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RESUMO 

 

O trabalho terá como ponto de partida, a importância de se estudar a prática 
profissional como mecanismo de qualificar a atuação do Assistente Social. O 
objetivo deste estudo busca responder a seguinte indagação: qual a importância da 
Política de Assistência Social para rede sócioassistencial em município de pequeno 
porte? Busca-se então analisar teoricamente uma discussão que se coloca no 
debate contemporâneo do Serviço Social junto ao processo de Intersetorialidade das 
políticas sociais. 
 
 
Palavras chave: Serviço Social, Intersetorialidade, Política Social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
The work will have as starting point the importance of studying the professional 
practice as a mechanism to qualify the work of the Social Service. The objective of 
this study is to answer the following question: what is the importance of the Social 
Assistance policy for a social assistance network in a small municipality? The aim is 
to analyze theoretically a discussion that is placed in the contemporary debate of 
Social Service together with the process of Intersectoriality of social policies. 
 
 
Key words: Social Service, Intersectoriality, Social Policy. 
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INTRODUÇÃO 

O tema “Política de Assistência Social em Município de pequeno porte: a 

importância da rede sócio assistencial no trabalho do assistente social” é fruto de um 

estudo que pretende contribuir para o debate contemporâneo das práticas 

profissionais intersetoriais em Serviço Social utilizando o campo da Assistência 

Social como referência com ênfase no Município de Itaocara - RJ. 

Para oferecer visibilidade ao tema, nossas problematizações foram feitas a 

partir de pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório, descritivo embasada na 

Teoria Marxiana com enfoque nas atuais discussões sobre as categorias 

mencionadas no tema do estudo, que visa à ordenação de procedimentos na busca 

por solução tendo em vista o objeto de estudo. Como fundamentos ao texto serão 

abordados os seguintes conceitos: Intersetorialidade; Serviço Social e Políticas 

Sociais, de forma que esses possam contribuir para um conhecimento mais amplo 

da prática profissional. Nós utilizaremos para tanto os seguintes autores: Luciano A. 

Prates Junqueira, Regina Célia Tamaso Mioto, Ivan Beck Ckagnazaroff, Normaston 

Rodrigues Motta, Rose Marie Inojosa, Marilda Iamamoto, Suely Komatsu, Berenice 

Rojas Couto, Maria Carmelita Yazbek, Maria Ozanira da Silva Silva, Raquel 

Raichelis, Peter Kevin Spink, Ana Marcia Fornaziero Ramos  entre outros. 

Para que possamos entender melhor o assunto proposto na presente 

monografia, no primeiro capítulo abordaremos a questão das Redes Assistenciais e 

a intersetorialidade das políticas sociais. No segundo capítulo abordaremos 

Itaocara/RJ na rede: a realidade social e histórica de um município de pequeno 

porte, destacando a importância da descentralização e municipalização, tecendo 

considerações sobre a Intersetorialidade na política de assistência social, e 

pontuando questões entre o conservadorismo e os limites institucionais. 

A escolha do tema surgiu a partir do aprendizado em Graduação em Serviço 

Social e em decorrência da experiência de estágio supervisionado em Serviço Social 

no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, Cidade Nova em Itaocara - 

RJ que atende usuários em variadas situações, e que tem por objetivo prevenir a 

ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais nos territórios, por meio 

do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos 
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familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. A 

partir deste contato começaram a surgir indagações sobre a atuação do assistente 

social na rede sócio assistencial. Qual a importância da prática intersetorial? Essa 

prática proporciona melhor qualidade no atendimento dos usuários? O ambiente 

profissional favorece essa prática? De que forma o assistente social deve atuar em 

uma rede Intersetorial? 

Esses questionamentos incentivaram um processo de investigação pela via 

de pesquisa bibliográfica, para que a partir desse estudo, que se insere no debate 

atual do Serviço Social, se obtenha a construção de parâmetros diferenciados para 

se discutir a atuação profissional de forma ampla, contribuindo assim para sua 

qualificação, fornecendo conhecimentos que possam levar a prática crítica e 

reflexiva, especialmente em município de pequeno porte como tentativa de 

ultrapassar o conservadorismo e os limites institucionais. 

O objetivo desse estudo consiste em analisar a rede sócio assistencial no 

trabalho do Assistente Social em municípios de pequeno porte, para pensar a 

importância da intersetorialidade das políticas públicas para rede sócio assistencial, 

considerando o Serviço Social e a Política de Assistência em Itaocara - RJ, para 

tanto se pretende rever os limites e as possibilidades apresentadas pela política. 
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1   REDES SOCIOASSISTENCIAIS E A INTERSETORIALIDADE DAS POLÍTICAS 

SOCIAIS 

Como forma de dar conta ao tema proposto de análise torna-se importante 

abordar a rede socioassistencial e o processo de intersetorialidade para 

compreender de que forma essa rede trabalha e como funciona, se funciona, e qual 

a melhor forma dela ser movimentada. Para isso considerou-se importante buscar, 

analisar e refletir sobre a função das políticas sociais na relação com o trabalho do 

assistente social. 

A rede socioassistencial é um espaço democrático e de articulação 
entre as pessoas, instituições e serviços. Se constitui de espaços de 
participação aberta, com função propositiva no nível federal, estadual 
e municipal, podendo ser instituídos regionalmente. São constituídos 
por organizações governamentais e não governamentais, e sua 
finalidade é articular os conselhos; união de conselhos; fóruns 
estaduais, regionais ou municipais e associações comunitárias. 
(BRASIL, 2005, p.41) 
 
 

A rede é fundamental para tornar possível a relação entre as pessoas 

beneficiadas e a comunidade em geral.  O trabalho em rede pode favorecer não 

apenas o desenvolvimento das pessoas, mas também o da comunidade.  Permite 

que as informações e soluções de problemas possam ser compartilhadas por todos, 

favorecendo a formação de uma cultura de participação, de cooperação e de 

responsabilidade. O Trabalho em Rede é um processo de articulação que possibilita 

organizar as pessoas igualmente, em torno de um objetivo comum. A rede 

socioassistencial envolve toda rede do trabalho das políticas sociais de maneira 

geral. 

Segundo Spink e Ramos (2016, p.286) no que compete à Assistência Social, 

está prevista a oferta pública de uma rede continuada de serviços, programas, 

projetos e benefícios de assistência social mediante articulação entre todas as 

unidades de provisão do SUAS, a qual é denominada rede socioassistencial. 

Para Spink e Ramos (2016): 

As normatizações vigentes preveem o reconhecimento de uma rede 
socioassistencial prestada por entidades e organizações sociais, a 
qual deve estar vinculada ao SUAS por meio da adesão das 
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entidades e organizações sociais ao Sistema. Indica-se assim, a 
necessidade de que as entidades e organizações sociais que 
historicamente vêm buscando respostas aos problemas sociais 
conforme sua crença as faça sob o novo paradigma da Assistência 
Social, concebida a partir da Constituição Federal de 1988 como 
política pública de proteção social, política de direitos, de 
responsabilidade estatal, composta pelo tripé Saúde, Previdência e 
Assistência Social.(SPINK; RAMOS, 2016, p. 286) 

 
 

Os mesmos explicitam que não tem sido fácil configurar uma rede 

socioassistencial que vise à garantia da integralidade da proteção social apenas pela 

integração dos serviços das duas esferas (pública estatal e privada). Compor a uma 

rede, inicialmente, pode significar ser apenas mais um na somatória de recursos 

socioassistenciais à disposição da população que deles necessitam. A princípio, não 

se trata de avaliar negativamente essa integração, uma vez que a Assistência Social 

necessita de grandes coberturas para atendimento as necessidades da população. 

No entanto, para que de fato as redes sejam complementares e seus autores sejam 

corresponsáveis no enfrentamento das expressões das desigualdades sociais e na 

busca de uma sociedade mais justa, é necessário que ambos, governo e entidades 

desenvolvam mecanismos de aprimoramento de toda a Política, sentindo-se 

igualmente responsáveis pela sua direção, pela sua consolidação, pela garantia dos 

direitos à população de ser protegida, na sua integralidade. 

Spink e Ramos (2016, p. 287) falam que é necessário refletir sobre a 

configuração atual da rede socioassistencial brasileira e discutir sobre o 

desenvolvimento de estratégias. De um lado a gestão governamental que viabilize, 

de fato, a incorporação das entidades e organizações sociais no SUAS, como 

entidades e/ou organizações de Assistência Social, fomentando e potencializando 

seu vínculo ao SUAS e, por outro lado, as próprias entidades de Assistência Social 

devem manifestar o desejo de estabelecer esse vínculo, definindo sua dimensão. É 

necessário que as entidades de assistência social definam até que ponto desejam 

ou conseguem incorporar-se ao SUAS, entendendo que seu completo vínculo 

depende de sua completa adesão ao sistema. Supõe-se que governo e entidades 

com implementações integradas, superem as segmentações e fragmentações na 

atenção às necessidades da população. 
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Os autores Spink e Ramos (2016, p.302) relatam que nacionalmente, a rede 

socioassistencial é composta pela esfera estatal e não estatal, esclarecendo que 

determinados serviços são executados majoritariamente pelas entidades de 

Assistência Social. Apesar disso, esse arranjo entre unidades estatais e entidades 

de Assistência Social tem trazido desafios para que a Política de Assistência Social 

possa ter uma rede de atendimento socioassistencial que seja a sua expressão e 

sua visibilidade em todos os territórios e, principalmente, no cotidiano das pessoas. 

Segundo os mesmos os desafios passam tanto pela heterogeneidade que 

existe entre as entidades de Assistência Social, tanto em tamanho, história, peso 

político, poder local, quanto pela adesão ao SUAS; passam também pelos diversos 

entendimentos e diversas visões que o poder púbico estatal tem das próprias 

entidades de Assistência Social. Ou seja, há grupos que as vêm como parceiras da 

política, outros como parceiros dos profissionais estatais, outros como mera 

executoras de serviços pelos quais são pagas pelo de mandatário, que é o governo; 

passam pela própria posição do governo de ora se colocar à frente, como condutor 

da política de Assistência Social, ora se colocar apenas como expectador, deixando 

que as entidades desenvolvam as ações sem a sua presença; passam pelas formas 

de comunicação, ou melhor, não comunicação entre os atores que protagonizam 

essa rede socioassistencial pública estatal e não estatal. 

Para Spink e Ramos (2016): 

Uma rede é pública quando podemos afirmar que ela é para toda 
população que dela necessitar; quando ela é de conhecimento de 
todos, havendo transparência em suas ações, e divulgação ampla de 
suas atividades; é pública quando seus serviços são prestados como 
direito e não como favor e quando é passível de controle social. A 
rede socioassistencial tem caráter público porque deve favorecer e 
garantir o exercício de cidadania, entendendo que é um direito do 
indivíduo e de sua família receber o atendimento que está sendo 
executado, inclusive de participar efetivamente dos rumos e das 
ações que estão sendo propostas a eles. (SPINK; RAMOS, 2016, 
p.303) 
 
 

Segundo Wanderley, 20131 apud (SPINK E RAMOS, 2016, p.303) uma rede é 

pública, quando se tem embutido nela o sentimento de uma cultura cívica. E ainda, 

                                                           
1
 WANDERLEY. Luiz Eduardo. Gestão Social: O Social e o Público. In: JUNQUEIRA, Prates A. ET al 

(Org.). Gestão Social: MOBILIZAÇÃO E Conexão. São Paulo: LCTE Editora, 2013, p.42-55. 
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uma rede tem caráter público quando ela tem sustentabilidade, isto é, quando ela é 

pensada e formada de maneira planejada, com intencionalidade, não sendo 

portanto, pontual e nem fragmentada. 

Sendo assim, é por meio das ações “socioassistenciais, executadas tanto 

pelas esferas estatais quanto pelas não estatais, articuladas em rede de caráter 

público, que a Assistência Social se fará presente no cotidiano das pessoas”. 

(SPINK E RAMOS, 2016, p.304). 

Os autores aqui referenciados dizem que a partir do entendimento que CRAS, 

CREAS e Centro Pop são unidades estatais e que ofertam os serviços PAIF e 

PAEFI e que a rede de serviços socioassistenciais devem estar referenciadas a 

essas unidades para que possam gerar a complementaridade dos atendimentos 

realizados no PAIF E PAEFI e possam também, no âmbito da Assistência Social, 

garantir a proteção social integral daqueles que necessitarem, é mister que os 

gestores da Assistência Social nos municípios desenvolvam estratégias e 

mecanismos para fomentar a vinculação das entidades de Assistência Social, que já 

prestam serviços socioassistenciais, ao SUAS. 

De acordo com Spink e Ramos (2016, p.304) a presença da esfera estatal 

nos territórios onde os serviços são executados por essa rede gerida pelas 

entidades deve ser essencial. Assim, deve haver canais de participação tanto nos 

níveis centrais da gestão da Assistência Social quanto nos níveis locais de atuação 

onde as entidades de Assistência Social possam ter espaços de escutas e diálogos 

em relações horizontalizadas para, juntas com o governo municipal, construírem 

respostas viáveis e concretas de atendimento às demandas da população. 

Para Junqueira, Inojosa e Kamatsu (1997, p.22) as estruturas setorializadas 

tendem a tratar o cidadão e os problemas de forma fragmentada, com serviços 

executados solitariamente, embora as ações se dirijam à mesma criança, à mesma 

família, ao mesmo trabalhador e ocorram no mesmo espaço territorial e meio 

ambiente. Conduzem a uma atuação desarticulada e obstruem até mesmo os 

projetos de gestões democráticas e inovadoras. 
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Segundo os autores supracitados, contrapõe-se à setorialidade uma nova 

lógica que se refere basicamente à população, reconhecendo os indivíduos e grupos 

da população, considerando as suas condições peculiares de vida. As prioridades, 

nesse caso, são definidas a partir de problemas da população, cujo equacionamento 

envolve ações integradas de vários setores. Essa proposta supõe a articulação de 

dois eixos: descentralização e intersetorialidade.  

Intersetorialidade é aqui entendida como a articulação de saberes e 
experiências no planejamento, realização e avaliação de ações, com 
o objetivo de alcançar resultados integrados em situações 
complexas, visando um efeito sinérgico no desenvolvimento social. 
Visa promover um impacto positivo nas condições de vida da 
população, num movimento de reversão da exclusão social. 
(JUNQUEIRA; INOJOSA; KAMATSU, 1997, p.24) 
 
 

Segundo estes os conceitos de intersetorialidade e descentralização 

aproximam-se, na medida em que este último é compreendido como a transferência 

do poder de decisão para as instâncias mais próximas e permeáveis à influência dos 

cidadãos e o primeiro diz respeito ao atendimento das necessidades e expectativas 

desses mesmos cidadãos de forma simultânea e integrada. Ambos devem 

considerar as condições territoriais, urbanas e de meio ambiente dos micro espaços 

que interagem com a organização social dos grupos populacionais.  

 

Essa nova lógica deve viabilizar a identificação dos problemas e 
potencialidades dos grupos populacionais em relação a padrões de 
qualidade de vida, considerados a partir dos direitos de cidadania, e 
promover a interferência, transdisciplinar, holística, intencional e 
monitorada, nas questões que estão no espaço de governabilidade 
do poder público municipal e, particularmente, das Prefeituras. 
(JUNQUEIRA; INOJOSA; KOMATSU, 1997, p.25) 
 
 

Junqueira, Inojosa e Komatsu (1997, p.25) sinalizam que é no município, 

como espaço definido territorial e socialmente, que se concretizará a integração e a 

ação intersetorial. Essa interação pode ser construída através de um processo 

dinâmico entre os sujeitos, mediada por novos paradigmas, que devem informar a 

mudança das instituições sociais e de suas práticas. Esse processo de construção é 

também de aprendizagem e de determinação dos sujeitos, da sua consciência e dos 

seus direitos de cidadão a uma vida de qualidade. 
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Segundo os autores mencionados anteriormente a articulação entre 

descentralização e intersetorialidade permite o estabelecimento de redes regionais 

de ação social, onde são orientadas por planos específicos e integrados para cada 

grupo populacional, numa dada região, visando atender às suas peculiaridades. 

Essas redes não só podem integrar os diversos equipamentos públicos existentes 

em um dado espaço geográfico, como incluir outros parceiros autônomos da 

sociedade civil, organizações não-governamentais, conselhos e espaços de 

interlocução, de modo a potencializar os resultados para um dado grupo 

populacional. Para que o trabalho em rede funcione é preciso compreender a 

articulação entre os conceitos de descentralização, intersetorialidade e 

municipalização que veremos a seguir. 

Segundo Ckagnazaroff e Mota (2003, p.23) a articulação entre 

descentralização e intersetorialidade é considerada como estratégia de 

modernização e democratização da gestão de prefeituras municipais, tendo em vista 

a questão da eficiência e da eficácia quando se trata de uma maior participação dos 

cidadãos na gestão pública. No texto os autores entendem a Descentralização como 

transferência de poder, que pode ser movimentada, por exemplo, do prefeito para os 

funcionários subordinados a ele. 

Ckagnazaroff e Mota (2003, p.25) relatam que o Estado brasileiro nas ultimas 

décadas vem enfrentando duas pressões que seriam: a primeira resultante da 

democratização a partir dos anos 80, que vai pensar as mudanças na sociedade 

civil, que passa a questionar e aumentar suas demandas; a segunda é em 

consequência da crise fiscal, que fez com que o Estado se reformulasse com 

relação aos negócios públicos e consequentemente a gestão dos serviços públicos. 

A partir desta conjuntura, “propostas de descentralização, participação, privatização, 

terceirização, parcerias, entram na agenda pública como estratégia de reforma do 

aparelho do Estado, objetivando tornar a gestão do setor público mais eficiente e 

aberta à sociedade.” (CKAGNAZAROFF, 1997, p.1) 

Segundo os autores a descentralização é considerada um fenômeno que 

marca a administração pública no final do século XX. Conforme analisa Junqueira et 

al. (1997, p.6), a descentralização começa a ser usada como estratégia de mudança 

nas relações entre Estado e Sociedade no início dos anos 70 pelos países centrais 
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democráticos, como uma possibilidade à crise do Estado de  Bem- Estar Social. Este 

modelo de Estado promoveu uma grande expansão do instrumento burocrático na 

gestão das políticas sociais, fazendo com que houvesse centralização das decisões 

e compromisso com a sua eficácia. Neste cenário surge a demanda por reformas 

administrativas do aparelho estatal para que se pudesse aperfeiçoar o 

funcionamento com meta de se obter eficiência e eficácia e poder expor a sociedade 

o processo decisório sobre as políticas sociais. “O  princípio por trás do processo de 

descentralização é o da subsidiariedade. Este consiste na ideia de que a 

responsabilidade por qualquer problema é, em primeiro lugar, daqueles que estão 

mais próximos a ele”. (PARSONS 20012 apud CKAGNAZAROFF; MOTA 2003, 

p.25). 

Ou seja, tem-se a ideia de que os recursos e o poder necessário à solução 

das adversidades devem ser transferidos para o local onde este aparece para que 

desta forma os agentes que ali atuem tenham condições propícias para intervir com 

eficiência e eficácia no tratamento dos problemas identificados. 

Segundo Lane (19933 apud CKAGNAZAROFF; MOTA, 2003, p.25) o conceito 

de descentralização pode se referir a diferentes processos de mudança. Os autores 

apresentam uma série de considerações para que se efetivem os referidos 

processos.  

a) transferência geográfica de uma organização do centro para a 
periferia; b)privatização; c)ênfase na implementação em detrimento 
do planejamento e elaboração de políticas públicas; d)transferência 
de função do Estado central para o governo local; e)transferência de 
decisões do nível central para o nível local de organizações de setor 
público; f)participação do nível local; g)acesso ou influência do nível 
local no nível central; h)formalização de instituições implícitas; e 
i)integralização de organizações. (LANE, 1993, s.p. apud  
CKAGNAZAROFF; MOTA, 2003, p.25). 
 
 

Já Pimenta (19954 apud CKAGNAZAROFF; MOTA, 2003, p.26) analisando o 

conceito, afirma que quando se fala em descentralização na administração pública, 

                                                           
2
 PARSONS, Wayne. Public policy: na introduction to the theory and practice of policy analy sis.  

Cheltenham: Edward Elgar, 2001. 
3
 LANE, Jan – Erik. The public sector: concepts, models and approaches. London: Sage, 1993. 

4
 PIMENTA, Carlos Cézar. Novos modelos de gestão descentralizada e de parcerias para as 

administrações estaduais. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro, v.29, n.3, p.171-187, 
jul./set.,1995. 
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esta pode ocorrer em três direções distintas: a primeira é a descentralização interna, 

ou intragovernamental, que ocorre dentro de uma mesma estrutura administrativa, de 

cima para baixo; a segunda direção é a de dentro para fora da organização estatal. 

Neste caso, considera-se a parceria com a sociedade, terceirização, descentralização 

para Organizações Não-Governamentais (ONG’s) e outras organizações e 

privatização. A terceira direção é a descentralização intergovernamental, onde se tem 

a federalização, municipalização e micro regionalização. 

Westphal e Ziglio (s.d5. apud CKAGNAZAROFF; MOTA, 2003, p.26), 

reconhecem que o processo de descentralização vem sendo considerado como um 

método de deslocamento de poder dos níveis centrais para os periféricos ou como 

uma maneira de limitar o aparelho estatal e os gastos públicos. Essa concepção de 

redução do aparelho estatal e de suas despesas leva a ideia de privatização, 

terceirização e a necessidade de parcerias. 

Entretanto:  

A concepção assumida aqui é de descentralização como um 
processo de mudança nas relações de poder entre os diferentes 
níveis de governo público(federal, estadual e municipal) e / ou dentro 
de uma mesma organização pública-estatal, na medida em que 
aquela é considerada como mecanismo de democratização, que cria 
espaços de contato com a sociedade. (WESTPHAL; ZIGLIO, s.d., 

s.p. apud CKAGNAZAROFF; MOTA, 2003, p.26) 
 
 

A descentralização passa, então a ser compreendida como divisão de poder 

dentro do aparato estatal. Tal reconhecimento pode ser um processo democratizante 

quando se compreende a descentralização não unicamente como transmissão de 

funções, como também o fracionamento do poder nas distintas esferas sociais 

(ALMINO, 19866, apud CKGNAZAROFF, 1995, p. 55). Portanto estas esferas 

passam a fazer parte dos processos decisórios da máquina pública, que vai cuidar 

dos assuntos que lhes representam. Sendo assim o método de privatização passa a 

não ser considerado como descentralização, pois não admite a participação da 

sociedade civil nas tomadas de decisão da organização privatizada. Nesse sentido, 

                                                                                                                                                                                     
 
5
 WESTPHAL, Márcia Faria; ZIGLIO, Erio. “Políticas públicas e investimento: a intersetorialidade” 

[artigo científico]. Disponível em: <http://www.cepan.sp.gov.br/pp_1/cepam30_07/pdf/Cap 
%205%20%20Marcia%20e%20Erio%20Ziglio.pdf>Acesso em : 6 mar. 
6
  ALMINO, João. La edad del presente. México: FEC, 1986. (Colección política y derecho). 

 



18 
 

as decisões táticas são tomadas dentro da organização privatizada e em benefício 

próprio. Desse modo, percebe-se que o conceito de descentralização pode assumir 

diversas formas de sentido como apresentado acima, não estando isento de 

contestações. 

 O autor Jacobi (19837 apud CKAGNAZAROFF; MOTA, 2003, p.27), 

compreende a descentralização como um meio de transferência de poder, que parte 

do poder central de uma instituição para suas unidades subalternas. Isto significa 

que os organismos intermediários devem ser providos de competências e recursos 

para que possam administrar com eficiência, mais perto do cidadão e dos grupos 

sociais. Para isso, um governo que pretende implantar um processo 

descentralizador, deve ter em mente qual o modelo a ser usado, qual o alcance 

deste, e qual será setor de participação dos cidadãos e dos grupos sociais. 

Na busca de qual determinação seria mais adequada, centralização ou 

descentralização na prestação de serviços, Lane (19938, apud CKAGNAZAROFF; 

MOTA, 2003, p.27) garante que não há uma resposta definitiva, pois esta depende 

de análises dos pontos positivos e negativos, no decorrer de cada movimento da 

prestação de serviços. A centralização teria como proveito a igualdade e 

coordenação, entretanto como desvantagem a hierarquia e a exagerada 

padronização dos serviços, pois não leva em conta a realidade nem as 

necessidades diversas de cada região. No que lhe diz respeito à descentralização 

tem como vantagem a flexibilidade e a grande adaptação, mas tem como 

desvantagem o tradicionalismo e a desigualdade.  Ou seja, ao se organizar teria 

mais chance de se integrar a determinada realidade local, e de promover mudanças 

quando assim for necessário, assegurando dessa forma uma gestão eficiente e 

eficaz. De outro ponto de vista, dependendo do modelo de gestão e de como este se 

relaciona com a unidade descentralizada e a sociedade local, pode haver geração 

de relações que conservem privilégios políticos e sociais.  

Ou seja, “a descentralização não é um conceito absoluto”. Sua execução 

requer certo grau de centralização.   

                                                           
7
 JACOBI, Pedro R. Prefeituras democráticas, movimentos populares e poder local: participação, 

cooptação e autonomia? Espaços e Debates, São Paulo, v.3, n.9, p.66-69, maio/ago. 1983. 
8
 LANE, Jan – Erik. The public sector: concepts, models and approaches. London: Sage, 1993. 
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O papel do poder central, nesse caso, é o de garantir que as 
diferenças existentes entre as unidades descentralizadas sejam 
consideradas ao longo do processo e que suas ações estejam 
integradas sob um plano mais geral. O risco inerente à centralização 
se refere ao processo decisório de cima para baixo, desconsiderando 
subsídios, tanto dos níveis inferiores da organização quanto nos dos 
cidadãos que usufruem dos serviços /políticas públicas da prefeitura. 
(LANE, 1993, s.p. apud CKAGNAZAROFF; MOTA, 2003, p.27). 
 
 

Outra dificuldade é o procedimento convencional de problemas próximos, no 

entanto vividos de modo diferentes em vidas distintas. Diante disso a 

descentralização pode levar o Estado a se capacitar cada vez mais, tendo uma 

maior organização com os cidadãos, e uma melhor atuação, de acordo com as 

verdadeiras demandas.  

Pode-se dizer então que a forma de descentralização que se vai exercer está 

associada com serviços que serão descentralizados, o modelo de atividade que será 

assumida pela equipe no local, a organização política e atividades serão ampliadas 

nas administrações regionais, nos locais em que atuar. (FUDGE, 19849 apud 

CKAGNAZAROFF, 1995, p.1) 

Hambleton (198810 apud CKAGNAZAROFF; MOTA, 2003, p.27-28) 

problematizando o conceito, afirma que o processo de descentralização envolve três 

dimensões; a do processo decisório, a dimensão política e a dimensão da 

integralização de serviços. 

Ckagnazaroff e Mota (2003, p.28) analisam essas dimensões apresentadas 

por Hambleton (1988) como possibilidades que a descentralização traz para que se 

tenha mais eficiência e eficácia nos serviços e no processo decisório, e para a 

democratização (“na dimensão política da máquina pública”). 

“A dimensão do processo decisório se refere ao grau de descentralização de 

poder do centro para a periferia da organização ou unidade descentralizada”. 

(CKAGNAZAROFF; MOTA, 2003, p.28). De um lado tem-se a prestação de serviços 

                                                           
9
  FUDGE, C. Socialism goes local? In: BODDY, M.; FUDGE, C. (Ed.). Local  socialism? London:  

Macmilan, 1984, p.192. 
10

 HAMBLETON, R. Consumerism, Decentralization and Local Democracy. Public Administration, 
v.66, Summer  1988. P. 125-147. 
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numa perspectiva mais estabelecida, com objetivo de favorecer o alcance público 

aos serviços ofertados pelas autoridades municipais. Estas autoridades do Governo 

(administração regional) recebem poder decisório e são capacitados para ampliar o 

fornecimento de serviços. Por outro lado a administração regional alcançaria um 

nível de poder decisório em forma de políticas públicas, mas tendo que seguir 

critérios estabelecidos pelo poder central. 

Na dimensão política se comparam esquemas administrativos de 

descentralização com esquemas politicamente orientados (CKAGNAZAROFF ; 

MOTA, 2003, p.28). Nesta dimensão a descentralização aparece apenas como uma 

reestruturação administrativa ou gerencial, onde a participação popular e de políticos 

(como representantes do legislativo) não é respeitada. Os autores falam da 

combinação entre descentralização e esforços para popularizar o fornecimento de 

serviços públicos que podem compreender a presença de políticos, consumidores 

ou comunidades. Também existem esquemas de descentralização que auxiliam no 

desenvolvimento de comunidades e estabelecem espaços locais de deliberação com 

compreensão de políticos e representantes da comunidade, onde o gestor público 

atua como incentivador e negociador entre as partes envolvidas. 

A dimensão de serviços se refere ao grau pelo qual a descentralização rompe 

com barreiras profissionais e burocráticas. (CKAGNAZAROFF ; MOTA, 2003, p.29) 

Segundo os autores esta dimensão tem o objetivo de tentar ultrapassar obstáculos 

dentro de um departamento. Hambleton (198811 apud CKAGNAZAROFF ; MOTA, 

2003, p.29) denomina esta abordagem como descentralização de multisserviços, 

pois busca implantar uma prestação de serviços compartilhada entre todos os 

departamentos que fazem parte da unidade descentralizada; sendo assim o cidadão 

não precisa mover-se por todos os departamentos para satisfazer sua demanda. 

Percebe-se então que o administrador da unidade descentralizada tem uma atuação 

de natureza indeterminada, pois tem em sua responsabilidade profissionais de 

diversos setores trabalhando em conjunto. 
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Esse caráter “genérico” nos serviços pode melhorar o uso dos recursos 

existentes por meio de um conhecimento mais articulado dos problemas a serem 

confrontados ou das ações a serem efetuadas. No trabalho do Assistente Social, 

considerando as diversas políticas sociais contidas na rede socioassistencial a 

descentralização de multisserviços pode otimizar o atendimento e a ação 

interventiva. 

Para tanto a descentralização se apresenta como método organizacional-

político que pode contribuir na realização de uma abordagem intersetorial da 

prestação de serviços, contanto que as unidades descentralizadas tenham poder de 

decisão e recursos para decidirem acerca de “o que fazer” e “como fazer” dentro dos 

limites legais e táticos. A questão de “como fazer” acarreta um tratamento mais 

incorporado das demandas dos cidadãos, por isso há uma preocupação com a 

abordagem multisserviços apresentada por Hambleton (198812, apud 

CKAGNAZAROFF; MOTA, 2003, p.30) que em uma visão radical considera uma 

correspondência entre os diferentes setores, que é entendida como um impulso em 

direção a intersetorialidade. Ao mesmo tempo o autor diz que a intersetorialidade 

pode enfrentar problemas; exemplos disso é o conflito entre diversas profissões na 

execução de políticas públicas. 

Ckagnazaroff; Mota (2003, p.31) sinalizam para a questão da baixa 

qualificação dos funcionários das unidades descentralizadas, que coloca em risco o 

esforço de intersetorialidade, na medida em que os funcionários, por não possuírem 

formação adequada nas suas respectivas áreas de atuação, conteúdo teórico 

necessário para a execução de suas atribuições, podem ter dificuldades de diálogo 

com colegas de outras áreas. 

Deste modo para os autores a intersetorialidade é uma prática social que vem 

sendo construída com base na existência de profundas insatisfações, principalmente 

no que se refere à capacidade das organizações em dar resposta às demandas 

sociais e aos problemas complexos vivenciados pelos cidadãos. 
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Almeida Filho (200013, apud CKAGNAZAROFF; MOTA, 2003, p.32-33) 

apresenta abaixo uma definição de conceitos contidos na intersetorialidade 

comparando-a com termos correlatos: 

Multidisciplinaridade: é um sistema que funciona através da 
justaposição de disciplinas em um único nível, estando ausente uma 
cooperação sistemática entre os diversos campos disciplinares;  
Interdisciplinaridade: para além da disciplinaridade, a noção de 
interdisciplinaridade implica uma axiomática comum a um grupo de 
disciplinas científicas conexas, cujas relações são definidas a partir 
de um nível hierárquico superior, ocupado por uma delas; esta 
última, geralmente determinada por referência à sua proximidade a 
uma temática unificada, atua não somente como integradora e 
mediadora da circulação dos discursos disciplinares, mas 
principalmente como coordenadora do campo disciplinar;  
Transdisciplinaridade: indica a integração de disciplinas de um 
campo particular sobre a base de uma axiomática compartilhada e 
implica a criação de um campo novo que idealmente seria capaz de 
desenvolver uma autonomia teórica e metodológica perante as 
disciplinas que o originaram. (ALMEIDA FILHO, 2000, s.p. apud 
CKAGNAZAROFF; MOTA, 2003, p.32-33). 
 

O encontro entre profissionais das diversas áreas do saber, materializado nas 

relações multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinares passa pelo 

reconhecimento de que o tratamento das demandas e dos problemas vivenciados 

pelas pessoas demanda uma visão integrada dos vários aspectos/processos que 

constituem a vida dessas pessoas (saúde, emprego, educação, habitação, liberdade 

política, etc.). Um exemplo disso é que quando se tem boa saúde, se tem uma 

realização própria, além disso, se contribui para o aumento da produtividade isso faz 

com que se converta renda e recursos em uma melhor qualidade de vida. Ao mesmo 

tempo a boa saúde deve ser complementada com educação de qualidade, o que vai 

aumentar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho. (CKAGNAZAROFF; 

MOTA, 2003, p.33-34) 

O conceito de intersetorialidade está relacionado com as noções de 
setor de conhecimento e poder profissional. O conhecimento forma 
um conjunto de interpretações do mundo e das atividades humanas, 
com alguns elementos prescritivos em relação ao modo de abordar a 
solução do problema. Ele é explicitamente baseado em teorias 
científicas que são, nesse sentido, geralmente conhecidas e sujeitas 
à aceitação ou críticas, formando, desse modo, base para avanços 
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científicos (BOGASON, 2000, p. 117). Já o poder profissional reside 
na sua capacidade política de usar o seu conhecimento (PARSONS, 
1995, p. 154). No entanto, a relação estabelecida entre diferentes 
profissionais de um mesmo setor, ou de diferentes setores, pode 
significar a formação de redes e, desse modo, auxiliar no esforço de 
uma abordagem intersetorial na questão de políticas públicas. Ou 
seja, o esforço de se estabelecer processos de políticas públicas 
intersetoriais, tem que lidar com uma tensão decorrente do modo 
pelo qual os atores de diferentes setores, ou atores com diferentes 
visões sobre um mesmo problema dentro de um mesmo setor, 
relacionam entre sí. (CKAGNAZAROFF; MOTA, 2003, p.35) 
 

De acordo com Inojosa (200114 apud CKAGNAZAROFF; MOTA 2003, p.35) 

duas coisas são fundamentais sobre a formulação, a realização e a avaliação de 

políticas, programas e projetos intersetoriais ou transetoriais: “a focalização, com 

base regional, em segmentos da população; e a preocupação com resultados e 

impactos”. 

Segundo os autores aludidos acima a focalização em segmentos da 

população permite uma maior proximidade com o cidadão e faz com que fique mais 

fácil a percepção de seus problemas e como eles se apresentam no cotidiano do 

mesmo. 

Os autores citam outro aspecto significativo que é a questão dos resultados e 

seus impactos; Estes dizem respeito mais à parte avaliativa dos programas 

intersetoriais, pois conhecer os resultados é um componente importante para que se 

possa evitar que ações que geraram impactos negativos voltem a ser repetidas e 

também para que se possa saber se as mudanças esperadas na vida das pessoas 

estão realmente acontecendo. 

Frente ao exposto: 

O uso da intersetorialidade pode implicar utilização do conceito de 
rede. Baseando-nos numa abordagem intersetorial, percebe-se que 
os problemas da sociedade devem ser considerados como um 
conjunto único, de maneira como eles se apresentam no cotidiano da 
sociedade, e que devem ser tratados na sua totalidade. No entanto, 
vê-se que eles se apresentam de um modo que o Estado ou 
qualquer outra organização, sozinhos e com conhecimentos 
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especializados e fragmentados, não conseguiriam solucioná-los em 
virtude da complexidade de como eles são percebidos na sociedade. 
Neste ponto, o conceito de rede pode ser útil, já que ele pretende 
vincular vários atores em torno de diferentes aspectos de um 
problema em um determinado segmento da sociedade. 
(CKAGNAZAROFF; MOTA, 2003, p.36) 
 

O conceito de rede tem aparecido vigorosamente nas discussões sobre as 

políticas sociais como um instrumento de gestão, com vistas a ampliar os resultados 

e impactos dessas políticas. INOJOSA (199915 apud CKAGNAZAROFF; MOTA, 

2003, p.36). Esta expressão sugere a ideia de articulação, conexão, vínculos, ações 

complementares, relações horizontais entre parceiros, interdependência de serviços 

para garantir a integralidade da atenção aos segmentos sociais vulnerabilizados ou 

em situação de risco social e pessoal. Bourboguignon (200116 apud 

CKAGNAZAROFF; MOTA, 2003, p.36). 

SMITH (199317 apud CKAGNAZAROFF; MOTA, 2003, p. 36) observa que as 

redes ocorrem quando existe uma troca de recursos entre os atores envolvidos. 

Sobre as redes, pode-se dizer, também, que, em princípio, são 
parcerias nas quais se articulam pessoas físicas e/ou jurídicas e 
organizações publicas e/ou privadas, ocorrendo à promoção de 
relações interpessoais, intra ou interorganizacionais, intra ou 
intergovernamentais e intra ou intersetoriais; e se constituem em 
arranjo institucional que canaliza interesses e guia comportamentos 
em direção a soluções de interesse comum, ao invés de conflitos 
sobre recursos escassos. (BOGASON, 200018, s.p. apud 
CKAGNAZAROFF; MOTA, 2003, p.36).  
 

No entanto os autores que vimos consultando e apresentando ao longo do 

texto, sinalizam que a atual emergência das redes como forma alternativa para a 

ação social tem sido provocada pela crítica aos resultados da gestão das políticas 

públicas mediante estruturas organizacionais, públicas ou privadas, que se articula 

em sistemas onde as partes são interdependentes, mas cujo modo de operar, na 
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prática, tem sido fragmentado. Inojosa (199919 apud CKAGNAZAROFF; MOTA, 

2003, p.37). 

De acordo com os autores anteriormente citados, as redes segundo a relação 

entre parceiros podem ser dos seguintes tipos: 

 Autônoma ou orgânica: é constituída por entes autônomos, com 

objetivos específicos próprios e que passam a se articular em função de uma ideia 

abraçada coletivamente.  

 Tutelada: neste modelo os entes têm autonomia, mas se articulam sob 

a égide de uma organização que os mobiliza em função de um papel de regulação 

legal ou de capacidade de financiamento e que, por isso, modela o objetivo comum. 

 Subordinada: é constituída por entes que são parte de uma 

organização ou de um sistema específico e onde exista uma interdependência de 

objetivos. A rede, de certo modo, independe da vontade dos entes. Há apenas um 

lócus de controle.  

O que pretendemos sinalizar é que independente da caracterização da rede a 

utilização da descentralização e da intersetorialidade tem como objetivo melhorar a 

eficácia e eficiência da ação do governo municipal na resolução dos problemas que 

se apresentam na sociedade, além de serem mecanismos de democratização. 

(CKAGNAZAROFF; MOTA, 2003, p.38) 

Por isso atualmente, esses dois conceitos têm sido uma ferramenta 

significativa à disposição da administração pública para a solução das demandas 

apresentadas pela sociedade, e a implementação destes, conjuntamente  pode 

gerar uma maior efetividade na solução  dos problemas complexos do cotidiano do 

cidadão. (CKAGNAZAROFF; MOTA, 2003, p.38) 

Para Ckagnazaroff; Mota (2003, p.38) a distribuição dos serviços prestados 

pelo governo local numa base territorial, pode-se ter, via descentralização, uma 

melhoria na execução das políticas públicas, visto que esta descentralização permite 

uma proximidade maior com o cidadão e, consequentemente, uma visão mais 
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 INOJOSA, Rose Marie. Sinergia em políticas e serviços públicos: desenvolvimento social com 
intersetorialidade. In: Cadernos Fundap, n.22, 2001. P. 102-110. 
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completa das suas necessidades. A descentralização consiste numa visão integrada 

dos problemas vivenciados pelos cidadãos.  

Tendo que a intersetorialidade consiste numa articulação de saberes 
e experiências, ela envolve, então, diferentes pessoas, órgãos, 
departamentos, divisões, organizações, etc., visto que os saberes na 
sociedade se encontram de forma fragmentada. Por outro lado, uma 
atuação intersetorial caracteriza-se, também, como uma atuação em 
rede, entendida aqui como um arranjo entre pessoas, órgãos, 
departamentos divisões, organizações, etc. (CKAGNAZAROFF; 
MOTA, 2003, p.38) 
 

Segundo os autores a implementação da descentralização juntamente com 

políticas de caráter intersetorial, com uma atuação em rede, é uma ação que pode 

auxiliar na promoção do desenvolvimento social de governos municipais, por causa 

das características apresentadas por esses conceitos. 

Mas, há também pontos negativos resultam, tanto da descentralização, 

quanto da intersetorialidade que podem colocar em risco a articulação entre as duas. 

A articulação, em si, pode provocar maior complexidade no processo de trabalho. 

Tal complexidade pode apresentar o desafio de como articular diferentes setores na 

resolução de um mesmo problema. Além disso, existe o problema de conflito entre 

os profissionais burocratas e políticos, decorrente da diferenciação de conhecimento 

entre os atores envolvidos. Por sua vez, a descentralização também pode gerar 

problemas tais como o uso, em proveito próprio, por parte dos responsáveis das 

unidades descentralizadas, seja político ou burocrata, dos recursos existentes 

naquele nível, em detrimento da resolução dos problemas vivenciados pelos 

cidadãos, o que enfraquece a abordagem intersetorial. (CKAGNAZAROFF; MOTA, 

2003, p.39) 

Na correspondência de demandas profissionais nos deparamos com a 

burocracia, falta de recursos e de articulação entre os setores de atuação da 

assistência para que estes possam trabalhar de forma uniforme e qualificada. 

Outro ponto que deve ser levado em conta é questão do próprio âmbito 

sociocupacional, onde existem diversos conflitos entre diferentes profissionais, 

mesmo trabalhando em uma mesma política, tendo o mesmo público de intervenção. 

Isso se dá tanto pela própria equipe que é composta por profissionais de diversas 
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áreas e pela discordância de opiniões, o que demonstra a extrema dificuldade dessa 

articulação o que rebate no exercício da intersetorialidade. 

A intersetorialidade deve ser buscada como caminho a ser seguido no sentido 

de expressar essa articulação entre os diferentes tipos de políticas sociais “por meio 

do desenvolvimento de ações conjuntas destinadas [aos diversos tipos de proteção] 

e ao enfrentamento das desigualdades identificadas nas distintas áreas.” (COUTO; 

YAZBEK; SILVA; RAICHELIS, 2012, p.61). 

Nessa concepção, as ações intersetoriais revelam um rico horizonte para o 

campo das políticas sociais, à medida que “transcende o caráter específico de cada 

política e potencializa as ações por elas desenvolvidas, ampliando a possibilidade de 

um entendimento menos compartimentado aos cidadãos que dela se utilizam.” 

(COUTO; YAZBEK; SILVA; RAICHELIS, 2012, p.61). 

A Assistência Social que é citada na Constituição Federal de 1988, tendo 

como ramificação que regulamenta os artigos 203 e 204 da Constituição, e mais 

atualmente a PNAS é uma política social pertencente a política pública, portanto é 

uma política pública como a saúde, a previdência, a educação e etc. 

Segundo Pereira (2002, p.223) quando se fala em “política pública” esta se 

refere a planos, estratégias ou medidas de ação coletiva, formulados com vistas ao 

atendimento de legítimas demandas e necessidades sociais. Política pública 

significa, portanto ação coletiva que tem por função concretizar direitos sociais 

demandados pela sociedade e previstos nas leis. Ou seja, os direitos reclamados e 

garantidos nas leis só têm seu funcionamento através de políticas públicas 

correspondentes, as quais, por sua vez, operacionalizam-se por meio de programas, 

projetos e serviços. 

Pereira (2002, p.225) afirma que a Assistência Social é um dos componentes 

da seguridade social, pois, integra e define um viés da seguridade, que é a sua 

dimensão distributiva definida pela previdência social. Esta define a política de 

assistência social como a política de seguridade social que visa de forma gratuita e 

desmercadorizada, contribuir para a melhoria das condições de vida e de cidadania 

da população pobre. 
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A integração da política de assistência social na seguridade social se deu 

concomitantemente ao desenvolvimento e implementação do projeto neoliberal. No 

entanto a política de assistência tem uma raiz conservadora, fato que dificulta 

enxergá-la como uma política inserida no tripé da seguridade social e um direito 

garantido constitucionalmente. O Serviço Social é chamado a atuar desde o inicio 

com a lógica de tutela e caridade, com isso, é importante reconhecer que a profissão 

é um diferencial para somar à luta da efetivação da política de Assistência Social 

como um direito e não como uma benesse. 

Vimos até aqui então, uma revisão de literatura sobre conceitos centrais que 

estão contidos no debate sobre redes socioassistenciais e sobre a intersetorialidade 

das políticas públicas sob o enfoque de diversos autores. No próximo capítulo 

estaremos apresentando os processos de descentralização e municipalização com 

base na política de assistência social em município de pequeno porte.  
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2 ITAOCARA/ RJ NA REDE: A REALIDADE SOCIAL E HISTÓRICA DE UM 

MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. 

 
2.1 Descentralização e Municipalização: Considerações sobre a 

Intersetorialidade na Política de Assistência Social 

Para a Política de Assistência Social ser reconhecida como direito passou por 

grandes processos que estão intimamente ligados ao contexto histórico. 

Reconhecida como política a Assistência Social no Brasil tem sua trajetória marcada 

pelo assistencialismo, pela filantropia, ministrado pela Igreja Católica, pela 

benemerência e pela iniciativa privada, onde historicamente as necessidades sociais 

básicas da população eram atendidas pela igreja, sem a interferência do Estado. 

Este atendimento era feito na lógica do favor, da concessão, da caridade e não do 

direito. 

Segundo Sposati (2007) no Brasil, a partir da década de 30 do século XX, o 

acesso do cidadão a direitos sociais foi subordinado à sua inclusão formal na 

legislação social do trabalho e não à condição genérica em ser cidadão brasileiro. 

Nesse período, somente os trabalhadores formais tinham acesso as políticas 

sociais, pois as mesmas eram restritas as legislações trabalhistas, a condição de 

trabalhador formal era o que garantia o acesso aos direitos sociais, excluindo assim 

os trabalhadores rurais e os informais do acesso a esses direitos.  

No que se refere à assistência, é criada em 1942, a Legião Brasileira de 

Assistência (LBA), segundo Couto (2010), com o intuito de assistir primeiramente as 

famílias dos pracinhas que foram para guerra, e logo depois estendeu seu trabalho a 

população pobre, principalmente com programas na área materno-infantil e também 

atendendo as famílias na ocorrência de calamidades. Vale ressaltar, que esse 

atendimento era feito através das esposas dos prefeitos, governadores e do 

presidente. Esse viés clientelista e vinculado à benemerência persistiu por muitos 

anos na política de assistência social Brasileira.  

Ao longo desse processo histórico houve Constituições, Conferências, 

Encontros, Assembleias, mas somente na Constituição Federal de 1988 que a 

Assistência Social foi reconhecida como tripé da Seguridade Social, junto à Saúde e 
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a Previdência. Apesar de nas décadas de 1980 a 1990 o campo econômico ter 

sofrido várias contradições baseadas na tentativa de minimizar a inflação e retomar 

o crescimento econômico, de acordo com Couto (2010), por outro lado:  

Desenvolveu-se um processo singular de reformas, no que se refere 
à ampliação do processo da democracia, especialmente 
demonstrada no desenho da Constituição promulgada em 1988, 
considerada, pela maioria dos teóricos que a analisaram, como 
balizadora da tentativa do estabelecimento de novas relações sociais 
no país. (COUTO, 2010, p.139) 
 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 trouxe grandes avanços em relação 

aos Direitos Civis e Políticos, e mais ainda aos Direitos Sociais e que é possível 

afirmar que: 

A introdução da Seguridade Social, como sistema de Proteção 
Social, enfeixado pela Previdência Social, Saúde e Assistência 
Social, é um marco no avanço dos direitos sociais no Brasil. Pela 
primeira vez um texto constitucional é afirmativo no sentido de 
apontar a responsabilidade do Estado na cobertura das 
necessidades sociais da população e, na sua enunciação, reafirma 
que essa população tem acesso a esses direitos na condição de 
cidadão. (COUTO, 2010, p.161) 
 
 

Em 1974, com o processo de transição da ditadura militar para a abertura 

política, a assistência social ganha um novo espaço, o General Ernesto Geisel cria o 

Ministério da Previdência e Assistência Social. De acordo com Sposati (2010) 

anteriormente a isto, havia somente o Ministério do Trabalho e Previdência. Porém é 

somente em 1985 que a assistência social é particularizada como política pública, 

por meio do I PND – Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República, que 

reconhece o usuário como sujeito de direitos e sugere que a sua participação seja 

ampliada, e que seja realizado o rompimento com a caridade e a tutela com que a 

assistência social era gerida. Em contraponto a isto a LBA foi dirigida pela esposa do 

presidente José Sarney. Ou seja, mesmo a assistência social sendo pública, o viés 

tutelar e assistencialista permaneceu presente na gestão da assistência social.  

Este cenário começou a mudar a partir da organização da sociedade 

brasileira em movimentos sociais, através de sindicatos, ONGs e entidades, em prol 

da abertura política e da construção de uma nova Constituição que garantisse a 

universalização dos direitos sociais. Este movimento social e popular culminou na 
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promulgação da Constituição Federal de 1988, que trouxe uma nova proposta para a 

assistência social, sendo a mesma reconhecida a partir de então, como política de 

Seguridade Social nos artigos 194, 203 e 204 da Constituição Federal de 1988.  

De acordo com o artigo 194 da Constituição Federal Brasileira de 1988 a 

Seguridade Social deve ser organizada embasada nos objetivos da: 

Art. 194. Universalidade da cobertura e do atendimento; uniformidade 
e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e 
rurais; seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 
serviços; irredutibilidade do valor dos benefícios; equidade na forma 
de participação no custeio; diversidade da base de financiamento; 
caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 
gestão Quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos 
colegiados. (BRASIL, Constituição, 1988, s.p.). 

 

Em seus artigos 203 e 204 são apresentados os objetivos e as diretrizes da 

Política de Assistência Social. 

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.  
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. (BRASIL, Constituição, 1988, 
s.p.) 
 

A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, sancionada em 1993, no seu 

artigo primeiro define a assistência social como direito do cidadão e dever do 

Estado, rompendo com a lógica do favor e da filantropia que, como analisamos, 

permeou a trajetória da assistência social por muito tempo. Esta lei reafirmou a 
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assistência social como política de Seguridade Social não contributiva, que provê os 

mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 

pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas como; 

alimentação, saúde, educação, moradia, etc. 

Vale ressaltar que a LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) ao receber a 

alteração pela aprovação da Lei n° 12.435 de 2011, traz em seu Artigo 6° que “a 

gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de 

sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência 

Social (Suas).” (BRASIL, Lei Orgânica da Assistência Social , 1993, s.p. ). 

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004) a 

Constituição Federal de 1988 como já foi dito anteriormente, traz uma nova forma de 

conceber a Assistência Social brasileira. Inserida no âmbito da Seguridade Social e 

regulamentada pela LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) em dezembro de 

1993, como política social pública, a assistência social começa a transitar para a 

esfera dos direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade do 

Estado. A LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) inaugurou assim, uma nova 

base para a política de assistência social, incluindo-a no sistema de bem-estar social 

brasileiro, concebido como campo da Seguridade Social e configurando o tripé, junto 

com a saúde e a previdência social.  

A inclusão da Assistência Social aponta também para o seu caráter de política 

de Proteção Social, articulada às outras políticas sociais, direcionadas à garantia de 

direitos e de condições dignas de vida. Compreender a Assistência Social como 

política de proteção social, significa compreendê-la como possibilidade de 

reconhecimento público das demandas dos seus usuários e como um espaço de 

ampliação de seu protagonismo. 

A Política Nacional de Assistência Social estabelece as diretrizes para a 

efetivação da Assistência Social como Política de Seguridade Social e como direito 

de cidadania e responsabilidade do Estado, dando continuidade ao inaugurado pela 

Constituição Federal de 1988 e pela Lei Orgânica da Assistência Social de 1993, 

pautada na dimensão ética de incluir os considerados “invisíveis” – população em 

situação de rua, adolescentes em conflito com a lei, indígenas, quilombolas, idosos, 
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pessoas com deficiência, os transformando em casos individuais, enquanto de fato 

são parte de uma situação social coletiva, as diferenças e os diferentes, as 

disparidades e as desigualdades. 

O que pode ser visto ao olharmos os princípios preconizados na LOAS (Lei 

Orgânica da Assistência Social), em seu artigo 4º, que abrangem democracia, 

cidadania, respeito e igualdade entre os indivíduos independente de seu 

gênero, etnia ou raça. 

A PNAS (Política Nacional de Assistência Social) em consonância com o 

disposto na LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social), capítulo II, seção I, artigo 4° 

rege-se pelos princípios democráticos da primazia do atendimento as necessidades 

sociais, acima das exigências de rentabilidade econômica; universalização dos 

direitos sociais, para que o destinatário da ação socioassistencial possa ser 

alcançado pelas demais políticas públicas; respeito aos cidadãos, à sua dignidade, à 

sua autonomia, ao seu direito à benefícios e serviços de qualidade e à convivência 

familiar e comunitária, sendo vedado qualquer comprovação de necessidade que 

seja vexatória; igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem qualquer tipo 

de discriminação, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; 

divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, como 

também dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para o acesso.   

Conforme a Política Nacional de Assistência Social e com base na 

Constituição Federal de 1988 e na LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social), a 

organização da Assistência Social tem como diretrizes a descentralização político-

administrativa, garantindo o comando único das ações em cada esfera de governo, 

respeitando-se as diferenças e as características sócio territoriais locais; a 

participação da população por meio de organizações representativas, na formulação 

das políticas e no controle das ações em todos os níveis; a excelência da 

responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência Social em cada 

esfera de governo, consolidando assim a Assistência Social como direito do cidadão 

e dever do Estado; a centralidade na família para concepção e implementação dos 

benefícios, serviços, programas e projetos. 
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O que queremos destacar é que a Política Pública de Assistência Social se 

realiza articulada a outras políticas setoriais, considerando as desigualdades sócio 

territoriais, visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais20, ao 

provimento de condições que atendam às contingências sociais e à universalização 

dos direitos sociais. Visando prover serviços, programas, projetos e benefícios de 

proteção social básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles 

necessitarem; contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos 

específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e 

especiais em áreas urbanas e rurais; assegurar que as ações no âmbito da 

assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência 

familiar e comunitária. Daí a relevância de um mapeamento da rede 

socioassistencial pelo assistente social, materializando a intersetorialidade das 

políticas sociais. 

A Política Nacional de Assistência Social também traz outros avanços, ao ter 

como uma das bases organizacionais do SUAS (Sistema Único de Assistência 

Social), o princípio da territorialização. Este significa promover a inclusão social ou 

melhorar a qualidade de vida, resolvendo os problemas concretos que incidem sobre 

uma população em determinado território. Isto é, trata-se de identificar os problemas 

concretos, as potencialidades e as soluções, a partir de recortes territoriais que 

identifiquem conjuntos populacionais em situações similares, e intervir através das 

políticas públicas, com o objetivo de alcançar resultados integrados e promover 

impacto positivo nas condições de vida. Sendo assim, os serviços socioassistenciais 

no SUAS (Sistema Único de Assistência Social) são organizados de acordo com a 

vigilância social e outras referências. A vigilância social se refere à produção e 

sistematização de informações, indicadores e índices territorializados das situações 

de vulnerabilidade e risco pessoal e social que incidem sobre as famílias e 

                                                           

20
 A provisão dos mínimos sociais deve ser entendida pela sua capacidade de incluir aqueles que 

vivem abaixo do patamar considerado inadequado e insuficiente. Em um país tão desigual como o 
Brasil, os mínimos sociais têm significado assegurar as necessidades básicas da população em 
processo de exclusão e vulnerabilidade social, ou, ainda, mínimos indispensáveis para provisão de 
alimentação, moradia, higiene, educação e saúde. No entanto, quando se fala de direitos ou 
cidadania, questiona-se se em uma sociedade democrática seria válido pensar que os bens e 
serviços produzidos por ela só possam ser consumidos ou estejam acessíveis a uma parcela 
privilegiada da população.  
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indivíduos nos diferentes ciclos de vida. Os indicadores que serão construídos 

devem mensurar no território as situações de riscos sociais e violação de direitos. É 

com base nestes indicadores que serão organizados os serviços socioassistenciais 

em cada território. 

A Política de Assistência Social, enquanto Política de Proteção Social deve 

garantir, conforme a PNAS (2004), a segurança de sobrevivência – de rendimento e 

de autonomia, a segurança de acolhida e a segurança de convívio ou vivência 

familiar. A segurança de rendimentos é a garantia de que todos tenham uma forma 

monetária de assegurar sua sobrevivência, independentemente de suas limitações 

para o trabalho ou do desemprego. A segurança de acolhida é uma das seguranças 

essenciais da política de assistência social. Ela provê as necessidades humanas, no 

tocante aos direitos à alimentação, ao vestuário e ao abrigo, inerentes à vida 

humana em sociedade. Esta segurança é orientada pela conquista da autonomia 

dos indivíduos no suprimento dessas necessidades básicas. A segurança do 

convívio é uma das necessidades a ser preenchida pela política de assistência 

social, neste sentido é inaceitável situações de reclusão e de perda das relações, 

pois é nas relações que o ser cria sua identidade e reconhece a sua subjetividade. 

Sendo assim a dimensão multicultural, intergeracional, interterritorial, entre outras 

devem ser enfatizadas no ponto de vista do direito ao convívio. 

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004), a 

Proteção Social divide-se em Básica e Especial, e a Proteção Social Especial 

subdivide-se em Proteção Social Especial de Média Complexidade e a Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade.  

A Proteção Social Básica tem como objetivos a prevenção de situações de 

risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. É destinada à população que 

vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação e, ou 

fragilização dos vínculos afetivos. Prevê o desenvolvimento de serviços, programas 

e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e indivíduos 

conforme a situação de vulnerabilidade apresentada. Estes serviços deverão se 

articular as demais políticas públicas locais a fim de garantir a sustentação das 

ações desenvolvidas e o protagonismo das famílias e indivíduos atendidos, com 
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vistas a superar as condições de vulnerabilidade e à prevenir as situações de risco. 

Deverão se articular também as políticas de proteção especial, assegurando a 

efetivação dos encaminhamentos necessários. 

A Proteção Social Especial é a modalidade de atendimento destinada a 

famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, em 

decorrência de abandono, maus tratos físicos, e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso 

de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de 

rua, situação de trabalho infantil, entre outras. São serviços que requerem 

acompanhamento individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Da mesma 

forma comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que garantam 

qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada. 

Os Serviços de Proteção Social de Média Complexidade são aqueles que 

oferecem atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, porém 

cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. E os Serviços de 

Proteção Social de Alta Complexidade são aqueles que assegurem proteção 

integral, bem como moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para 

famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de 

ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e comunitário. 

Além da Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004), a Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS (2005) 

também estabelece as diretrizes para a efetivação da política de Assistência Social 

como direito do cidadão e dever do Estado, com base no que está proposto na 

PNAS – 2004. Assim, a NOB/SUAS (2005) constitui-se o mais novo instrumento de 

regulação dos conteúdos e definições da Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS/2004) que paramentam o funcionamento do Sistema Único de Assistência 

Social. 

De acordo com a NOB/SUAS (2005) o SUAS é um sistema público não 

contributivo, descentralizado e participativo que tem por função a gestão do 

conteúdo específico da Assistência Social no campo da proteção Social. Nesse 

sentido, registre-se que a NOB/ SUAS (2005) disciplina a operacionalização da 

gestão da Política de Assistência Social, de acordo com a Constituição Federal de 
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1988, a LOAS e legislação complementar aplicável nos termos da Política Nacional 

de Assistência Social de 2004, abordando dentre outras coisas: a divisão de 

competências e responsabilidades entre as três esferas de governo; os níveis de 

gestão de cada uma dessas esferas; as instâncias que compõem o processo de 

gestão e controle dessa política e como elas se relacionam; a nova relação com as 

entidades e organizações governamentais e não governamentais; os principais 

instrumentos de gestão a serem utilizados; e a forma da gestão financeira, que 

considera os mecanismos de transferência, os critérios de partilha e de transferência 

de recursos. Trata-se da descentralização dos recursos se materializando na 

setorialidade das instituições e intersetorialidade das políticas sociais. 

No que é relativo aos níveis de gestão, o SUAS comporta quatro tipos de 

gestão, conforme a NOB/SUAS (2005), a dos Municípios, do Distrito Federal, dos 

Estados e da União. No que diz respeito a gestão dos Municípios, existem três 

níveis diferenciados de gestão, a inicial, a básica e a plena. A gestão inicial 

compreende aqueles municípios que não se habilitarem à gestão plena ou básica, 

os quais receberão recursos da União, conforme série histórica, por intermédio do 

Fundo Nacional de Assistência Social. 

A Gestão básica é o nível de gestão em que o município assume a gestão da 

proteção social básica na Assistência Social, devendo o gestor ao assumir a 

responsabilidade de organizar a proteção básica em seu município, prevenir 

situação de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições. Por 

isso deve se responsabilizar pela oferta de programas, projetos e serviços 

socioassistenciais que fortaleçam vínculos, familiares e comunitários, que promovam 

os Benefícios de Prestação Continuada (BPC) e transferência de renda e que vigiem 

direitos violados no território em que atua. 

A Gestão Plena é o nível de gestão em que o município tem a gestão total 

das ações de Assistência Social, devendo o gestor ao assumir a responsabilidade 

de organizar a proteção social básica e especial, prevenir situações de risco, por 

meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, além de proteger as 

situações de violação de direitos em seu município. Essa divisão da gestão do 

SUAS por níveis diferenciados, leva em consideração o respeito à diferenciação do 
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porte dos municípios brasileiros, as condições de vida de sua população rural e 

urbana e a densidade das forças sociais que os compõe. 

A PNAS (2004) e a NOB/SUAS (2005) utilizam como referência, para 

caracterização dos grupos territoriais da Política Nacional de Assistência Social, a 

definição de municípios utilizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), como de pequeno, médio e grande porte e metrópole de acordo com o 

número de habitantes. Municípios de Pequeno Porte I são aqueles com até 20.000 

habitantes; Municípios de Pequeno Porte II são aqueles com população entre 20.001 

e 50.000 habitantes; Municípios de Médio Porte são aqueles com população entre 

50.001 e 100.000 habitantes; Municípios de Grande Porte são aqueles com 

população entre 100.001 e 900.000 habitantes e Metrópoles são aqueles municípios 

com mais de 900.000 habitantes.  

O município de Itaocara constitui-se município de Pequeno Porte II, pois 

possui 22.899,000 habitantes (IBGE). Deste modo o nível de gestão do município de 

Itaocara é básica, pois conforme a NOB/SUAS (2005), a gestão básica como já foi 

dito anteriormente, é o nível de gestão em que o município assume a gestão de 

proteção básica de Assistência Social, na qual o gestor assume a responsabilidade 

de organizar a proteção social básica em seu município, e prevenir as situações de 

risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições. 

A Política de Assistência no CRAS oferece os serviços de Proteção Básica, 

previstos na PNAS. Segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 

a Proteção Básica deve oferecer o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família (PAIF), o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Serviço de 

Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas. 

Segundo a Tipificação, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família - PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com 

a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus 

vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua 

qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das 

famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações 

de caráter preventivo, protetivo e proativo.  
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O trabalho social do PAIF deve utilizar-se também de ações nas áreas 

culturais para o cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar universo 

informacional e proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço. As 

ações do PAIF não devem possuir caráter terapêutico. (BRASIL, 2013, s.p.). De 

acordo com Tipificação, todos os demais serviços da Proteção Social Básica devem 

estar articulados ao PAIF. 

Em relação ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a 

Tipificação diz que: 

O serviço é realizado em grupos, organizado a partir de percursos, 
de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de 
acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho 
social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco 
social. É uma forma de intervenção social planejada que cria 
situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção 
e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, 
na família e no território. Organiza-se de modo a ampliar trocas 
culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertencimento 
e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a 
socialização e a convivência comunitária. Possui caráter preventivo e 
proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no 
desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao 
alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da 
vulnerabilidade social. (BRASIL, 2013, s.p.).  
 
 

A partir disso pode-se ter um panorama dos serviços oferecidos na política de 

assistência. Como o objeto central deste trabalho esta direcionado a municípios de 

pequeno porte, nada mais importante do que trazer para a análise o município que 

inspirou a elaboração deste trabalho, então iremos direcionar a análise para o CRAS 

Cidade Nova, de Itaocara RJ. 

 

2.2. Serviço Social e Politica de Assistência em Itaocara / RJ: Entre o 

Conservadorismo e os Limites Institucionais: 

 

Na história a ser contada, o município tem raízes indígenas, geografia com 

pedras que derivou sua denominação, mas a materialização para município decorre 

de sua economia na produção agrícola e de gado leiteiro. As famílias que ali vivem, 
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são proprietárias das terras, e enquanto cidades vizinhas experimentam a forte 

presença do capitalismo. Para a população de Itaocara a economia é baseada 

naquilo que eles mesmos produzem. O município é considerado de pequeno porte, e 

além da economia girar em torno da produção agrícola e leiteira, há também 

comércios locais.  

Há algumas repartições públicas. Há apenas um hospital público, algumas 

escolas, algumas secretarias (saúde, assistência, educação, meio ambiente, 

agricultura, transporte, obra e esporte e lazer). O foco dessa analise é a presença 

dos Centros de Referência da Assistência Social. O CRAS em questão fica 

localizado no bairro Cidade Nova, no referido município. 

No CRAS (Cidade Nova) é desenvolvido o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para Idosos, que visa o envelhecimento saudável, a 

realização de atividades em grupo, onde o convívio e as relações podem ser criadas 

a partir dele. Em relação ao porte do município e a equipe, o CRAS atende aos 

requisitos previstos na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, pois 

possui três técnicos de Nível Superior  sendo duas técnicas de Serviço Social e uma 

técnica em Psicologia.   

Apesar de todas as leis hoje em vigor, e dos muitos avanços na conquista de 

direitos, o município atualmente sofre com os cortes na verba da Política de 

Assistência, precarizando as formas de trabalho e sistematização do serviço. Desta 

forma somente os profissionais tomando o Projeto Ético Político como direção, 

poderão enfrentar os desafios postos pela profissão no dia-a-dia. 

Como estudante de Serviço Social nos inserimos nesse contexto para a 

experiência de estágio curricular. Imbuídos de muitas perguntas sobre a 

processualidade do Serviço Social, movimentamos nosso olhar investigativo através 

do estudo de um levantamento de dados onde coletou-se as características de 72 

famílias referenciadas no CRAS Cidade Nova/Itaocara, com o objetivo de  

conhecimento do campo de atuação no período supracitado do estágio 

supervisionado em Serviço Social da Universidade Federal Fluminense. Através do 

instrumento de pesquisa o profissional de Serviço Social pode conhecer seu espaço 
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de trabalho e também detectar novas demandas, o que resulta em uma atuação 

efetiva que possa proporcionar respostas adequadas à população usuária. 

De acordo com os dados coletados no CRAS Cidade Nova no ano de 2015, 

de 72 pessoas que demandavam o serviço da Assistência, 76,4% eram mulheres e 

26,3% eram homens. Geralmente as mulheres eram solteiras ou divorciadas, e os 

homens procuravam a Assistência ou quando moravam sozinhos, ou quando a 

esposa não podia dirigir-se ao CRAS. 

Gráfico - 1 

 

Fonte: Elaborado pela Autora - 2017 

Percebe-se que a população usuária da assistência social centrava-se em 

mulheres, geralmente mães solteiras. As mesmas dirigiam-se ao CRAS em busca de 

algum auxílio, e os programas, como por exemplo o Bolsa Família,  contribuíam para 

uma maior autonomia  a partir do momento que a transferência de renda era 

realizada. 

Em um contexto onde famílias monoparentais de chefia feminina são 

frequentes entre as usuárias da política de assistência, não é de se estranhar que as 

ações sejam direcionadas a estas, que vem cada vez mais assumindo diversos 

papéis, sendo provedoras e cuidadoras de seus lares. 

Em relação à idade, de 72 usuários, 46,6% dos usuários possuíam idade 

entre 15 e 30 anos, 25% dos usuários possuem idade entre 30 e 45 anos, 15,7% 
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dos usuários possuem idade entre 45 e 60 anos, e 8% dos usuários possuem idade 

acima de 60 anos. Percebe-se a predominância de usuários bem novos que estão 

em vulnerabilidade por muitas vezes serem mulheres que no momento estão 

morando sozinhas com filhos, ou então acima de 60 anos que demandam o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS). 

Gráfico - 2  

Fonte: Elaborado pela Autora - 2017 

A política Nacional de Assistência Social traz avanços com relação a LOAS, 

ao ter como uma de suas diretrizes a centralidade na família para a concepção e 

implementação dos serviços socioassistenciais. Nessa perspectiva uma das bases 

organizacionais do SUAS – Sistema Único de Assistência Social, é o princípio da 

matricialidade sócio familiar, que compreende a centralidade da família no âmbito 

das ações da política de assistência social, como algo essencial, tendo em vista as 

fortes pressões que os processos de exclusão sociocultural causam sobre as 

famílias brasileiras, intensificando suas fragilidades e contradições. Nesse sentido a 

família é compreendida como espaço privilegiado e insubstituível de proteção e 

socialização primária, provedora de cuidados aos seus membros, porém também 

precisa ser cuidada e protegida, pois também se caracteriza como um espaço 

contraditório, cuja dinâmica cotidiana de convivência é marcada por conflitos e 

geralmente, também, por desigualdades.  
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Apesar de haver o reconhecimento explícito sobre a importância da família na 

vida social, e por isso merecedora da proteção estatal, esta proteção tem sido cada 

vez mais discutida, tendo em vista que a realidade tem dado sinais cada vez mais 

evidentes de processos de penalização e desproteção das famílias brasileiras. 

Nessa conjuntura a matricialidade sócio familiar passa a ter papel de destaque no 

âmbito da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Esta ênfase tem as suas 

bases na premissa de que a centralidade da família e a superação da focalização na 

esfera da política de Assistência Social, pressupõe que para a família prevenir, 

proteger, promover e incluir seus membros, é necessário primeiramente garantir 

condições de sustentabilidade para tal. Sendo assim, a formulação da política de 

Assistência Social é pautada nas necessidades das famílias, considerando seus 

membros e indivíduos.  

Em relação ao trabalho, de 72 usuários, 27,7% dos usuários possuem 

trabalho formal, 41,6% dos usuários trabalham na informalidade e 30,7% dos 

usuários não trabalham.  A grande parte dos usuários que estão em trabalho 

informal relata que a falta de escolaridade dificulta a inserção no mercado formal. 

Mesmo em trabalho formal, muitos não chegam a receber salário devido ao fato da 

carteira ser assinada por produção. A precarização dos municípios de menor porte 

como Itaocara, é ainda mais agravante, pois as praticas clientelistas, fisiológicas e 

de mandonismo predominam. (SANTOS, 2010) 

Segundo Iamamoto (2001) a questão social é o conjunto das expressões das 

desigualdades sociais que são inerentes à sociedade capitalista, a mesma tem o seu 

início numa produção cada vez mais social, enquanto a apropriação dos meios de 

produção e dos frutos do trabalho é cada vez mais privada. A questão social é 

inseparável da emergência do trabalhador livre, que não tem outro meio de 

subsistência, a não ser vendendo a sua força de trabalho, que só se realiza quando 

o indivíduo “encontra lugar no mercado de trabalho, quando é demandado pelos 

empresários capitalistas.” (IAMAMOTO, 2001, p.16). 

O usuário ao se encontrar fora do mercado de trabalho “perdeu a condição de 

sua existência, a venda da força de trabalho e vegeta na base da calamidade 
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pública.” (MARX, 198821 apud SILVA, 2009, p.97). Assim, segundo Silva (2009) a 

condição de trabalhadores que só dispõe da sua força de trabalho para vender, e 

que nem esta é absorvida pela produção capitalista, sujeita esta população à 

situação de absoluta pobreza, vulnerabilidade social e degradação humana. 

Quando falamos de precarização das relações de trabalho estão inseridas 

nesse panorama, relações onde não existe vinculo empregatício e nem garantias 

mínimas de estabilidade ou acesso a qualquer direito trabalhista, se essas relações 

já são recorrentes em municípios de grande porte, pode-se perceber que em 

municípios de pequeno porte isso se agrava ainda mais, pelo distanciamento das 

oportunidades a que esses indivíduos são sujeitados, se colocando em posição 

submissa aos empregadores, por essa falta de opção para prover sua subsistência e 

de sua família. 

Gráfico – 3  

 

Fonte: Elaborado pela Autora – 2017 

 Em relação à renda per capita22 de 72 usuários, 30,5% não possuem renda, 

2,8% dos usuários possuem renda per capita até dois salários, 5,6% dos usuários 

possuem renda de um salário mínimo e meio, 27,8% dos usuários possuem renda 

                                                           
21

 Sem Referência 
22

A renda per capita é um dos indicadores socioeconômicos que avaliam o grau de desenvolvimento 
econômico de um determinado lugar. A média é obtida através da divisão do Produto Nacional Bruto 
(PNB) pelo número total de habitantes. O PNB é o valor total dos bens e serviços, sendo composto 
pela produção anual juntamente com os rendimentos oriundos do exterior, subtraídos pela renda que 
saiu para o exterior. Essa quantia é dividida pelo número de habitantes, obtendo-se a renda per 
capita. 
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per capita de um salário mínimo, 33,3% dos usuários possuem renda per capita de 

meio salário mínimo. Os usuários que não possuem renda são considerados de 

extrema pobreza e relatam que sobrevivem da ajuda de parentes. Os usuários que 

possuem mais de um salário por pessoa, são usuários beneficiários do BPC/LOAS. 

A partir dessa realidade pode-se perceber que com a intersetorialidade as 

demandas seriam atendidas de forma mais eficaz, pois mesmo que o usuário em 

dado momento não esteja utilizando a assistência pode apresentar demandas 

destinadas a outras políticas, que deveriam funcionar de forma conjunta reforçando 

uma rede que recebe demandas e de forma articulada dá respostas a estas. 

Gráfico – 4  

Fonte: Elaborado pela Autora – 2017 

Em relação aos benefícios que a população atendida no CRAS recebe, de 72 

usuários, 30,6% não recebem nenhum tipo de benefício, 61,1% dos usuários 

recebem o Programa Bolsa Família, 8,3% recebem o BPC/LOAS. Os usuários que 

não recebem nenhum benefício, na maioria das vezes é porque são novos na 

instituição e não possuem conhecimento dos programas existentes. Os usuários que 

possuem o Renda Mínima são acompanhados pelo Serviço Social. São usuários 

que se inserem na rede socioassistencial, tendo como suporte os serviços sociais na 

manutenção da sobrevivência diante de limites institucionais, recursos financeiros, 

precarização do trabalho, o Assistente Social pode acionar a rede de serviços para 

melhor atender essas demandas, pois o profissional tem como fazer essa 

articulação entre as políticas e setores. 
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Gráfico – 5  

Fonte: Elaborado pela Autora – 2017 

O programa predominante na política de assistência do município de Itaocara 

é o Programa Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda para 

famílias pobres e extremamente pobres. São consideradas famílias extremamente 

pobres cuja renda per capita é de até oitenta e cinco reais, e as famílias pobres 

possuem a renda de até cento e setenta reais por pessoa. O assistente social 

trabalha diretamente nas questões da família, a partir do programa no sentido de 

conhecer a realidade da mesma e entender de que forma se dá o acesso a outras 

políticas públicas como a saúde e a educação que são condicionalidades para estar 

inserido no programa, além da renda. A partir desse entendimento, o assistente 

social consegue compreender o perfil da população e as particularidades que 

existem naquele território. 

Em relação à quantidade de filhos, de 72 usuários, 8,3% não possuem filhos, 

12,5% dos usuários possuem de 1, 23,6% dos usuários possuem 2 filhos, 29,2% 

possuem 3 filhos, 26,4% dos usuários possuem  mais de 3 filhos.  

Gráfico – 6 
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Fonte: Elaborado pela Autora – 2017 

Em relação às demandas solicitadas, de 72 usuários, 45,8% demandam 

benefícios eventuais, principalmente a cesta básica. 25% dos usuários demandam 

acompanhamento de condicionalidades no Sistema de condicionalidades (SICON) e 

29,2% dos usuários demandam o BPC/LOAS. 

Gráfico - 7 

Fonte: Elaborado pela Autora – 2017 

Em relação à escolaridade, de 72 usuários, 18% dos usuários nunca 

frequentaram a escola, 23,6% dos usuários possuem o Ensino Fundamental 

Completo, 38,9% dos usuários possuem o Ensino Fundamental Incompleto, 7% dos 

usuários possuem o Ensino Médio Completo e 12,5% dos usuários possuem o 

Ensino Médio incompleto. Percebe-se que a maioria dos usuários não completou o 

Ensino Fundamental, e esse fato deve-se a grande parte da população atendida ser 

de sexo feminino, que engravidou cedo e se dedica aos cuidados da residência. 

De acordo com o Artigo 5° da Constituição Federal (1988) a educação é 

direito de todos e dever do Estado. Porém, segundo Behring (2008) as políticas 
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sociais no capitalismo contemporâneo e neoliberal, têm os seus padrões universais 

e redistributivos afetados:  

Pelas estratégias de extração de superlucros, com a flexibilização 
das relações de trabalho, onde se incluem as tendências de 
contração de encargos sociais e previdenciários, vistos como 
dispendiosos pela supercapitalização – com a privatização explícita 
ou induzida de setores de utilidade pública, onde incluem-se saúde, 
educação e previdência. (BEHRING, 2008, p.248) 
 

Assim sendo a tendência é de reduzir direitos, transformando as políticas 

sociais, em ações focalistas, pontuais privatistas, descentralizadas e de 

compensação dos efeitos mais perversos da crise, onde o Estado se 

desresponsabiliza e transfere a responsabilidade de intervenção na questão social 

para instituições privadas e o setor público não estatal, transformando os cidadãos 

de direitos em cidadãos consumidores. 

Quanto à postura profissional pode-se perceber que havia o incentivo por 

parte destas ao estudo para além do cumprimento de condicionalidades do 

Programa Bolsa Família, incentivando os jovens sobre a importância da 

continuidade ou retomada dos estudos. 

Gráfico - 8 

Fonte: Elaborado pela Autora – 2017 

Identificou-se que, 23,6% dos usuários pesquisados são do sexo masculino, 

48,6% com idade entre 18 e 39 anos, 38,9% possuem o Ensino Fundamental 

incompleto, 30,5% não possuem renda e 30,6% não recebem benefício. 

É um extremo desafio falar de intersetorialidade, quando se trata de políticas 

publicas diversas, onde as mesmas não “conversam” entre si. É necessário 
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desenvolver a intersetorialidade com o intuito de oferecer um melhor serviço à 

população usuária atendida. Para tanto alguns elementos são fundamentais, o 

profissional deve conhecer a descentralização que ramifica as instituições e os 

serviços sociais; deve também reconhecer que há setorialidade nas instituições e 

por ultimo que é preciso mapear a rede dos serviços sociais, especialmente a rede 

socioassistencial para que a ação profissional do assistente social possa informar de 

forma qualificada o usuário de forma que haja integralidade dos serviços na 

correspondência de suas demandas. 

Há uma polarização no que diz respeito ao trabalho de redes, ou seja, cada 

setor trabalha e finda sua intervenção no seu próprio setor. O conservadorismo 

ainda se faz presente entre os profissionais, dessa forma, não existe o olhar além da 

superfície e assim propor uma ação que ultrapasse a imediaticidade do seu lócus 

ocupacional. 

Mota (2014, p.702) relata que para o Serviço Social, as terceirizações, o 

trabalho por projetos, a contratação por horas trabalhadas e outras questões que 

fragmentam a atuação, contribuem para a chamada desprofissionalização que fica 

mascarada na multifuncionalidade e na multidisciplinariedade, criando 

subespecializações profissionais, diante disto, o saber-fazer institui a oposição ao 

trabalho intelectual e nega as diretrizes curriculares do curso de Serviço Social; 

esses processos são favorecidos pelo aumento da massa de reserva profissional.  

Pode-se após os dados apresentados, colhidos a partir da experiência de 

estágio supervisionado, observar a precarização, falta de ação profissional, e falta 

de recursos o que faz com que a população não seja alvo de uma ação profissional 

competente e transformadora, desenvolvendo-se sempre um fazer imediato e 

básico, que não atinge o cerne dos problemas. 

Toda essa situação ocorre mesmo existindo uma rede socioassistencial, que 

se revela disponível para desenvolvimento da ação profissional, intersetorial, visto 

que a própria política de assistência tem a descentralização e a intersetorialidade 

como direção, conforme problematizado anteriormente neste trabalho no item 2.1. 
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Para que se tenha uma otimização nos serviços oferecidos à população 

usuária dos serviços, deve–se acionar um dialogo com outros profissionais tanto do 

Serviço Social quanto de outras profissões, e também com outras instituições, como 

consequência seria efetivada de forma concreta a intersetorialidade, que é de suma 

importância para articulação de diversas áreas de atuação, que embora tenham 

especificidades distintas devem trabalhar de forma conjunta para dispor um serviço 

qualitativo à população, ressaltando a importância dos serviços de referência e 

contra referencia, que podem ser utilizados como forma de avaliação da resposta as 

demandas encaminhadas aos diversos setores. 

Dentro desse cenário nota-se que o governo descentraliza os recursos e cabe 

aos profissionais, tendo como foco o Assistente Social, o papel de unificar esses 

recursos através da intersetorialidade da ação profissional. 
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CONCLUSÃO 

No processo de desenvolvimento do presente trabalho buscou-se realçar e 

problematizar os avanços e os desafios impostos à prática profissional em Serviço 

Social e a Intersetorialidade das políticas sociais, em específico no município de 

Itaocara/RJ – elegeu-se como objeto de estudo a importância de estudar a prática 

profissional como mecanismo para qualificar a atuação do Assistente Social. 

Vale registrar que o processo de descentralização político-administrativo dos 

serviços socioassistenciais deu-se a partir das deliberações advindas com a Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) e pela Norma Operacional Básica do 

Sistema Único de Assistência Social (NOB-SUAS/2005) –; a NOB-SUAS, 

estabeleceu um novo modelo de gestão para a política de Assistência Social como 

bem ressaltado no decorrer deste trabalho, nesse sentido, entende-se que este 

documento representa um novo paradigma para esse campo de política ao propor 

elementos novos baseado em um modelo de gestão que seja pública, transparente e 

com o controle social. 

Ao longo deste trabalho foi possível identificar que apesar das normativas e 

direcionamento em nível nacional para a política de assistência, na prática a gestão 

da política apresenta características próprias de cada realidade – por um lado isso 

pode ser considerado um passo importante no que diz respeito à gestão local da 

assistência, pois o próprio conteúdo da política prevê que as ações se deem de 

acordo com as especificidades de cada região, por outro muitas vezes isso deve ser 

compreendido como retrocesso, à medida que a política é usada para interesses 

privados e não coletivos como realçado na constituição. 

No decorrer das reflexões travadas nesse trabalho, identificamos também, 

que mesmo com os avanços da Constituição Federal de 1988, com a Lei Orgânica 

da Assistência Social (1993), com a Política Nacional de Assistência Social e com a 

Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (2005), com o 

advento do neoliberalismo, que atualmente, engendra num quadro de despolitização 

das “classes subalternas”, transformou as conquistas das lutas sociais em mera 

concessão, remetendo os direitos ao âmbito do mercado e desresponsabilização 

social do Estado. 
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Nesse contexto, compreendemos que a Assistência Social se amplia na 

condição de política não contributiva e transforma-se num novo meio de 

enfrentamento as desigualdades sociais. (MOTA, 2010) 

Diante disso, entendemos a importância da participação dos usuários da 

assistência e o controle social na esfera pública como parte fundante da nova lógica 

de gestão contida no SUAS – por compreendê-la como exercício da cidadania, além 

de criar a possibilidade de formar sujeitos que objetivem uma sociedade mais justa e 

igualitária –, isso ainda se apresenta como grande desafio, porém possível de ser 

alcançado a longo prazo, por meio das ações mobilizadoras, difusão de informações 

qualificadas e politização da assistência e dos sujeitos usuários. 

Portanto, torna-se primordial retomar o papel das políticas sociais como 

instrumento que possibilita o enfrentamento dos reflexos da questão social, visto que 

a Assistência Social, devido a uma cultura política forjada pela lógica do capital, não 

tem contribuído para a autonomia econômica e política dos trabalhadores 

pauperizados, o que consequentemente vem reiterando a condição subalternizada e 

precarizada desses sujeitos. 

Percebe-se que a fragilidade da rede assistencial vincula-se a própria 

compreensão do que é a Assistência Social e de como ela deve ser materializada 

nos territórios de referência, portanto a fragilidade da rede deve ser apreendida 

como uma questão a ser trabalhada não só pela equipe técnica, mas também pela 

equipe gestora. 

No que diz respeito à pesquisa realizada no CRAS Cidade Nova em 

Itaocara/RJ, foi possível constatar que há uma série de desafios que prejudicam a 

qualidade e a materialidade de uma gestão plena da Assistência Social no município 

em questão conforme preconizam a PNAS e o SUAS. 

Nesse sentido, entende-se que o contexto atual evidencia a necessidade de 

travar debates críticos que busquem romper as concepções conservadoras ainda 

presentes na trajetória histórica da Assistência Social, bem como compreendê-la e 

situá-la nas determinações econômica, social e política gestada de uma sociedade 

desigual e excludente como a brasileira. 
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De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (2015), o 

setor de vigilância socioassistencial tem como meta a produção, a sistematização, a 

análise e disseminação das informações de forma territorializada, visando 

compreender as situações de risco e vulnerabilidade vivenciadas pelas famílias, 

indivíduos e coletividades, dos eventos de violação de direitos em determinados 

territórios, para isso, prima-se pela qualidade dos serviços ofertados pela rede 

socioassistencial. Deste modo o lugar da vigilância socioassistencial na nova gestão 

proposta pelo SUAS e sua importância no planejamento da assistência, na 

participação e controle social por meio da difusão de informações qualificadas.  

Assim entende-se que a Assistência Social teve sua construção ligada as 

relações de negação do direito, entrelaçada as redes de ajuda e do favor que nega 

veementemente o acesso aos direitos reconhecidos a partir da Constituição Federal 

de 1988, bem como pelas leis que sustenta e reconhece a assistência como política 

pública, sendo, portanto, reclamável por àqueles que dela faz uso. 

Com os avanços obtidos tanto pela profissão quanto pela política é possível 

observar no contexto contemporâneo uma nova relação entre Assistente Social e 

Assistência Social, entretanto, não negamos que algumas questões ainda 

permanecem em aberto e exigem esforços coletivos para serem pensadas, 

questionadas, trabalhadas e superadas. 

A outra questão que vale ser registrada, refere-se ao conceito de 

matricialidade sócio familiar apontado para a política de assistência, a compreensão 

desse conceito é extremante importante para o desenvolvimento do trabalho do 

Assistente Social com as famílias referenciadas, o próprio nome já diz, 

“matricialidade sócio familiar” ou seja, a relevância que a família assume na 

assistência. 

Sobre isso, compreendemos que o serviço tem se apropriado desses novos 

conceitos de forma crítica, porém não devemos negar que ainda existem 

profissionais que enfrentam dificuldades em decifrá-los, e isso preocupa porque são 

profissionais que estão inseridos na assistência, que prestam atendimento ao 

usuário que chega ao equipamento. E aí, questionamos – que tipo de compreensão 

está presente nesse atendimento? A concepção fragmentada de usuário, outrora 
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presente na assistência ou a nova concepção apresentada a partir da matricialidade 

sócio familiar e da coletividade? 

Quanto à intersetorialidade da rede de políticas sociais, a âmbito municipal a 

situação parece ser ainda mais preocupante, de acordo com o que pode ser 

observado durante o estágio supervisionado em Serviço Social no CRAS Cidade 

Nova em Itaocara/RJ, podemos afirmar que essa intersetorialidade não existe no 

município, as políticas não dialogam como previsto e isso dificulta muito o 

andamento do trabalho, pois a própria política de assistência prevê a 

intersetorialidade como um passo importantíssimo para o acesso a bens e serviços 

públicos de qualidade.  

Assim, entendemos a fragilidade da rede como característica presente nas 

políticas sociais contemporâneas de corte neoliberal, a busca incessante pela 

quebra da universalidade tem dado lugar cada vez mais as ações pontuais. 

O mundo contemporâneo evidencia um arsenal de transformações e 

contradições para o universo do trabalho do Assistente Social que deverá se tornar 

coparticipante do processo de transformação, por meio de práticas mobilizadoras a 

transformação de sujeitos respeitados e valorizados como seres humanos livres, 

capazes de pensar, agir e decidir e assim poder transformar realidade na qual, o 

mesmo está inserido. 

Reconhecemos que essa é uma tarefa complexa para o profissional que 

precisa estar atento e disposto a enfrentar as regras e decifrar as novas propostas 

que surgem no âmbito de seu trabalho, ser flexível, pois, a sociedade é um espaço 

de contradições, onde as políticas se movimentam de acordo com interesses 

estabelecidos por grupos institucionais no qual ele atua. 

Diante disso, pode-se ressaltar que a partir de experiências advindas do 

Estágio as interferências político-partidárias trazem grandes entraves para atuação 

profissional, contudo o Assistente Social precisa se desvencilhar e romper as 

amarras que historicamente encontram-se vinculadas a profissão – ficar fadados a 

políticas imediatistas e pontuais que se pode presenciar no cotidiano profissional se 
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mostra claramente como retrocesso tanto para a profissão quanto para a política de 

assistência. 

Assim, cabe ao Assistente Social, propor projetos de bases sólidas, com 

intervenções pautadas na investigação do território de atuação, além de evidenciar 

engajamento intelectual qualificado para que sua prática se torne visível e legítima 

aos olhos dos protagonistas do poder. 

Neste sentido, compreendemos que o Assistente Social exerce um papel 

fundamental na política de assistência, em outros termos, esse profissional é o 

intermediador das questões que se apresentam nesse espaço de política, conflitos 

que, muitas vezes vai exigir desse profissional interlocução com outros âmbitos 

profissionais, articulação com os sujeitos de sua ação e, principalmente buscar a 

interlocução política de resistência e enfrentamento aos obstáculos que surgem no 

decorrer do movimento histórico social, que é de fato onde se materializa a prática 

profissional do Assistente Social no enfrentamento das múltiplas determinações da 

questão social. 

Frente a isso, vale realçarmos que o processo de redefinição das políticas 

sociais, em especial da Assistência Social reflete claramente os conflitos de 

interesses distintos, os arranjos feitos nas esferas de poder que perpassam e se 

entrelaçam às instituições do Estado e da sociedade.  

Por fim, compreendemos que o atual contexto expressa o fortalecimento das 

relações entre Estado, sociedade e mercado que, dialeticamente, destroem e 

reconstroem padrões favoráveis à reafirmação do projeto burguês – frente a esse 

contexto fica evidente a necessidade de busca permanente pelo reconhecimento de 

políticas sociais universais. 
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