço Social – RJ 

TERMO DE ORIENTAÇÃO 

REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES QUANDO REQUISITADAS A 

ASSISTENTES SOCIAIS 

 

Considerando que cabe ao Conselho Regional de Serviço Social, 7º Região no uso 

de suas atribuições – conforme os artigos 8º e 10º da Lei 8662/93 – a fiscalização e 

defesa do exercício profissional em sua área de abrangência, expede o presente 

Termo de Orientação com objetivo de orientar o trabalho de assistentes sociais no 

que se refere à utilização do instrumento Visita Domiciliar quando requisitada a 

assistentes sociais. Este termo, portanto, não tem o objetivo de esgotar todas as 

possibilidades inerentes ao instrumento Visita Domiciliar, destinando-se unicamente 

a orientar tal situação quando solicitada a assistentes sociais. O exercício 

profissional de assistentes sociais está regulamentado pela Lei 8662/93, pelo Código 

de Ética Profissional de 1993 e por todas as demais normativas oriundas do 

Conjunto CFESS/CRESS, observando os 11 princípios fundamentais do Código de 

Ética Profissional. As competências e as atribuições privativas de assistentes sociais 

estão definidas, respectivamente, nos artigos 4º e 5º da Lei Federal nº 8662/93. 

Sendo assim, faz-se necessário ratificar que a Visita Domiciliar não é uma atribuição 

e/ou competência, e sim um instrumento de trabalho de que o profissional dispõe. 

Todo trabalho profissional deve ter objetivo previamente definido, de acordo com o 

planejamento da ação do assistente social, condizente com suas 

atribuições/competências e sintonizado com os pressupostos éticos da profissão, 

bem como com a natureza e as funções da instituição onde atua. A Visita Domiciliar, 

é um dos instrumentos que pode ser utilizado no trabalho de assistentes sociais. 

Portanto, deverá observar o dever ético de “contribuir para a criação de mecanismos 

que venham desburocratizar e agilizar o acesso dos usuários aos benefícios/ 

serviços oferecidos na instituição” (Artigo 5º, alínea g). Como os demais 

instrumentos utilizados por assistentes sociais, a visita domiciliar pode contribuir 

para a realização de algumas competências e atribuições na intervenção 

profissional, seja para conhecer a realidade da população atendida, por exemplo, 

através de estudos socioeconômicos e/ou estudo social com vistas à emissão 
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de pareceres em matéria de Serviço Social, seja para prestar orientação a 

indivíduos, grupos e populações, e ainda para conhecer o território onde os usuários 

estabelecem suas relações cotidianas, onde objetivam-se suas condições de vida e 

os serviços acessados ou nem sempre acessíveis, dentre outros. A visita domiciliar 

não deve ser realizada por assistentes sociais com caráter moralizador e/ou 

repressivo, que restrinja o acesso a direitos e/ou reforce uma desqualificação moral 

da população usuária. Entre os deveres previstos em nosso código de ética 

profissional encontra-se o “abster-se, no exercício da profissão, de práticas que 

caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento dos 

comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes” (Artigo 3º, 

alínea c). Também é vedado a assistentes sociais “exercer sua autoridade de 

maneira a limitar ou cercear o direito do usuário de participar e decidir livremente 

sobre seus interesses” (Artigo 6º, alínea a). Deve-se esclarecer que a visita 

domiciliar não é uma ferramenta privativa de assistentes sociais. Outras profissões a 

utilizam também em seu cotidiano profissional, a partir de suas próprias 

competências e atribuições. A realização de visitas domiciliares chega ao cotidiano 

de assistentes sociais ora como requisição institucional, ora como uma decisão do 

próprio profissional. Não são raras visitas domiciliares que são requisitadas ou até 

mesmo realizadas com outros objetivos que não os sintonizados com os preceitos 

éticos da profissão. Neste sentido, cabe a assistentes sociais observarem as 

possibilidades de realização de visitas domiciliares e se atentarem para possíveis 

contradições entre os objetivos da requisição/decisão e dos pressupostos ético-

profissionais. Algumas situações que revelam essa contradição: 

• Visitas domiciliares para fins de fiscalização de benefícios sociais Têm sido 

recorrentes solicitações dessa natureza pelos órgãos empregadores e/ou 

financiadores de benefícios e serviços acessados por parcelas da população. 

Importante ressaltar que beneficiários desses serviços pertencem aos segmentos de 

classe mais pauperizados da população. Um dos princípios éticos do Serviço Social 

brasileiro é a “Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial 

de toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das 

classes trabalhadoras”. 
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A Constituição Federal e a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei Federal 

nº 8742/1993 – prevê que é direito da população e dever do Estado prover os 

mínimos sociais para garantir o atendimento das necessidades básicas. Portanto, 

tratam-se, os benefícios, de direitos do usuário.  Cabe ressaltar que avaliar 

necessidades requer uma análise que ultrapasse o cálculo econômico para acesso 

aos benefícios, mas avaliar as condições da vida do usuário que afirmem a 

necessidade de acessá-los.  Nesse caso, a visita domiciliar pode ser um instrumento 

para conhecer a realidade cotidiana da população usuária e identificar demandas e 

necessidades que permitam ampliar o acesso à riqueza socialmente produzida 

daqueles segmentos historicamente espoliados da mesma. Outro princípio ético do 

Serviço Social é a “Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto 

socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida”. Assim, se 

os objetivos iniciais de requisição são para fins de fiscalização e de possíveis 

intenções de cortes de direitos, eles podem ser redimensionados a partir de um 

posicionamento profissional sintonizado com os preceitos éticos da profissão, que 

afirma em um dos princípios “Posicionamento em favor da equidade e justiça social, 

que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas 

e políticas sociais, bem como sua gestão democrática”. Desta forma, não cabe 

nessas ações avaliar moralmente o uso dos benefícios, pois trata-se de direitos.   

• Visitas domiciliares para fins de averiguação de denúncias de violência intrafamiliar 

e doméstica Com o crescimento dos sistemas institucionais de proteção social 

contra diferentes formas de violação de direitos humanos, requisições para que 

assistentes sociais averigúem denúncias de maus-tratos ocorrentes no seio familiar 

também têm sido recorrentes. Nesse caso, a realização de uma visita domiciliar 

pode ser um instrumento para conhecer o contexto social em que vivem os usuários, 

e identificar possíveis violações de direitos que membros da família, ou ela como um 

todo, sofrem ou já sofreram. Situações de violência intrafamiliar e doméstica não são 

produzidas descoladas de um contexto sócio-histórico. Portanto, cabe a assistentes 

sociais avaliar a situação  
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considerando a realidade social e fazer as intervenções necessárias, não cabendo, 

entretanto, julgamento moral por parte de assistentes sociais acerca da dinâmica 

familiar e de seus membros. Cabe lembrar que outros instrumentos de trabalho 

podem ser utilizados para cumprir esse objetivo. Essa postura deve ir para além da 

utilização da visita domiciliar como instrumento de trabalho nessas situações. Trata-

se de entender a violência como produto histórico e apontar medidas para os órgãos 

de proteção que atendam às necessidades dos membros da família, e assim, 

enfrentar as situações de violência intrafamiliar e doméstica na perspectiva da 

defesa dos direitos humanos.   

• Visitas domiciliares em situações de litígio e conflitos familiares em situações de 

conflitos existentes entre membros da mesma família, ou de vizinhos, assistentes 

sociais podem ser chamados a realizarem alguma espécie de intervenção, no 

sentido de poder identificar as razões do conflito, através de uma avaliação não 

superficial e imediatista, e propor alternativas que não tragam prejuízos aos 

envolvidos no que diz respeito ao acesso a seus direitos. Nesses casos, cabe avaliar 

se de fato existe a necessidade de intervenção do Serviço Social, cujo critério deve 

ser, em última instância, se há a possibilidade de haver algum direito violado diante 

dessa situação encontrada. Avaliar os limites e as possibilidades dessa intervenção 

é papel da profissional, que deve manifestá-los quando provocada. Outras situações 

que envolvem conflitos familiares chegam até assistentes sociais por requisição 

judicial. Assistentes sociais podem ser demandados a realizarem visitas com o 

objetivo de observarem o cotidiano das relações entre membros da família em 

situação de litígio. É fundamental deixar claro que a presença do profissional no 

ambiente familiar, em si, já se constitui como algo fora da dinâmica própria da 

família, e que, inclusive, pode interferir nos comportamentos e atitudes. Não existe 

intervenção profissional neutra. Da mesma forma, é importante atentar para o fato 

de que todos os envolvidos em situação de conflito familiar são sujeitos de direitos. 

Do mesmo modo que os objetivos anteriores, não se trata de uma visita para 

avaliação moral e comportamental dos usuários, mas, no caso do Serviço Social, 

conhecer a realidade concreta desses sujeitos no espaço onde as relações ocorrem 
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naquele momento da visita, respeitando sua privacidade e não contribuindo para o 

cerceamento de seus direitos.   

Destacamos ainda que: a) O artigo 2º do Código de Ética do/a Assistente Social de 

1993 (CEP/93) afirma que é direito de assistentes sociais: “Livre exercício das 

atividades inerentes à profissão”; “ampla autonomia no exercício da Profissão, não 

sendo obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis com as suas 

atribuições, cargos ou funções”; e “liberdade na realização de seus estudos e 

pesquisas, resguardados os direitos de participação de indivíduos ou grupos 

envolvidos em seus trabalhos.” Assim, caso assistentes sociais identifiquem que a 

realização da visita domiciliar não procede, seja por não compor um trabalho 

condizente com suas atribuições e competências profissionais, seja por avaliar não 

ser a melhor estratégia para aquele trabalho a ser desenvolvido, este deve 

apresentar fundamentação para seu posicionamento e/ou construir as devidas 

alternativas para um atendimento que não traga prejuízos à qualidade do serviço 

prestado ao usuário. Desse modo, a profissional age de acordo com o princípio ético 

que diz que devemos ter “Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à 

população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência 

profissional”. b) Os registros profissionais que se referem às visitas domiciliares e 

que são encaminhados para outros profissionais/instituições devem evitar ser 

meramente ou demasiado descritivos. Trata-se de uma exposição da vida privada do 

usuário, o que pode ferir o sigilo profissional, de acordo com o artigo 16 do código de 

ética profissional: “O sigilo protegerá o/a usuário/a em tudo aquilo de que o/a 

assistente social tome conhecimento, como decorrência do exercício da atividade 

profissional”. Assistentes sociais devem se ater àquelas informações que são 

relevantes para enfrentar as violações de direitos de todos os usuários envolvidos, e 

para viabilizar o acesso a seus direitos garantidos, de acordo com os princípios do 

código de ética profissional, em especial aquele que fala sobre a “Defesa 

intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo”. c) Todos 

os recursos necessários à realização da Visita Domiciliar são de responsabilidade da 

instituição.   
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Todas as situações apresentadas são referências para a condução do exercício 

profissional quando envolve requisições de visitas domiciliares. Portanto, não cabe 

engessar a atuação profissional diante apenas da explicitação de tais exemplos. 

Outras situações que não as relacionadas neste Termo podem ocorrer e suscitar 

intervenção profissional através de visitas domiciliares. Em todos os casos, os 

preceitos do código de ética profissional devem ser observados como direção para 

sua escolha e realização, bem como sempre entender a visita domiciliar como um 

instrumento que deve estar a serviço de um objetivo que, em última instância, visa a 

enfrentar as violações de direitos e viabilizar seu acesso.  

 

Rio de Janeiro, 11 de março de 2017 

 

 

Rodrigo Silva Lima 

Presidente do CRESS/RJCRESS nº 13948/7ªRegião 
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ANEXO 2.  CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL DA REGIÃO SUL. 

 

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da Região Sul (2017).  
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ANEXO 3.  PROCESSO DE GESTÃO DO CADÚNICO. 

 

 

  

                 

  Fonte: MDS (2009, p.10) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - CAPACITAÇÃO DOS 
ENTREVISTADORES

Abordagens, campos obrigatórios e 
preenchimento

2 - SOLICITAÇÃO DE FORMULÁRIOS 
AO MDS

"Cadernos Verdes - Novos" e Formulários 
avulsos

1 - PLANEJAMENTO DO 
CADASTRAMENTO

Identificar famílias e definir pocedimentos

8 - ARQUIVAMENTO DOS 
FORMULÁRIOS 

Período de 5 anos

7 - ANÁLISE DO ARQUIVO-
RETORNO 

Importação para base offline, 
correções e reenvio 

6 - PROCESSAMENTO

Atribuição de NIS e Arquivo-retorno 

5 - ENTRADA DOS DADOS

Digitação (offline), Extração dos arquivos 
e Transmissão á Caixa Econômica 

Federal (online) 

4 - COLETA 

Visitas domiciliares, postos ou mutirões

10 - VALIDAÇÃO 

Processamento da base, avaliação 
dos cadastros (lista de beneficiários),  

indicadores e cálculo do IGD

9 - EXTRAÇÃO DE UM ESPELHO 
DA BASE NACIONAL  

Envio a SENARC
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ANEXO 4. TRABALHO E O CONJUNTO DE DIMENSÕES DO SERVIÇO SOCIAL. 

 

 

  Fonte: (SARMENTO, 1994) 
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ANEXO 5.  RELATÓRIO DE VISITA DOMICILIAR - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 

     

     Fonte: (SEMBES/DEBEC, 2018) 
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ANEXO 5. RELATÓRIO DE VISITA DOMICILIAR - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 

(VERSO) 

 

 Fonte: (SEMBES/DEBEC, 2018) 
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