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RESUMO 

 

O referido trabalho pretende esclarecer como tem ocorrido no âmbito da política de 

assistência social a prática do serviço social voltada à família. Tal conhecimento é construído 

através do processo reflexivo, que resulta de levantamentos bibliográficos que clarificam a 

realidade da estrutura social, que afeta tanto a política aqui elencada, como o próprio serviço 

social e a dinâmica familiar. Nessa perspectiva, os questionamentos que surgiram no período 

de estágio no CREAS II deram corpo ao presente trabalho. A pesquisa qualitativa refere-se à 

metodologia definida, que possui por base o método dialético e a abordagem explicativa. 

Além disso, referências bibliográficas já publicadas foram utilizadas como também uma 

pesquisa de campo com entrevistas semiestruturadas e um roteiro pré-elaborado. Dado o 

exposto, foi possível realizar algumas reflexões frente ao campo da política de assistência 

social, que ainda permeia um processo de avanços e retrocessos mediante a atual conjuntura. 

Bem como sobre a família, que se evidenciam suas novas dinâmicas e configurações, assim 

como, as expressões da questão social que a transpassa por meio das interferências que a 

reprodução do capital produz. Além disso, o serviço social inserido nesse meio que percorre 

suas próprias aflições e dificuldades, que por intermédio da pesquisa pode-se clarificar. Os 

resultados obtidos através da pesquisa e da reflexão discorrida demonstram a necessidade de 

um aprofundamento teórico-metodológico, frente à realidade que constantemente modifica-se  

assim, alcança as famílias e interfere por vezes em suas configurações e dinamicidades, como 

também o serviço social e a própria política. Cabe estabelecer uma postura crítica, 

investigativa e alicerçada no projeto ético-politico no sentido de ampliar a política enquanto 

direito e afirmar que na atual sociedade existem responsabilidades que devem ser efetivadas 

pelo Estado ao invés da família.  

 

Palavras-chave: Politica de Assistência Social; Família; Serviço Social. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper aims to clarify how the practice of social service for the family has occurred within 

the scope of social assistance policy. Such knowledge is built through the reflective process, 

which results from bibliographical surveys that clarify the reality of the social structure, 

which affects both the politics listed here, as well as the social service itself and the family 

dynamics. From this perspective, the questions that emerged during the probationary period in 

CREAS II gave substance to the present work. Qualitative research refers to the defined 

methodology, based on the dialectical method and the explanatory approach. In addition, 

already published bibliographical references were used as well as a field research with semi 

structured interviews and a pre-elaborated script. Given the above, it was possible to make 

some reflections on the field of social assistance policy, which still permeates a process of 

advances and setbacks in the current economic climate. As well as on the family, its new 

dynamics and configurations are evidenced, as well as the expressions of the social question 

that crosses it through the interferences that the reproduction of capital produces. In addition, 

social service inserted in this environment that runs through its own afflictions and 

difficulties, which through the research can be clarified. The results obtained through research 

and reflection reflect the need for a theoretical-methodological deepening, in the face of the 

reality that constantly changes and thus reaches families interfering sometimes in their 

configurations and dynamic cities, as well as social service and own policy. It is necessary to 

establish a critical, investigative and grounded position in the ethical-political project in order 

to expand policy as a right and affirm that in the current society there are responsibilities that 

must be fulfilled by the State instead of the family.  

 

Keywords: Social Assistance Policy; Family; Social service. 
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INTRODUÇÃO  

 

O trabalho final de curso tem por objetivo a busca por conhecimento e pela produção 

deste – com este intuito buscou-se trabalhar a temática da família no contexto da política de 

assistência articulado a perspectiva do serviço social, a fim de compreender como a atuação 

do profissional têm se desenvolvido frente o princípio da Matricialidade Sociofamiliar, 

instituído na Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004.  

Após o avanço da Constituição Federal de 1988, que instituiu a Política de Assistência 

Social como política pública, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) torna-se um 

dos grandes marcos, pois constrói diretrizes, princípios e normativas que deixam claro que a 

política é um direito social que deve ser garantido. O Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) nesse sentido é construído com o objetivo de dar materialidade à política, de modo 

que a amplie democraticamente e universalmente. 

Uma das bases que organiza a implementação do SUAS é o princípio da 

Matricialidade Sociofamiliar. Nesse princípio determina-se que a centralidade da ação no 

âmbito da política, estará voltada às famílias, mediante aos processos de exclusão que a 

mesma sofre na atual conjuntura.  

Nas experiências vivenciadas durante o período de estágio no Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social II (CREAS II), percebe-se que ocorre por vezes o 

atendimento individualizado de um só integrante familiar, que se torna responsável por toda 

família. Daí surge o interesse em abordar essa temática e correlacionar com a prática do 

assistente social. 

O referido estudo trata de articular um debate entre a Política de Assistência Social e 

seu importante processo de construção e consolidação enquanto política pública. Assim como, 

a Família que é abordada como de suma importância no processo de consolidação da proteção 

social de seus membros, sendo que o que ocorre cotidianamente é o seu desamparo e 

condenação pelo Estado. E por fim, será desenvolvida uma análise com os Assistentes Sociais 

do CREAS II, em que se discute sobre a política, a família e o fazer profissional frente os 

desafios existentes.  

Esses apontamentos vêm a ser pertinente, pois tratam de temas relevantes, tanto para 

acadêmicos como para profissionais que vivenciam em sua prática a relação de tais temáticas. 

Torna-se de grande valia para o processo reflexivo e conhecimento em relação à ação voltada 
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a família. Assim como, clarifica a ideia da política de assistência social ser uma política 

pública, direito do cidadão sendo, reclamável pelos usuários e por toda sociedade que dela 

necessitar.  

Ao analisar a política de assistência social percebe-se a necessidade de compreender o 

contexto histórico que a mesma se desenvolve. Vale registrar, como já destacado, que seu 

ápice alcançado no Brasil foi através da Constituição de 1988 em que é instituída como tripé 

da Seguridade Social em conjunto, com a Saúde e Previdência.  

A partir desse momento a política de assistência deverá deixar de ser vista e afirmada 

sob a ótica do favor, do clientelismo e da solidariedade para ser consolidada como política 

pública, sendo dever do Estado garantir tal direito.  

A construção da Lei Orgânica de Assistência Social em 1993 (LOAS), da Política 

Nacional de Assistência social em 2004 (PNAS) e da Norma Operacional Básica do Sistema 

Único da Assistência Social em 2005 (NOB/SUAS) e dentre outros documentos tornam-se 

referenciais para a efetivação da política, enquanto direito social que visa à ampliação da 

cidadania.  

O profissional de Serviço Social inserido nesse contexto e sendo um dos principais 

protagonistas frente a essa política, faz uso de tais documentos citados acima, para que assim 

possa construir sua prática profissional em concordância com seu Projeto Ético Político, sem 

desconsiderar os projetos institucionais vigentes.  

Entretanto, são vários os desafios presentes no cotidiano profissional – como as 

práticas fragmentadas, sistematizadas de forma imediatista e paliativas, entre outros –, o que 

culmina na responsabilização da família, no tratamento individualizado da questão social, a 

falta de articulação com a rede de serviços socioassistenciais e dentre outras questões que 

devem ser revisadas e debatidas para o “amadurecimento” da prática profissional.  

Nesse espaço, as temáticas da assistência social, da família e do serviço social se 

entrelaçam e evidencia a necessidade de melhor aprofundamento no debate crítico. Trata-se 

de trazer ao referido estudo uma construção teórica sobre a política assim como, seus 

desdobramentos que estão inseridos em documentos já citados. Argumenta-se também sobre a 

Família, suas novas concepções, organizações, bem como, sua diversidade. Busca-se, além 

disso, compreender a inserção do Serviço Social nesse campo e como ocorre sua atuação 

frente à família – quais os desafios no espaço institucional, assim como seu fazer profissional 

mediante o princípio da Matricialidade Sociofamiliar instituído na PNAS – esse último será 
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construído através de uma pesquisa que ocorrerá no CREAS II (Centro de Referência de 

Assistência Social – Campos dos Goytacazes/RJ
1
).  

Assim, a luz de alguns questionamentos buscou realizar uma reflexão frente aos temas 

já elencados. Tais questões foram idealizadas com o objetivo de esclarecer qual tem sido a 

importância da família no contexto da assistência social? Já que a mesma é considerada 

primordial ao se realizar os atendimentos, e também como protetora e provedora de seus 

membros. 

 Outra questão que foi indagada, diz respeito, sobre como a dinâmica familiar reflete 

no processo de acompanhamento necessário nos serviços socioassistenciais? Pois, como se 

têm percebido existe um processo peculiar que ocorre nas famílias e acarreta em 

configurações e dinâmicas diferenciadas. 

 Por fim, questiona-se como o princípio da Matricialidade Sociofamiliar está inserido 

no fazer profissional do assistente social? Aqui, busca-se compreender como essas 

diferenciações tanto no âmbito das famílias como no campo da política de assistência social 

têm impacto no trabalho do assistente social. 

O método utilizado no presente trabalho foi o dialético, sob a perspectiva de que o 

método melhor se aplica na compreensão da realidade. Analisa-se os aspectos relevantes dos 

fenômenos, mas sem os compreendê-los fora de um contexto social, político, econômico e 

cultural. Desta forma, a perspectiva da totalidade aqui se aplica no sentido, de que não se pode 

compreender isoladamente um fato (WACHOWICZA, 2001).  

O trabalho proposto então possui em relação aos objetivos elencados uma abordagem 

explicativa, com o intuito de compreender a visão e a ação dos assistentes sociais frente ao 

princípio instituído na PNAS. Suas dificuldades, as correlações de forças existentes no 

aparato institucional, assim como apreender os fatores que afetam a prática do profissional, 

com o intuito de aprofundar o conhecimento desta realidade específica.  

As fontes de conhecimento foram buscadas através de referências bibliográficas já 

publicadas como, revista científica, livros, artigos e assim por diante. O objetivo proposto foi 

de elucidar o processo histórico, a construção e os conceitos de família, serviço social e da 

 


 

1
 O município de Campos dos Goytacazes está localizado no interior do Rio de Janeiro no Norte Fluminense, 

possuindo uma população estimada de 490. 288 habitantes, segundo o IBGE. Informações disponíveis online 

em: https://cidades.ibge.gov.br – Consultado em 29 de outubro de 2017. 
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política de assistência social. Alguns dos autores utilizados foram: Abreu (2001); Alves 

(2014); Boschetti (2005); Couto (2012); Couto (2009); Fontenele (2007); Gil (2008); Gueiros 

(2010); Hintz (2001); Iamamoto (2009); Martinelli (2011); Mestriner (2001); Montano 

(2012); Piana (2009); Raichellis (2009) Sposati (2013); Netto (2009) e outros. 

Para auxiliar na construção do estudo foi realizada uma pesquisa de campo com os 

assistentes sociais do CREAS II – Equipamento instituído pela PNAS como Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social na Proteção Social Especial de Média 

Complexidade – através de entrevistas semiestruturadas com auxílio de um roteiro pré-

elaborado, conforme apêndice I.  

Segundo Gil (2008), a pesquisa qualitativa é importante na medida em que apreende a 

singularidade e a peculiaridade dos fenômenos, a partir das proximidades com os sujeitos. 

Nesse sentido, percebe-se que existem relações que não podem ser compreendidas através de 

números, assim entende-se que a pesquisa qualitativa é mais cabível neste trabalho à medida 

que se busca conhecer as experiências vividas pelos sujeitos inclusos na pesquisa.  

A estrutura do referido trabalho, está divida em três (3) capítulos. O primeiro capítulo 

retrata a construção da política de assistência social após a Constituição Federal de 1988, 

elenca seus avanços e retrocessos a partir dos marcos legais.  

Já o segundo capítulo disserta sobre o serviço social incluso no campo da política de 

assistência social, seus desafios e limitações no campo do trabalho, assim como suas 

possibilidades e estratégias.  

Por fim no terceiro capítulo busca-se refletir sobre a família, suas novas configurações 

e diversidades, o princípio da matricialidade na política e o serviço social em sua prática 

voltada à família, neste último, realiza-se uma reflexão com os resultados da pesquisa com 

assistentes sociais do CREAS II. 
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CAPÍTULO 1. UMA ANÁLISE DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA 

PERSPECTIVA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988 

  

Para analisar as políticas sociais, é necessário que se compreenda o contexto histórico 

que a mesma perpassa – como esclarecido por Yazbek (2008) as políticas sociais são 

responsabilidades do Estado, desta forma, o seu posicionamento reflete no funcionamento de 

tais políticas. 

Segundo Abreu (2002, p. 3), existe um metabolismo do controle social desenvolvido 

pelo sistema capitalista, através de um padrão hierárquico funcional, de modo que a 

reprodução do capital seja contínua e ampliada. Nesse sentido, o Estado auxilia o comando do 

capital através de uma “[...] superestrutura jurídico-política e ideológica e seus aparatos 

coercitivos e educativos [...]”, aponta, portanto, o comprometimento que o Estado possui com 

o sistema capitalista. 

O surgimento da política social está atrelado à gestão social da força de trabalho e com 

isso, torna-se uma modalidade de intervenção do Estado no atendimento às necessidades 

sociais. Sua finalidade está relacionada a dar respostas às chamadas expressões da questão 

social, sendo um meio de acessar os recursos, bens e serviços públicos. 

 

Na verdade, a questão social brasileira tem na desigualdade econômica, mas 

também, como afirma Martins (1997), cultural, moral, simbólica e política, seu 

núcleo orgânico. É produto de uma estrutura social inerente ao modo de produção e 

reprodução vigentes, pelos modelos de desenvolvimento que o país experimentou, a 

saber: escravista, industrial – desenvolvimentista fordista – taylorista e de 

reorganização flexível. A mundialização da economia, segundo Wanderley (1997), 

apenas agrava o quadro de desigualdades e complexidade, e renova a questão social. 

Coesão e conflito, exclusão e inclusão, riqueza e pobreza, igualdade e desigualdade 

convivem como marcas da nossa dual sociedade capitalista periférica 

(ARCOVERDE, 2008, p.113). 

 

Na esfera produtiva, Montaño (2012) afirma que são geradas as desigualdades sociais, 

a acumulação capitalista, a pobreza da classe trabalhadora e também a contradição entre as 

classes. As políticas sociais e os direitos são meios de manter a ordem, mas não eliminam as 

contradições e desigualdades. As resoluções para essas contradições só ocorreriam com a 

superação dessa ordem, com a luta de classes e com o movimento dos trabalhadores.  
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Para Yazbek (2008) a política social no Brasil foi instaurada com o propósito de 

estabilizar o Estado, torna-se um meio para dar respostas às consequências da industrialização 

que obteve seu ápice na década de 30. 

Segundo Pereira (s.d), no período da revolução industrial as políticas econômicas 

estavam voltadas a indústria e o padrão brasileiro das políticas sociais se baseou na lógica do 

que Santos (1979) denomina de “cidadania regulada” – a proteção social estaria disponível 

àqueles que possuíssem carteira de trabalho assinada e os que questionassem tal sistema 

seriam reprimidos através de violência. 

  

No Brasil, até 1930, não havia uma compreensão da pobreza enquanto expressão da 

questão social e quando esta emergia para a sociedade, era tratada como “caso de 

polícia” e problematizada por intermédio de seus aparelhos repressivos. Dessa forma 

a pobreza era tratada como disfunção individual (NOZABIELLI et al., s.p, s.d). 

 

Em 1988 que irá ocorrer uma mudança no contexto das políticas sociais com a 

promulgação da Constituição Federal. Os direitos sociais passam a ser reconhecidos e o 

incentivo a benemerência e filantropia em relação às expressões da questão social, deverão ser 

substituídos. 

Nesse sentido, é possível afirmar que, no campo conceitual, a introdução da 

seguridade como sistema de proteção social, enfeixado pela Previdência Social, 

saúde e assistência social, é um marco no avanço do campo 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 de 

cidadão (COUTO, 2010, p. 16). 

 

A Seguridade Social no texto constitucional respondeu as expectativas, entretanto sua 

efetivação não foi concreta. Como aborda Sposati (2013) o método utilizado para acumulação 

no sistema capitalista foge da ideia de consolidação da proteção social.  

 

A perspectiva de universalidade da proteção social mostra-se como confronto com 

as regras do capital, da acumulação, pois confere significado de igualdade em uma 

sociedade que, pelas regras do mercado, é fundada na desigualdade. Esse confronto 

se manifesta em formas múltiplas e permanece presente em contínua luta 

(SPOSATI, 2013, p. 661). 
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É importante observar então, como afirma Jaccoud (2007) que as ordens econômicas 

têm reproduzido desigualdades e miséria e a ordem política tem afirmado a igualdade. Torna-

se necessário problematizar o conceito de Seguridade Social presente na Constituição de 

modo que se compreenda como a mesma se fundamenta, se legitima e se expande no contexto 

brasileiro, principalmente a partir dos anos de 1990.  

Segundo Jaccoud (2007), a proteção social ganha espaço na medida em que se percebe 

que com a expansão do trabalho assalariado também se expande os riscos sociais. No Brasil, a 

ideia de proteção social iniciou através do processo do seguro social em que os direitos sociais 

eram assegurados aos trabalhadores assalariados. 

Entretanto com a efetivação da Seguridade Social na Constituição, o sentido de 

ampliação dos direitos sociais a todos os cidadãos progride. Todavia, no primeiro momento o 

processo de centralização e de estratificação social deu continuidade do acesso as principais 

políticas àqueles que eram trabalhadores formais, através das políticas previdenciárias.  

O processo de descentralização se torna importante na medida em que efetiva o 

reconhecimento dos Entes federados e redistribui responsabilidades, recursos e funções 

compartilhadas. Apesar do desafio de tal processo foi considerado de suma importância para 

dar respostas as demandas da proteção social. 

A política de assistência social no contexto da Constituição passa então a possuir 

caráter de proteção social, transfere-se do campo do assistencialismo para o campo da política 

pública. 

Segundo Couto (2015) a análise da construção da assistência social como política não 

contributiva, requer o entendimento do campo contraditório existente. A assistência social 

enquanto política durante muito tempo foi renegada e com isso foi vinculada ao 

assistencialismo e não aos direitos sociais. 

Considerada por Yazbek (2004) como “primo pobre” da Seguridade Social, a política 

na Constituição suscita um processo de universalização do acesso e também fomenta a 

entrada da mesma no campo do direito como o Estado sendo seu garantidor. 

 

[...] é um trânsito difícil: o trânsito das práticas de benemerência, filantrópicas, 

assistencialistas, para o campo das políticas públicas. A inserção da assistência 

social na Seguridade traz para essa política uma nova visibilidade, uma nova 

inserção, trazendo-a para o campo da proteção social. Assim, a Assistência Social 

articulada a outras políticas no campo social, volta-se à garantia de direitos e de 

condições dignas de vida para a população brasileira [...] (YAZBEK, 2004, p. 23). 
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A política traz nesse processo, um reconhecimento público a partir da legitimação das 

demandas da população. Auxilia também na configuração de um novo espaço para o 

protagonismo dos usuários e visa viabilizar a defesa dos grupos mais empobrecidos que 

vivem processos de exclusão desenvolvidos no atual sistema capitalista. 

 

Essa política vai ser uma forma de proteção social, de combate à subalternidade, de 

combate à discriminação que não é só econômica. Ela é econômica, sobretudo, mas 

é cultural e política. É uma política que vai oferecer algumas garantias à população, 

algumas seguranças [...] que cobrem ou que deveriam cobrir, reduzir ou prevenir 

algumas situações de risco e de vulnerabilidade social em que vive essa população 

(YAZBEK, 2004, p. 24 -25). 

 

O debate do clientelismo, da filantropia e do assistencialismo ainda é recorrente 

quando se coloca em pauta a política. É necessário compreendê-la como um espaço possível 

de se desenvolver o protagonismo dos seus usuários, que vivem situações de subalternidade, 

“desempossados” de poder. Observá-la e utilizá-la também, como instrumento capaz de trazer 

a esfera pública os processos de exclusões que ocorrem cotidianamente mediante o 

favorecimento do Estado a esfera econômica, de maneira oposta, a esfera social. 

Percebe-se que a área social fica sempre em segundo plano, sendo um desafio executar 

os direitos constitucionais. Entretanto, como já destacado a política de assistência social tem 

sido requisitada progressivamente diante o desenvolvimento do sistema capitalista, em que o 

meio de sobrevivência ocorre através da venda da força de trabalho no qual se torna possível 

adquirir os meios necessários para o sustento. 

Boscari e Silva (2015) colocam em questão um tema pertinente, nos períodos de crises 

do capitalismo – em que o desemprego cresce repentinamente, há a flexibilização e 

exploração do trabalho e diante disso o processo de pauperização e exclusão – como aqueles 

que estão fora do mercado de trabalho têm se sustentado e como aqueles que estão dentro do 

mercado de trabalho passam a ser superexplorados. Dessa forma, enquanto o sistema visa 

acumular capital há o processo de deterioração da qualidade de vida da classe trabalhadora. 

 

Diante do quadro de pauperização da classe trabalhadora, o Estado brasileiro 

reconheceu o direito à assistência social destinado a todos que dela necessitarem, 

garantida com o status de proteção social não contributiva. São destinatários desta 

política pública famílias e pessoas nos diferentes ciclos de vida que sofrem 

vitimizações, fragilidades, contingências, vulnerabilidades e riscos em decorrência 
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de imposições sociais, econômica e políticas e de ofensas à dignidade humana 

(ALVES e SEMZEZEM, s.d, p. 3). 

 

Como abordado por Fontenele (2007), a política a partir da Constituição passa a 

possuir caráter de direito, sendo preciso desenvolver uma prática planejada, passando “[...] a 

ser definida como uma prática que exige formulação de política, determinação de objetivos, 

critérios, métodos e diretrizes” (FONTENELE, 2007, p.156). 

Entretanto, há certo tipo de acusação voltada à política de assistência vinculada a ideia 

de que a mesma não possui caráter de política pública, não dispondo de efetividade em seu 

espaço na seguridade social. Como afirma Sposati (2007), é necessário que se compreenda 

que a assistência social possui potencial em provocar a extensão do acesso ao direito e o 

reconhecimento da cidadania. 

Os autores Vaitsman, Andrade e Farias (2009) discorreram sobre as mudanças 

ocorridas no campo da assistência social após a constituição. Sabe-se que a transição do 

campo filantrópico e assistencial para o campo do direito possui suas dificuldades, como já 

mencionado. Assim, os autores buscaram retratar as interferências, os avanços e desafios na 

política de assistência entre a década de 80 e 90. 

Nos países centrais na década de 1980 diante o período de crise, surge à necessidade 

de trabalhar formas de se combater o aumento da pobreza e vulnerabilidade. Assim, a 

estratégia a ser implementada é a junção entre a focalização dos mais pobres e a transferência 

de renda. Entretanto, a intenção nesse desenvolvimento de consolidação da proteção social 

aos mais pobres, está ligada ao entendimento de que, “[...] investimentos em necessidades 

básicas humanas melhora a produtividade e o crescimento econômico. [...]” (VAITSMAN; 

ANDRADE; FARIAS, 2009, p.733).  

Já no Brasil na década de 1980 as interferências no campo social foram moderadas. 

Em contrapartida na década de 90 as intervenções negativas na área social foram 

sobremaneira impactantes. “[...] O país conquista, portanto, direitos universalistas de 

seguridade social, universalista em um momento que experimenta restrição do financiamento 

social” (VAITSMAN; ANDRADE; FARIAS, 2009, p.734). 

 

Quando a crise financeira global de 1997 atinge o Brasil, a pobreza e a desigualdade 

persistiam junto ao avanço da legislação dos direitos socioassistenciais. Os novos 

programas de combate à pobreza encontrariam uma ampla clientela, ou desprotegida 

ou distribuída entre os tradicionais programas assistenciais e os benefícios 
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assistenciais conquistados após a Constituição de 1988. No entanto, até a década 

seguinte, diferentes programas e benefícios permaneceriam fragmentados e 

pulverizados em diferentes órgãos e níveis de governo, sem uma lógica nacional e 

sistêmica (VAITSMAN; ANDRADE; FARIAS, 2009, p.735). 

 

Nesse contexto, os autores abordam que a tática exercida é a de focalizar os programas 

e benefícios. Assim, as críticas emergiram em relação a esse cenário que não favorece e nem 

se posiciona em prol da universalização dos direitos. Isso significa que o contexto em que a 

política se afirmava não a impulsionava no sentido de universalizar, pelo contrário, a 

fragmentava e dificultava o progresso na perspectiva de consolidar sua identidade como 

política de proteção social. 

Na década de 1990 ainda, com o avanço do neoliberalismo ocorreu o desenvolvimento 

do desajuste social e a implantação do princípio das privatizações.  

 

É impossível para o pensamento liberal um reconhecimento de proteção social 

desatrelado do direito ao trabalho. Este sempre foi um eixo divisor e agregador, que 

fez com que a matriz do pensamento sobre a assistência social fosse vista como 

amparo, benemerência (MESTRINER, 2001. p. 287). 

 

 Pereira (s.d) ao analisar esse período o pontuou como um momento de vários 

retrocessos com a fragmentação da seguridade social, através da criação dos ministérios, a 

reforma da previdência social, o veto da LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, que 

aponta princípios e diretrizes para a organização da política de assistência social – e a 

organização de um processo de desconstrução do que está instituído na Constituição. 

Segundo Pereira e Siqueira (2010), o contexto era de uma busca ampliada pelo 

crescimento econômico e um desinteresse pelo campo da proteção social. As práticas sociais 

retrocedem a um caráter moralista, pois só se tornaria usuário aquele que merecesse. Passa a 

se defender a liberdade do mercado e desenvolver o ideal de que as políticas sociais devem 

ser focalizadas e paliativas. 

A esfera pública passa então a sofrer impactos, sendo assim, a proteção social torna-se 

alvo de desmontes, com diminuição dos recursos financeiros e a substituição do caráter 

universalista instituído na Constituição para o desenvolvimento do caráter focalista e residual 

das políticas sociais. 

Segundo Silva (2014) a materialidade do que consta na Constituição ainda não foi 

efetivada, assim, torna-se preciso trazer à prática a efetivação da proteção social. É necessário 
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que as políticas públicas – aqui se inclui a política de assistência social – superem esse caráter 

desenvolvido no processo histórico, para que de forma articulada às demais políticas e aos 

atores sociais envolvidos, possam dar respostas às requisições geradas através da ordem 

desigual vigente. 

Apesar de em 1993 a LOAS ser sancionada através de um processo de lutas, as 

políticas neoliberais continuavam e continuam a se consolidar – desenvolvendo o desmonte 

do plano social que foi construído durante um longo período. Segundo Sposati (2007), o 

avanço no campo legislativo, não destituiu a raiz patriarcal e clientelista do assistencialismo 

que ainda precisa ser rompida para a efetivação da política enquanto direito do cidadão. 

A LOAS, portanto, interliga a política de assistência ao sentido de proteção social, 

seguridade, luta pela igualdade e equidade. Entretanto o desenvolvimento do neoliberalismo, 

afeta o progresso da política, e como é questionado “afinal de contas, que rumo é esse da 

inclusão e da cidadania se o cotidiano é mais de exclusão e descidadania.” (Sposati, 2007, p. 

7). 

Nesse sentido, 

  

Analisar a especificidade/particularidade da política de assistência social no Brasil 

significa entender que estamos tratando de um objeto sócio histórico, econômica e 

geograficamente situado, e que, portanto, se está tratando de uma dada relação de 

forças sociais, econômicas e políticas que, no caso, constrói o formato do regime 

brasileiro de assistência social. Essa relação de forças é conjunturalmente mutável a 

partir da relação democrática entre sociedade, mercado, governo, estado, executivo, 

legislativo, judiciário (SPOSATI, 2007, p. 438). 

 

Pereira (2006) faz um processo reflexivo diante da LOAS, mais precisamente do seu 

art.1º que dispõe sobre 

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

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

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

atendimento às necessidades básicas (BRASIL, 1993). 

 

Afinal, que mínimos sociais são esses que a política de assistência irá prover. Segundo 

a autora, a provisão mínima no corpo legislativo traz a ideia de que só irá ocorrer se houver 

necessidades básicas. O mínimo carrega a ideia de algo menor ou que possui menos “valor” e 

acaba por propor cortes no âmbito da política, sendo o básico aquilo que é essencial e 

fundamental, constitui-se como qualificação das necessidades que serão supridas. 
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 Pereira (2006) afirma assim, que essa relação existente, entre o mínimo e o básico, no 

artigo da LOAS, não é compatível. Com isso torna-se necessário, desenvolver melhores 

atendimentos, reflexões, debates em cima das provisões básicas, assim como desenvolver 

analises sobre a política, pensando-a partir da perspectiva de que, 

 

[...] o lugar da assistência social não está relacionado com a manutenção e nem com 

resolutividade das desigualdades sociais, muito menos uma política que tem como 

objetivo e resultado acabar com a pobreza, ela é uma política com limites, e que há 

muito para consolidar, romper e construir. Desta forma, a assistência social na tríade 

da seguridade social tratará de um conjunto de inseguranças sociais geradas pelo 

ciclo de vida (ALVES e SEMZEZEM, s.d, p.11). 

 

É necessário romper com a ideia de a assistência social estar somente vinculada aos 

pobres e não aos cidadãos. O texto constitucional aponta que a política deverá abranger a 

quem dela necessitar independente de condição econômica, cultural, racial e dentre outras 

especificidades que acabam por delimitar um grupo específico de usuários. “A condição de 

ser pobre não gera direitos. É a condição de ser cidadão que os gera. Por consequência, 

enquanto for atribuída a responsabilidade da assistência social ao trato do pobre, ela não será 

uma política de direito de cidadania” (SPOSATI, 2007, p. 441). 

A mudança desse cenário desenvolvido pelo neoliberalismo na década de 1990 

intercorre a partir dos anos 2000. 

 

A tendência à ampliação da proteção social se manifesta nas diretrizes do Plano 

Plurianual (PPA) de 2000-2003; na introdução dos programas de transferência de 

renda federais que logo depois seriam unificados no Programa Bolsa Família; na 

definição de dois tipos de proteção para o sistema assistencial, a básica e a especial; 

e no aumento dos recursos investidos nos programas assistenciais, aí incluídos os de 

transferência de renda com condicionalidades (VAITSMAN; ANDRADE; FARIAS, 

2009, p.735). 

 

Os autores abordam que com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva houve um 

favorecimento para a política de assistência social, principalmente quando se analisa os 

resultados das mudanças ocorridas com os programas de transferência de renda. 

 

[...] Merecem destaque, já a partir de 2003, primeiro ano do governo: a unificação 

dos programas de transferência de renda federais no Programa Bolsa Família, o que 

viabilizou sua expansão nacional para alcançar todas as famílias abaixo da linha de 

pobreza estabelecida; a deliberação de construção do Sistema Único de Assistência 
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Social, pela IV Conferência Nacional de Assistência Social (VAITSMAN; 

ANDRADE; FARIAS, 2009, p. 736). 

  

Essa ampliação da assistência social produziu efeitos significativos. O primeiro efeito, 

diz respeito aos programas de transferência de renda que trouxeram apontamentos positivos 

em relação à desigualdade renda. O segundo trata sobre um melhor desenvolvimento da 

capacidade institucional a partir da gestão do MDS
2
 que unifica a responsabilidade sobre os 

programas de transferência de renda e o campo da assistência social. E por fim, o efeito 

destacado pelos autores corresponde ao significado social da ampliação da política de 

assistência social, que acaba por incluir uma população numa política pública que deve ser 

desagregada do viés filantrópico e assistencialista. 

 

[...] Não se trata apenas de acesso ao consumo via transferência de renda, mas da 

criação de bases institucionais e organizacionais para a incorporação dos segmentos 

sociais mais pobres e vulneráveis a um sistema de proteção, em que benefício 

assistencial não significa assistencialismo, mas direito (VAITSMAN; ANDRADE; 

FARIAS, 2009, p.739). 

 

Apesar de os avanços no campo da assistência social terem se desenvolvido 

lentamente, a incorporação de uma parcela da população através dos benefícios e serviços 

socioassistenciais legitima uma ampliação no quesito inclusão social.  

 

[...] o enfrentamento da fome e da pobreza como objeto de políticas públicas, a 

introdução de um programa nacional de garantia de renda e a implementação dos 

benefícios e serviços enquanto direitos socioassistenciais colocaram na agenda 

pública uma questão que os países de sistemas de bem-estar maduros já haviam 

colocado há décadas: a importância de inclusão social e do estabelecimento de 

padrões de vida mínimos para o conjunto da população (VAITSMAN; ANDRADE; 

FARIAS, 2009, p.740). 

 

Em 2003 aconteceu a IV Conferência Nacional de Assistência Social. A partir do 

debate travado na Conferência fica deliberado então a aprovação da PNAS – Política Nacional 

de Assistência Social – que objetiva efetivar o que está instituído na LOAS, através de 

 


 

2
 Homologado pela Lei 13.341 de 29 de setembro de 2016 o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. 

Com a medida, de maio de 2017 é nomeado como o Ministério do Desenvolvimento Social. 
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princípios organizativos que apontam para o rompimento com o assistencialismo e filantropia. 

Afirma, portanto, a política de assistência social como política pública. 

Outro avanço importante em relação à política é o desenvolvimento do SUAS – 

Sistema Único de Assistência Social – que segundo Boschetti (2005), tem um papel 

importante, pois operacionaliza os princípios da PNAS e materializa o que está disposto na 

LOAS, ou seja, organiza e estrutura os critérios fundamentais para a efetivação no âmbito da 

Seguridade Social. 

A efetivação do SUAS, pode ser considerada uma referência na regulamentação e 

consolidação da política de assistência enquanto política pública. Schmid e Silva (2015, p.87) 

abordam que como, 

 

[...] resultado de um amplo processo de construção sócio-histórico, o SUAS visa a 

estabelecer um padrão de gestão descentralizada que supere a trajetória de 

centralização, fragmentação e descontinuidade que historicamente marcaram a 

Política de Assistência Social brasileira.  

 

Os progressos trazidos com a construção do SUAS concerne à possibilidade de se 

retirar as raízes filantrópicas e patriarcais que até então se desenvolvia no âmbito da política, a 

partir da homologação da definição de política de proteção social. Mesmo com tais avanços 

que, sim são de suma importância, a isenção do conservadorismo na política de assistência 

social ainda é um desafio a ser rompido. Outro ponto que dificulta esse rompimento com o 

conservadorismo diz respeito, a ausência de um debate sobre os determinantes que 

desenvolvem a desigualdade social, pobreza e outras mazelas sociais.  

Segundo Schmid e Silva (2015) a configuração da política de proteção social aqui 

discutida, é compreendida a partir de uma estrutura que se debruça nas necessidades do 

capital, ou seja, as intervenções do Estado são apreendidas por vezes não no sentido de 

universalizar direitos, mas ao contrário desse rumo. 

 

Essa breve explanação acerca dos avanços e limites da Política de Assistência Social 

permite inferir que tais processos se realizam no interior de um movimento mais 

amplo, cujas determinações estão fincadas nas transformações societárias vigentes. 

Todo o aparato de regulamentação da política em foco resulta de lutas intensas que 

tensionam e dinamizam o formato e o lugar que a Assistência Social ocupa no 

campo da proteção social brasileira. Isto é, a direção social da aludida política está 

em constante disputa por projetos societários antagônicos. Podemos assim dizer que 

há campos de resistência, mas o atual contexto aponta para a preponderância de um 

projeto conservador que tem conferido à Assistência Social um nítido corte seletivo, 

focalizado, assistencial e filantrópico (SCHMID; SILVA, 2015, p.88). 
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Portanto percebe-se que a construção da PNAS e SUAS auxilia na medida em que, 

consolida a política de assistência social como direito dos indivíduos e dever do Estado. 

Assim, mediante esse contexto de tensas lutas e contradições é necessário o posicionamento 

do Estado em prol da efetivação dos direitos da população. 

 

O Estado, na gestão da política de assistência social, não pode permanecer no papel 

de coadjuvante que concede ajudas financeiras, subvenções a ações, trabalhos ou 

projetos comunitários de organizações da sociedade civil. Ele precisa alcançar o 

estatuto de regulador e responsável por garantir proteção social como política de 

cidadania, isto é, nem compensatória, nem residual, nem caritativa, nem 

assistencialista, mas sim política pública de direitos (SPOSATI, 2007, p. 447). 

 

Compreende-se que a política de assistência social não é capaz de solucionar as 

mazelas desenvolvidas no sistema capitalista, assim como qualquer outra política social como 

afirma Couto (2015). Mas como apontado pela autora, à apreensão do espaço da política 

como possibilidade realizar lutas e reivindicações é de grande valia. Isso quer dizer que, no 

âmbito da assistência social a ampliação da política não deve ser somente considerada sob a 

perspectiva da efetivação dos acessos a benefícios e serviços, mas sim também como 

oportunidade de modificar o cenário social excludente. 

Esse contexto refere-se ao sistema capitalista que desencadeia um processo de 

superexploração da classe trabalhadora que vive com baixos salários e ainda provoca um 

número crescente de trabalhadores informais.  Em vista disso, há a expansão da população 

que depende da política de assistência social. Segundo Couto (2015) essas mudanças 

ocorridas no mundo do trabalho solicitam uma ampliação da política, e acabam por aflorar 

certos pensamentos conservadores. Esses pensamentos relacionam-se a ideia de dependência 

do usuário a determinado serviço ou benefício, assim como a vinculação da condição de vida 

do usuário ao quesito moral. 

 

Isso significa que, apesar dos inegáveis avanços, permanecem na Assistência Social 

brasileira, concepções e práticas assistencialistas, clientelistas, primeiro damistas e 

patrimonialistas. Décadas de clientelismo consolidaram neste país uma cultura 

tuteladora que não tem favorecido o protagonismo nem a emancipação dos usuários 

das Políticas Sociais e especialmente da Assistência Social aos mais pobres em 

nossa sociedade (YAZBEK, 2008, p. 81). 
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Segundo Silva (2014) a compreensão do desenvolvimento da política discutida, não 

pode desprender-se do contexto estrutural mais amplo da sociedade. Assim compreende-se 

que os avanços legais trazidos que homologam a assistência social, como direito do cidadão e 

dever do Estado, são afetados em seu desenvolvimento diante a escassez de recursos que lhe 

são direcionados. 

 

O movimento de regulamentação da área tem sido um avanço importante, mas o 

modo pelo qual o Suas vem sendo implementado ainda é carregado de uma série de 

limitações que dificultam substancialmente a consolidação de uma rede de serviços 

socioassistenciais de fato pública e de qualidade (SILVA, 2014, p. 391). 

 

Em contraproposta a esse cenário, para o fortalecimento da política de assistência na 

contemporaneidade, é preciso unificar os pilares que a sustenta através da articulação da rede, 

das instituições e do sistema para a efetivação dos direitos dos usuários. Bem como um 

melhor desenvolvimento do sistema para ciência de como o usuário entra e sai, ou seja, se os 

direitos foram adquiridos e quais mudanças ocorreram. Por fim construir também, serviços 

permanentes e continuados, ao invés de serviços específicos de cada governo e buscar a 

consolidação do pacto federativo para maior ampliação da política. 

 

A Assistência Social é espécie do gênero Seguridade Social e tem área de ação 

definida na constituição federal. É preciso parar de transgredir a constituição e leva-

la a sério. Ela não é elixir de pobre. Ela é proteção social básica e especial; ela tem 

especificidade que a distingue, o que não a aparta das necessárias relações com as 

demais políticas sociais e econômicas. Assistência social é ato de direito e não ato 

de vontade ou liberdade. Como direito, tem responsabilidade pelos resultados do que 

faz e não só da vontade de inaugurar coisas novas ou novos nomes (SPOSATI, 

2007, p. 79). 

 

É preciso pensar a política de assistência, qual contexto histórico que a mesma 

perpassa, quais são as suas diretrizes, quais os direitos que a mesma defende e principalmente 

pensa-la vinculada ao tripé da Seguridade Social –; política inserida nesse âmbito tem o 

objetivo de construir a proteção social brasileira, em que busca-se a concretização e 

universalização dos direitos sociais.  
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1.1 Política de Assistência Social e seus desdobramentos no âmbito do SUAS 

 

A política de assistência social durante um longo período foi considerada como uma 

não política como já mencionado. Através das lutas e movimentos sociais a mesma foi 

construída e homologada, sendo resposta da “[...] manifestação dessa resistência.” (COUTO, 

YAZBEK E RAICHELIS, 2012, p. 59). Nesse sentido, a PNAS afirma a assistência social 

como política que cobre àqueles que dela necessitarem, e deve assegurar a cobertura de todos 

os cidadãos. 

O SUAS, nesse sentido, objetiva configurar na política de assistência meios de efetivar 

o conteúdo da PNAS, como política de proteção social. Visa assegurar os direitos sociais, e 

apresenta a necessidade de se garantir as seguintes seguranças: 

- Segurança de rendimento, que é a garantia de que todos tenham o mínimo 

monetariamente para a sobrevivência da família e dos indivíduos;  

- Segurança de Acolhida que está relacionado à provisão das necessidades básicas; 

- Segurança de sobrevivência familiar que supõe o restabelecimento e a consolidação 

dos vínculos familiares; 

- Segurança do desenvolvimento da autonomia, que trabalha ações voltadas à 

capacidade do indivíduo, em que objetiva o progresso da autonomia desses usuários, 

considerando o atual sistema que afirma a subalternidade da classe trabalhadora; 

- Segurança de benefícios materiais ou pecúnia, que afirma intervenções estatais 

através de benefícios eventuais diante situações emergenciais ou de calamidade pública. 

(Couto et. al. 2012)  

Os seus princípios estão dispostos na LOAS, cap. II, seção I, art. 4º, em que 

resumidamente tem por base a ampliação dos atendimentos as necessidades básicas, a 

universalização dos direitos, o respeito, a igualdade, dignidade do indivíduo como cidadão, a 

divulgação dos benefícios, sendo retratados como princípios democráticos. 

As diretrizes são baseadas na LOAS e na Constituição Federal de 1988 que dissertam 

sobre a descentralização político-administrativa, a participação da população na formulação 

de políticas sociais, além de responsabilizar o Estado na condução da Política de Assistência 

Social, tendo por centralidade a família como alvo dos benefícios, serviços e programas. 
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Segundo Silva (2017), a descentralização político-administrativa, contribui ao trazer as 

ações de caráter continuado como destaque na implementação do SUAS. Também avança ao 

provocar o compartilhamento das responsabilidades entre os entes federados, assim como 

afirma uma maior participação da população a partir de viabilização de organizações 

participativas e deliberativas no quesito de formular e programar políticas. Por fim, mas não 

menos importante prioriza o Estado como responsável de assegurar o desenvolvimento da 

política. 

Todavia é importante, como observa Silva (2017, p. 69), pautar que a, 

 

[...] implementação de um sistema descentralizado não se dá de forma natural, pelo 

contrário, é um processo composto por muitas contradições, sendo estas 

características próprias de um contexto onde envolve atores sociais com interesses 

distintos.  

 

Considera-se então, que existe uma dificuldade em se executar tais princípios e 

diretrizes diante uma conjuntura totalmente contraditória. Há a apropriação privativa daquilo 

que é produzido pelo trabalhador e, com isso, ocorre o progresso da acumulação do capital, 

que favorece a classe dominante. Em consequência, desenvolve-se o crescimento das 

expressões da questão social, da miséria, da pobreza, do desemprego e outros, que afetam 

principalmente a classe trabalhadora. 

Sposati (2009) analisa a política de proteção social não contributiva aqui dissertada e 

afirma que, a inclusão desse direito na constituição é um grande avanço, pois, há o 

reconhecimento da necessidade de se homologar na agenda pública a responsabilidade do 

Estado, como garantidor da política de assistência social. Todavia, a construção da política no 

campo dos direitos foi resultado de tensas lutas –, afinal, era necessário mudar o 

desenvolvimento que ocorria até então em relação à política e progredir assim, sobre novas 

bases.  

Isso significa afirmar que a política construída na constituição é um novo modelo a ser 

seguido, entretanto não se devem desconsiderar as dificuldades no decorrer do caminho.  

 

A assistência social, como toda política social, é um campo de forças entre 

concepções, interesses, perspectivas, tradições. Seu processo de efetivação como 

política de direitos não escapa do movimento histórico entre as relações de forças 

sociais (SPOSATI, 2009, p.15).  
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A mudança trazida com a proclamação da responsabilidade do Estado solicita por uma 

gestão estatal que se compromete com os princípios e diretrizes que dão sustento a política. 

Assim, a gestão deve-se programar não somente para atender as necessidades trazidas pela 

população, mas também para antever e dinamizar as desigualdades sociais. 

Voltando aos objetivos da PNAS sua concretização se dá através de políticas setoriais, 

que propõe o enfrentamento das desigualdades e a garantia dos mínimos necessários para a 

sobrevivência e a universalização dos direitos sociais.  

Como afirma Nicomedes (2007), o direito hoje é compreendido como sinônimo de 

reivindicação, apesar de o mesmo ser afirmado legalmente é preciso reivindicar por vezes 

para ser efetivado cotidianamente.  

Nesse sentido, percebe-se que na conjuntura do ideal neoliberal, a vulnerabilidade 

social desenvolvida mediante o favorecimento e investimento nas políticas econômicas, faz 

com que surjam demandas no quesito da responsabilidade social. 

Os usuários que demandam esta responsabilidade social são os principais atores no 

processo das transformações sociais. Desta forma, a política aqui analisada em suas 

seguranças, princípios, diretrizes e objetivos necessita ser articulada as demais políticas 

sociais para que, assim os direitos sociais necessários aos indivíduos sejam afirmados e 

consolidados. “Assim a compreensão da política de assistência social, na perspectiva do 

SUAS, é associada a necessidade de superação da cultura do assistencialismo/clientelismo e 

afirmação da explicitação do direito. ” (COUTO et. Al, 2012, p. 232) 

Percebe-se, que o objetivo da PNAS é promover programas, benefícios e serviços de 

proteção social especial e proteção social básica para indivíduos e famílias que necessitarem. 

Torna-se importante considerar, que a efetivação da PNAS acaba por ampliar como 

trata Couto et. Al (2012) os usuários da assistência social, indo além daqueles que antes eram 

considerados, inaptos ao trabalho como exemplo, os desempregados, trabalhadores informais, 

precários e dentre outros. Assim, considera-se que agir através de atuações politizadas com o 

objetivo de desconstruir essa responsabilização moral dos indivíduos em relação às mazelas 

sociais e mobilizar, desta forma, a consciência de sujeito de direito, é de suma relevância.  

Outro ponto importante destacado na PNAS é o princípio da Matricialidade Familiar. 

Pode-se observar que no decorrer dos acontecimentos históricos a família sofreu fortes 

pressões, que consequentemente desencadeou vários processos de exclusão. 
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 A partir da Constituição Federal de 1988, a família passa a ter centralidade na PNAS 

através deste princípio, que se refere à necessidade de tê-la como centro dos serviços da 

Política de Assistência Social, sendo ela mediadora das relações entre os sujeitos e a 

coletividade.  

Como afirma Sposati (2007), o primeiro âmbito singular da proteção social da 

assistência social é a família com sua capacidade protetiva e o segundo seria as relações 

construídas no cotidiano e como ocorrem essas relações no desenvolvimento da vida dos 

cidadãos. 

A PNAS iniciou debates sobre a importância e compreensão da família, pois ela passa 

a ser o foco da política. Diante do crescimento das desigualdades, das expressões da questão 

social, a família tem estado numa situação de fragilidade. A intervenção do Estado torna-se 

necessária através das políticas públicas, para que assim, a família possa cumprir as funções 

que lhe são atribuídas, como fonte principal de provisão das necessidades sociais. 

Segundo Degenszajn e Couto (2011) no momento mais conservador da sociedade 

brasileira, a família também era responsabilizada pelas mazelas sociais ocorridas com seus 

integrantes. Afirma-se nesse aspecto, uma culpabilização moral dos responsáveis em relação à 

proteção social incumbida a família. 

Para romper com essa visão arcaica da família como única responsável dessa proteção 

social aos seus integrantes, é preciso compreensão das afirmações burguesas existentes que 

estabelecem desigualdades e violações de direitos. Assim é preciso alcançar, a singularidade 

de cada família, e como afirma Martinelli (2011) conhecer os processos de enfrentamento que 

a família tem instituído diante as mazelas sociais desenvolvidas no atual sistema capitalista. 

Como Couto et. Al (2012) aborda, no âmbito do SUAS para desenvolver ações 

voltadas a família é preciso analisar as seguintes questões: 

- A diversidade dos arranjos familiares e os diferentes modelos que têm se 

desenvolvido; 

- Para que a família supra as necessidades básicas de seus integrantes é preciso que a 

mesma seja protegida, sendo de grande importância o papel do Estado como garantidor de 

direitos; 
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- A retirada do caráter moralista, que acaba por culpabilizar determinados integrantes, 

por serem considerados responsáveis na implementação de determinado direito ou 

necessidade, que por vezes não lhe cabe; 

- Por fim, trabalhar a singularidade das famílias em detrimento do atendimento 

individualizado, levando em conta a particularidade de cada indivíduo, mas desenvolvendo a 

consciência de classe. 

 Nesse sentido, é importante compreender as funções que o Estado tem repassado a 

família e quais as possibilidades de atuar como “protetora” nesse arcabouço contraditório em 

que se desenvolve e reafirmam as desigualdades sociais. Interpretar também, a diversidade 

existente nesse contexto e como se dá as correlações de forças nesse âmbito. Desta forma, o 

debate sobre família é amplo e complexo, sendo refletido mais profundamente no último 

capítulo do referente trabalho. 

É relevante salientar a Vigilância Socioassistencial, que busca compreender as 

situações de precarização e agravamento de vulnerabilidades que atacam os territórios, como 

também a realidade específica da família. Torna-se fundamental a utilização destes dados e 

informações adquiridas pelas equipes de serviços socioassistenciais para o planejamento de 

ações estratégicas.  

Outra considerável pontuação que a PNAS (2004) retrata é a caracterização de um 

sistema articulador que fornece ações e serviços de acordo com o nível de complexidade, 

como a Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.  

 Boschetti (2005) afirma que a definição de campos de proteção é necessária, pois a 

proteção social extrapola a política de assistência social. Isto quer dizer que, é necessário um 

conjunto de políticas públicas para se responder as demandas existentes, para que assim não 

ocorra, o superdimensionamento da assistência social através do desenvolvimento de 

atribuições que não competem à política. 

A Proteção Social Básica tem como objetivo prevenir situações de risco, possui por 

público alvo uma população em situação de vulnerabilidade social. Propõe-se o 

desenvolvimento de programas, projetos e serviços de acolhimento, socialização de famílias e 

indivíduos conforme a identificação da situação de vulnerabilidade. 

A Proteção Social Especial de Média Complexidade é direcionada a indivíduos e 

famílias que passam por algum tipo de risco pessoal ou social e violação de direitos, cujos 

vínculos familiares ainda não foram quebrados. E a Proteção Social Especial de Alta 
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Complexidade visa garantir uma proteção integral, ou seja, quando famílias e indivíduos 

necessitam sair do seu núcleo familiar e comunitário, decorrente de ameaça ou necessidade. 

O CREAS (Centro de Referência de Assistência social) dentro da Proteção Social 

Especial de Média Complexidade tem por objetivo ofertar serviços, conforme dispõe a 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, a usuários em situação de risco, 

negligência, abandono, ameaça, violência física ou psicológica, em que os vínculos familiares 

estão fragilizados. Sendo assim, será estabelecido nesse estudo, uma análise do serviço social 

inserido nesse equipamento. 

Prosseguindo com o tema proposto percebe-se que no âmbito do SUAS a política de 

assistência social será conduzida pela PNAS, entretanto é necessário que não haja um 

engessamento frente os princípios e diretrizes estabelecidos. Através desse instrumento haverá 

uma maior facilidade para se compreender o usuário dentro dos territórios, assim como, um 

melhor desenvolvimento dos serviços que serão realizados através de atividades continuadas e 

ordenamento em rede e dentre outros avanços que foram construídos através da PNAS. 

Segundo Silva (2017, p. 50), o território no âmbito do SUAS ganha certa relevância no 

sentido de atender as demandas sociais que se constroem, assim como “facilita” ao se 

executar programas, serviços e projetos. Isso significa que, com o princípio da 

territorialização, há a possibilidade de se planejar estratégias mediante o reconhecimento das 

maiores incidências de vulnerabilidades e riscos sociais nos espaços territoriais dinâmicos. 

“Assim, sob esse princípio para o campo assistencial é preciso relacionar as pessoas aos seus 

respectivos territórios no sentido de reconhecer suas demandas, ações e busca pela 

reafirmação do uso desse espaço”.  

A NOB/SUAS em conjunto com a PNAS tem por finalidade operacionalizar a política 

de assistência social, de modo que incorpora em suas normativas, a forma de gestão do 

SUAS, assim como as responsabilidades dos entes federados, a necessidade de construir o 

Plano de Assistência Social como um instrumento de planejamento estratégico para os 

municípios, o pacto de aprimoramento do SUAS, a fiscalização do repasse fundo a fundo para 

a política através dos conselhos e outras prerrogativas que visam orientar a efetivação do 

SUAS. 

Todavia, apesar dos avanços Boschetti (2005), retrata alguns desafios que se deparam 

a política. Como exemplo o desemprego, pois diante a não possibilidade de contribuir, por 

diversos fatores, como a insuficiência de renda e dentre outros, torna-se necessário que 
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diversos grupos sejam inseridos na política de assistência social. Entretanto, há aqueles que 

não conseguem a inclusão como os idosos que nunca contribuíram e ainda não alcançaram a 

faixa dos 65 anos para o Benefício de Prestação Continuada. 

Diante o exposto observa-se um processo de exclusão instituído na Seguridade Social, 

que é condicionada e limitada por vezes pelo mercado de trabalho, não assegurando proteção 

social ao mais pobre e acaba por reproduzir desigualdades. Assim, apesar dos avanços que a 

mesma trouxe tornam-se insuficientes. 

 

É neste contexto que o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) se apresenta 

como um elemento necessário e importante para a consolidação e ampliação da 

seguridade social. Nesse sentido, sua integração no âmbito da Seguridade Social é 

critério fundamental para sua efetivação. Como sistema que operacionaliza os 

princípios da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), o SUAS materializa 

princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social em suas 

orientações centrais e estabelece um sistema em seu sentido mais estrito, ou seja, 

como estrutura organizada com base em um conjunto de serviços socioassistenciais 

inter-relacionáveis e agrupados por características de proximidade, e em diferentes 

tipos de proteção social (BOSCHETTI, 2005, p. 11-12). 

 

Como aborda Couto (2009), apesar dos avanços, ainda existem desafios na política 

como a necessidade de instituir a universalização do acesso, de romper com a individualidade 

no atendimento, de redefinir e pensar a rede, de romper com o censo comum e o 

voluntarismo, ou seja, de construir respostas através de análises profundas às lacunas 

existentes dentro da proteção social. 

É preciso compreender e afirmar como pontua Sposati (2007), que a política de 

assistência social está no campo da proteção social, sendo garantida a todo cidadão e não 

exclusivamente ao pobre e para além da política de proteção social é uma política que afirma 

a proteção da dignidade humana. 

A construção da PNAS, segundo Yazbek (2007) não deve ser compreendida 

desanexada de uma relação histórica, cultural, política e econômica, mas deve ser entendida 

no contexto das relações e dos interesses que perpassam o cotidiano. Isto quer dizer que, 

deve-se analisar o cenário mais amplo da política a qual está inserida para que se compreenda 

as dificuldades que afetam a construção dos mecanismos para a gestão do SUAS.  

Couto (2009) observa o SUAS como possibilidade de uma nova forma de gestão da 

assistência social. Com a afirmação da articulação entre os três entes federados o SUAS traz 

ao campo público a centralidade na responsabilidade do Estado.  
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A centralidade do papel do Estado na condução da política pública tem o caráter de 

garantir que ela realmente atenda a “quem dela necessitar”, guardando os princípios 

da igualdade de acesso, da transparência administrativa e da probidade no uso do 

recurso público. A rede socioassistencial beneficente deve participar do atendimento 

às demandas, mas cabe ao Estado estruturar o sistema e resguardar o atendimento às 

necessidades sociais. Assim, o sistema é beneficiado pela experiência acumulada 

nesse campo pelas entidades, mas é preservado no sentido de garantir que a rede será 

formada com base no caráter público e de inclusão de todos (COUTO, 2009, p. 208). 

 

Todavia, salienta-se a importância de ponderar a quais princípios o Estado tem 

atendido. Segundo Pastor e Brevilheri (s.d) o Estado ao assumir responsabilidades sociais tem 

por objetivo, manter a ordem. Numa observação mais minuciosa em relação ao Estado liberal, 

os autores explicam que o bem-estar tão sonhado pela sociedade estaria disponível a todos, 

dependendo somente do esforço individual. Assim, justifica-se uma menor intervenção do 

Estado a partir da ideia de acomodação e desinteresse dos indivíduos. 

No Brasil, mais precisamente na década de 1990 ocorreu, 

 

[...] um tempo de lutas para a efetivação dos direitos consagrados na Constituição, 

na contramão da defesa de um Estado Mínimo e da implantação de políticas 

compensatórias. Foi um tempo de viver o paradoxo de implementar políticas sociais 

de caráter universalizante em um contexto de ajuste econômico restrito (PASTOR; 

BREVILHERI, s.d, s.p). 

 

O Estado então passa a se readaptar, segundo os autores abordados, a lógica do capital. 

Assim, mediante essa nova adaptação, o Estado dará diferentes oportunidades e soluções para 

ampliação dos direitos sociais. Segundo Pastor e Brevilheri (s.d, s.p) as políticas sociais, e 

aqui se pode entender a política de assistência social, deve ser vista como um espaço 

democrático, de consolidação das lutas e reivindicações da classe trabalhadora. “Não pode, 

portanto, ser considerada um fim, mas um meio que permita vislumbrar a possibilidade de 

defesa de um projeto de uma nova sociedade.”  

Segundo Pereira (2009) o Estado é conceituado como instituição resultante do 

fenômeno histórico e relacional, ou seja, o mesmo está em constante movimento e mutação. 

Caracteriza-se, como uma realidade dinâmica, que possui um caráter dialético, com posições, 

opiniões e interesses divergentes. Administra os interesses que surgem na sociedade sem 

neutralidade, e busca legitimar-se ao construir relações com as diversas classes, contudo 

favorecendo a classe dominante.  
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Portanto, o Estado possui diversas características, sendo um campo complexo e 

contraditório das relações de forças. Ao relacionar o Estado com as políticas públicas 

percebe-se que há um envolvimento tanto do Estado como da sociedade, sendo o Estado 

responsável por suprir as necessidades sociais, e a sociedade responsável por fiscalizar e 

controlar esses atendimentos. 

Assim é a partir do entendimento e compreensão do Estado, que se é possível construir 

uma consciência que direcione a sociedade a uma participação política e uma postura crítica e 

autônoma em relação aos seus direitos e deveres. Não devendo se esquecer da complexidade 

expressa na relação Estado e sociedade, que se dá de modo contraditório e interdependente, 

pois é a partir dessa relação que as condições de construção e manutenção da esfera pública 

são criadas. 

Para se legitimar o Estado necessita de uma relação com todas as classes sociais, 

porém é com a classe burguesa que ele possui um declínio e um relacionamento maior e mais 

significativo, as demais classes são vistas e tratadas apenas de forma que continue a o 

legitimar. 

Assim para manter essa legitimidade que o torna dominante juntamente a burguesia, o 

Estado precisa atender e incorporar, nem que sejam superficialmente, todos os interesses e 

necessidades das diversas classes sociais. Quando não cumpre com suas responsabilidades o 

Estado corre o risco de perder gradualmente sua legitimidade, através de atitudes e 

movimentos organizados da sociedade civil, assim abre espaço para formação de poderes 

paralelos. 

Dessa forma, entende-se que a implementação do SUAS reafirma a necessidade de 

uma gestão organizativa mais ampliada sob a ótica dos direitos. O Estado, nesse sentido, deve 

ser o mediador desse processo afirmando e viabilizando tal gestão.  

 

Assim, é possível afirmar que a PNAS e o Suas alteram as referências conceituais, a 

estrutura organizativa e a lógica de gestão e controle das ações na área. A sua 

consolidação como sistema implica a determinação de oferta contínua e sistemática 

de uma rede constituída e integrada, com padrões de atendimento qualificados e 

pactuados, com planejamento, financiamento e avaliação (COUTO, 2009, p. 209). 

 

Segundo Gonçalves (2012) sua concretização caracteriza uma nova forma de se 

conduzir a politica de assistência social.  Desse modo, torna-se importante reafirmar o vínculo 
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dos princípios democráticos do SUAS, enxergando-o como espaço que pode consolidar a 

assistência social como direito dos indivíduos e dever do Estado.  

Desta forma, 

 

O SUAS não pode ser encarado e executado como simples técnica de gestão. Ao 

contrário, deve ser assumido por todos, trabalhadores, gestores, usuários, 

conselheiros, como espaço de tensionamento do econômico, de ampliação de 

direitos, de articulação de políticas sociais e de radicalização da democracia 

participativa. Só assim poderá se constituir em verdadeiro espaço de consolidação da 

assistência social como direito das pessoas e dever estatal (BOSCHETTI, 2005, p. 

15). 

 

O debate sobre a política de assistência deve ser ampliado constantemente, sob a 

justificativa de ser uma política que atende às desigualdades sociais geradas numa conjuntura 

afirmada no princípio da contradição entre o capital e trabalho. Isso significa que as dinâmicas 

das expressões da questão social são geradas cotidianamente no movimento da realidade, cabe 

assim a análise desse contexto para o desenvolvimento de uma política pública que afirme 

direitos e garantias de uma vida digna. 

 

Portanto, tornar realidade os objetivos e princípios contidos no sistema único de 

Assistência Social, requer a articulação dos diferentes segmentos sociais, pois 

envolve o reconhecimento da própria política de assistência enquanto política de 

direito, enquanto espaço de lutas travadas cotidianamente, assim, é preciso refletir o 

papel dessa política em nível macro para podermos considerá-la a partir da realidade 

micro – a realidade que é apresentada diariamente aos profissionais e usuários da 

assistência, sendo esta, muitas vezes uma realidade muito aquém da que se deseja 

para a plena efetivação das ações e serviços (SILVA, 2017, p. 43). 

 

Cabe aqui, destacar que a política de assistência ao caminhar sob essa nova 

perspectiva de gestão do SUAS amplia as possibilidades de a população reconhecer seus 

direitos e assim, se posicionar em prol da sua efetivação. Isso significa que, a política 

enquanto direito, abre espaço para as reivindicações da classe trabalhadora e para sua 

construção cotidiana.  
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CAPÍTULO 2. A INSERÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: embates e desafios na contemporaneidade 

 

O serviço social desde sua origem perpassa por desafios na construção do seu fazer 

profissional. Retomar a construção histórica da profissão, mais precisamente da década de 

1930 a 1980, é necessário para compreender de melhor maneira os desafios atuais. 

Segundo Iamamoto (2002), não tem como pensar a profissão desvinculada do contexto 

histórico. Em sua análise, na década de 30 emergem novos momentos políticos, sociais e 

econômicos através do processo de industrialização. 

Segundo Silva (1984) com as mudanças do sistema agroexportador para o modelo 

industrial, assim como as mudanças da relação entre o capital e trabalho e o desenvolvimento 

de uma “nova” classe trabalhadora, decorreu-se a ampliação de vários conflitos sociais. Nesse 

sentido, Vargas para afirmar seu atual governo busca apontar, 

 

[...] certa tolerância em relação à atuação da Igreja e, consequentemente à atuação 

dos atores do Serviço Social, que se institucionaliza nos anos 30 com gradativa 

afirmação nos anos 40. A Igreja se apresenta como responsável pela fundação das 

primeiras escolas de Serviço Social no país, através de sua ação renovadora e como 

parte integrante da sociedade (SILVA, 1984, p.37). 

 

Nesse sentido, o serviço social surge com o objetivo de aliviar os males sociais 

desenvolvidos no atual contexto, sendo demandado por determinada classe (dominante) 

dirigindo sua ação à outra classe (subalterna/trabalhadora). A sociedade capitalista requisita o 

assistente social no sentido de afirmar a opressão social, cooptar a classe trabalhadora e 

reproduzir, assim a consolidação do poder da classe dominante a partir da regulação da 

questão social. 

Segundo Martinelli (2005), para compreender a construção do serviço social na 

sociedade brasileira, é preciso destacar o sistema capitalista como base que demanda a 

profissão. Também afirmar que esse mesmo arcabouço, desenvolve uma gama de 

contradições e antagonismos no seu processo de produção e reprodução. Desse modo, já se 

pode considerar que a profissão inserida nesse contexto, desde os primórdios possui 

obstáculos a serem vencidos. 
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Instaurando-se como uma forma peculiar de sociedade de classes fundada sob a 

compra e venda da força de trabalho, revelou desde logo sua força opressora em 

relação ao proletariado. Com o capitalismo se institui a sociedade de classes e se 

plasma um novo modo de relações sociais, mediatizadas pela posse privada de bens. 

O capitalismo gera o mundo da cisão, da ruptura, da exploração da maioria pela 

minoria, o mundo em que a luta de classes se transforma na luta pela vida, na luta 

pela superação da sociedade burguesa (MARTINELLI, 2005, p. 54). 

 

Primeiramente o serviço social foi constituído atrelado a Igreja e aos setores da 

burguesia. Vinculou-se, nessa lógica, aos interesses desses segmentos que pretendiam por 

meio da profissão controlar, cooptar as lutas sociais que emergiam no período. O que se 

pretendia era perpetuar as relações sociais, garantindo o crescimento e a perenização do 

capitalismo através da perspectiva de que essa sociedade, no qual a égide é o crescimento do 

capital, é o ideal a ser alcançado. 

As ações que os profissionais desenvolviam então seguiam a lógica da imediaticidade, 

conforme a necessidade do segmento dominante. “[...] Os benefícios, concessões e serviços 

oferecidos procuravam recobrir a dominação e exploração burguesa, situando-se como formas 

ideológicas de preservar o domínio de classe.” (MARTINELLI, 2005, p.127). Sendo assim, a 

identidade que os profissionais construíam sob a categoria era de repressão e controle, 

conforme o modelo que a burguesia demandava.  

As contradições e antagonismos inerentes ao sistema capitalista, não eram 

compreendidos pelos profissionais de tal modo que a consciência politica em seu fazer 

profissional era imperceptível. Desta forma, pode-se perceber que a prática do profissional, 

nesse período, era e permanece sendo afetada pela conjuntura e pelos interesses divergentes 

na sociedade de classes.  

A autora aborda, então que se construía uma categoria sem identidade, em que não 

havia a perspectiva de se atender a classe trabalhadora em contraponto aos interesses 

burgueses, assim como também não existia uma consciência de classe trabalhadora. Isso quer 

dizer, que a identidade do serviço social sucumbia à alienação dos profissionais frente aos 

interesses da classe dominante. 

 

[...] a identidade assumida pelo serviço social, que com ela operou ao longo do 

tempo, desenvolvendo um percurso alienante e alienador e que o distanciou da trama 

das relações sociais, impedindo-o de participar de uma prática política e social 

autentica.  A alienação presente na sociedade capitalista, tendo encontrado a base 

social necessária, penetrou na consciência dos agentes profissionais, constituindo 

sério obstáculo para que pudessem estruturar sua consciência politica, sua 

consciência social (MARTINELLI, 2005, p. 128). 
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Dado o exposto, pode-se perceber que o serviço social ao construir sua identidade, 

nesse período, rendeu-se a lógica do capital. Desprovido assim, de pensamento crítico-

reflexivo frente a esta realidade que constantemente afetava negativamente a classe 

trabalhadora. 

O serviço social então, no primeiro momento é construído vinculado a Igreja atuando 

através de ações sociais e assistencialistas com o caráter filantrópico. E como afirma Silva 

(1984), a influência europeia desenvolvida na formação profissional conduziu a uma práxis 

preocupada com a família, com a perspectiva de servir o outro e de curar as sequelas que o 

sistema causava. 

A partir de 1945, o serviço social recebe maior influência norte-americana, na 

construção de ações mais eficazes em relação à prática do trabalho social, se apegando ao 

princípio da neutralidade das ciências e desvinculando-se de uma análise de estrutura global 

para um viés empirista. 

Com o desenvolvimento das sistematizações das atividades realizadas, que Silva 

(1984, p.41) denominou de “ação racionalizadora”, o serviço social buscou aperfeiçoar seus 

instrumentos e sua ação mediante a ampliação do capitalismo e consequentemente de suas 

mazelas. 

Ao tomar parte da ideologia desenvolvimentista, que visa o crescimento da riqueza, 

crescimento material, eliminação da pobreza e valorização do homem, o serviço social buscou 

viabilizar a participação da população nessa ideologia, aniquilando as possíveis tensões e 

sequelas desse processo. Entretanto, na década de 60 percebe-se que as proposituras 

desenvolvidas por essa ideologia são insuficientes e assim “sugere-se uma proposta de 

transformação da sociedade” (SILVA, 1984, p.42). 

Levanta-se então, o questionamento dos objetivos, dos métodos e dentre outras bases a 

qual o serviço social desdobrava sua ação. Afinal, até então, sua prática buscava viabilizar,  

 

[...] a complexa tarefa de tentar conciliar o inconciliável, promovendo o ajustamento 

entre o capital e o trabalho, ou criando formas ideológicas de anular as 

reivindicações coletivas, esvaziando-as da sua “realidade política”, os assistentes 

sociais eram muito úteis ao sistema capitalista e muito valorizados pela burguesia 

[...] (MARTINELLI, 2005, p. 129). 
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 Inicia-se um processo de impulso pela mudança, no qual, pensa-se a importância da 

profissão, como a fazemos e com que base fazemos. Promovendo assim, o início do 

Movimento de Reconceituação. 

 

[...]. Esboça-se, assim, o movimento de reconceituação latino-americano que se 

posicionava no sentido de superar a prática profissional atrelada aos interesses dos 

grupos dominantes, indicando necessidade de nova perspectiva teórico-

metodológica, fundada nas categorias da dialética. O objeto da ação profissional 

deveria se deslocar dos problemas individuais, grupais e comunitários para os 

problemas estruturais da sociedade (SILVA, 1984, p.43). 

 

Surgem questões sobre qual é o significado social da profissão, qual sua necessidade, 

seus espaços profissionais, seus dilemas, sua identidade, etc. Percebe-se que o significado da 

profissão deve ser compreendido no contexto histórico que o serviço social é construído e sua 

identidade desenvolve-se após ou se inserindo nos espaços profissionais. 

 A direção que o Serviço Social construíra na época, objetivava romper com o 

conservadorismo entranhado na profissão desde sua criação. Conforme Silva (2007) destaca 

duas dimensões podem ser observadas em relação a essa ruptura, a primeira, diz respeito a um 

movimento específico desenvolvido no contexto histórico e a segunda, trata de um processo 

que deve ser ampliado constantemente com o objetivo responder às demandas sociais. Desta 

forma, o que foi denominado de Movimento de Reconceituação configurou-se nas seguintes 

dimensões: Perspectiva Modernizadora, Reatualização do Conservadorismo e Intenção de 

Ruptura. 

A Perspectiva Modernizadora trabalha com o entendimento de que o indivíduo deve se 

ajustar a sociedade, sob a filosofia do positivismo e o método estrutural funcionalista. O 

Serviço Social, nesse sentido, se atrela ao Estado e visa dar continuidade aos seus interesses, 

permanece relacionado ao tradicionalismo não atendendo as necessidades sociais da época. 

Segundo Piana (2009), essa perspectiva inicia no Seminário de Araxá em que se discute a 

corrente positivista e consolida-se no Seminário de Teresópolis. Desta forma, percebe-se que 

o Serviço Social se torna elemento integrante do processo de desenvolvimento que até então 

vigorava, elaborado pelo Estado em prol das classes dominantes. 

Segundo Netto (2009) a perspectiva modernizadora, apontou um viés de 

culpabilização dos indivíduos em que os mesmos eram considerados responsáveis pelas 

expressões da questão social que vivenciavam. Nessa lógica, buscou-se centralizar as ações 

nos indivíduos os promovendo e responsabilizando. O tradicionalismo então permaneceu, mas 
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com novas bases. A influência herdada da igreja passa a dar lugar ao funcionalismo e assim 

compreende-se que a renovação aqui pretendida adequava-se a autocracia burguesa que não 

permitia qualquer pensamento critico; 

 

[...] O que caracteriza esta perspectiva, todavia, esta longe resumir-se à exclusão de 

tendências contestadoras: antes, o que lhe confere seu tônus peculiar é a nova 

fundamentação de que se socorre para legitimar o papel e os procedimentos 

profissionais. Se, neste âmbito, constatam-se reiterações da tradição, registram-se 

avanços inequívocos, com aportes extraídos do back- ground pertinente ao 

estrutural-funcionalismo norte-americano (NETTO, 2009, p. 155). 

 

Já a Perspectiva de Reatulização do Conservadorismo, é considerada por Netto (2009) 

como uma nova roupagem ao conservadorismo sob um viés modernizante. 

 

[...] Trata-se de uma vertente que recupera os componentes mais estratificados da 

herança histórica e conservadora da profissão, nos domínios da (auto) representação 

e da prática, e os repõe sobre uma base teórico-metodológica que se reclama nova, 

repudiando, simultaneamente os padrões mais nitidamente vinculados à tradição 

positivista e às referências conectadas ao pensamento critico-dialético, de raiz 

marxiana (NETTO, 2009, p. 157). 

 

Desenvolvida nos Seminários de Sumaré e Alto da Boa Vista, a perspectiva de 

reatualização trata individualmente a coletividade, caso a caso, retoma os componentes 

conservadores e compreende de maneira mediatizada as situações. Atrela-se a filosofia da 

fenomenologia sob o método dialógico, em que o foco passa a ser a compreensão. Nesse 

aspecto, o serviço social inscreve-se no campo da ajuda psicossocial. 

Já a Perspectiva de Intenção de Ruptura traz a ideia do indivíduo como trabalhador 

pertencente a uma classe. Visa romper com o pensamento conservador, qualificando um 

debate critico atrelado a filosofia Marxista sob o método crítico-dialético. Levanta-se um 

questionamento do vínculo até então permanente do Serviço Social aos interesses da classe 

dominante, visando na construção da profissão adequação as peculiaridades da realidade 

brasileira. 

Segundo Netto (2009) esta última perspectiva, desenvolve uma critica a promoção do 

tradicionalismo que ainda permeava a profissão, visa assim, romper com o positivismo 

recorrendo à tradição marxista. O objeto da profissão volta-se a “classe oprimida”, ou seja, a 

classe trabalhadora e o método a ser exercido pelo profissional é o método científico através 

de aproximações da realidade relacionando com a teoria. 
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Nesse sentido, o Movimento de Reconceituação se cria e se desenvolve a partir da 

identificação político-ideológica da profissão pelo capital e da negação de uma 

prática conservadora do Serviço Social, afirmando um compromisso político com a 

classe subalterna (SILVA, 2007, p. 87 APUD, MOTA, 1987, p. 15-16). 

 

   O assistente social, deste momento em diante, busca um processo de maturação 

através das contribuições críticas de cunho marxistas que alguns autores irão desenvolver. 

Segundo Kosik (s.d), para o assistente social compreender a realidade é necessário deixar que 

a mesma se revele, ou seja, não se parte de pré-conceitos. É necessário ir além da aparência, 

entender a essência e isso faz parte da teoria marxiana.  

Entende-se, que a realidade é contraditória e se nega a todo o momento, nessa 

perspectiva, a dialética trata da “coisa em si” que é a essência, entretanto, existe a 

representação que é a aparência. Ao assistente social, cabe questionar a realidade, a partir 

daquilo que já tem, pois na própria aparência a essência está contida e só será encontrada a 

partir das abstrações. 

Desta forma, compete ao assistente social compreender que a verdade é transitória e o 

homem não alcança a verdade de uma vez por todas, sendo fundamental a construção de 

conhecimentos que ocorre através de aproximações sucessivas. A dialética, nesse sentido, 

como analisada pelo Kosik (s.d) visa desmistificar o cotidiano, saindo do concreto para o real 

concreto que é entendido após as abstrações. 

Entretanto, como aborda Piana (2009), o método dialético em que se propõe 

compreender a profissão e a população como um todo, inserida na sociedade de classes, não 

foi efetivado sem dificuldades. O conservadorismo e as diferentes perspectivas traziam uma 

divisão diante essa construção de ruptura, todavia as contribuições trazidas por Marx da 

análise estrutural foram se consolidando no decorrer do tempo nas academias e nos encontros 

da categoria. 

Portanto, na década de 1980 o significado social da profissão é redefinido a partir de 

um processo de rompimento com um legado conservador. Não somente na profissão, mas na 

sociedade brasileira os avanços tornam-se concretizáveis a partir da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, em que os direitos sociais são declarados como direitos de 

todos sendo dever do Estado assegurá-los ao cidadão. 
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Todavia na década de 90, como aborda Raichelis (2009) houve o início dos retrocessos 

referente aos avanços conquistados com a Constituição, através do desenvolvimento do 

conservadorismo no Estado e na economia. Percebe-se,  

 

[...] o que está em curso é o esvaziamento da própria noção de direitos relacionado a 

uma suposta desnecessidade de tudo que é público e estatal. [...] transforma direito 

em privilégio, em nome da necessária modernização da economia, cuja referência 

maior é o mercado e as suas demandas prerrogativa (RAICHELIS, 2009, p.6). 

 

A questão que se destaca é como esse atual contexto do neoliberalismo afeta a 

profissão que até então, estava se desenvolvendo sob a égide do materialismo histórico 

dialético em prol da classe trabalhadora. Nesse sentido, como a ação se desenvolve, como as 

correlações de forças interferem, como o espaço institucional intervém no fazer profissional e 

dentre outras questões que se levantam. 

Segundo Piana (2009), a atuação do Serviço Social deve ser compreendida nas 

relações sociais entre os trabalhadores/ usuários e aqueles que demandam seu trabalho como o 

Estado. Nesse sentido, sua análise deve ser feita em sua inserção na divisão sócio técnica do 

trabalho, pois da mesma forma que a profissão é chamada para responder as demandas do 

capital também é chamada para responder as demandas da classe trabalhadora. 

 Para sua prática efetivar-se de maneira crítica e reflexiva diante as contradições que se 

constroem no sistema capitalista, é preciso “alimentar-se” da teoria, no sentido de dar luz a 

essa realidade a qual atua que está em constante movimento. Nessa lógica, ao possuir por 

matéria-prima de seu trabalho a questão social, o profissional se depara cotidianamente com 

suas novas expressões. Desta forma, as políticas sociais na qual os profissionais desenvolvem 

sua prática devem ser analisadas na perspectiva de ampliação de direitos. De modo que rompa 

com a visão conservadora e clientelista. 

 

Dessa forma, não se trata apenas de operacionalizar as políticas sociais, embora 

importante, mas faz-se necessário conhecer as contradições da sociedade capitalista, 

da questão social e suas expressões que desafiam cotidianamente os assistentes 

sociais, pensar as políticas sociais como respostas a situações indignas de vida da 

população pobre e com isso compreender a mediação que as políticas sociais 

representam no processo de trabalho do profissional, ao deparar-se com as demandas 

da população (PIANA, 2009, p.86). 

 

É imprescindível, a consideração de que todo o contexto histórico trabalhado até 

então, afirma essa lógica do Estado mínimo para o social e o Estado máximo para o capital. 
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Assim como estabelece o desenvolvimento crescente das mazelas sociais que se perduram até 

o atual momento, como resultado das contradições da relação entre o capital e trabalho.  

Como destacado, no período da industrialização é desenvolvida a ampliação do capital 

e consequentemente também a questão social, que no primeiro momento foi tratada como 

questão de polícia diante os movimentos criados pelos trabalhadores. As experiências 

vivenciadas pela classe dominada podem ser caracterizadas pela baixa qualificação de vida, a 

precarização do trabalho, o desemprego e dentre outros. Percebe-se, então, que a partir da 

implantação das políticas neoliberais, o processo de desigualdades que estava sendo 

desenvolvido desde a industrialização é reafirmado. 

Segundo Netto (2011), é preciso compreender a relação entre o serviço social e a 

questão social. Entende-se como matéria de trabalho do assistente social a questão social, que 

é mediada através das políticas sociais que são respostas construídas pelo Estado – mediante a 

luta dos trabalhadores – as desigualdades sociais.  

Seu surgimento é destacado pelo autor, a partir do contexto da industrialização mais 

precisamente na Europa Ocidental que vivenciava os impactos desse cenário. O pauperismo 

que até então se consolidava, ampliava de tal modo nunca percebido. “Pela primeira vez na 

história, a pobreza crescia na razão direta em que aumentava a capacidade social de produzir 

riquezas. [...]” (NETTO, 2011, p.153). 

Esse grande pauperismo então, que se ampliava denominou-se como questão social, 

através das lutas e mobilizações dos trabalhadores que buscavam por melhores condições de 

vida e trabalho. Todavia, mediante o tempo, mais precisamente século XIX, a questão social 

passa a ser naturalizada, ou seja, torna-se uma característica essencial no desenvolvimento da 

sociedade moderna. Assim, buscou-se tratar dos fenômenos da questão social sem, contudo, 

apreender a base que sustentava seu desenvolvimento.  

Compreendeu-se que “[...] a resolução efetiva do conjunto problemático designado 

pela expressão “questão social” seria função da eversão completa da ordem burguesa [...]” 

(NETTO, 2011, p. 156). O clareamento frente a essa necessidade de superação da ordem 

burguesa demandou da classe trabalhadora uma passagem “da classe em si a classe para si” 
3
. 

 

____________________________ 
3
  Mõntano (2011) ressalta que a classe em si, diz respeito, a uma “condição social” em que existe uma classe 

com interesses em comum em contraponto a outra classe com outros interesses. Já a classe para si, refere-se a 

consciência da classe em relação aos seus interesses de tal modo que se posiciona para defende-los, ou seja, há 

organização para a luta. 
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Mas, essa passagem reclama uma compreensão, um amadurecimento da classe trabalhadora, 

no sentido de compreender como a questão social se constitui no sistema capitalista. 

 

O desenvolvimento capitalista produz, compulsoriamente, a “questão social” – 

diferentes estágios capitalistas produzem diferentes manifestações da “questão 

social”; esta não é uma sequela adjetiva ou transitória do regime do capital: sua 

existência e suas manifestações são indissociáveis da dinâmica especifica do capital 

tornado potência social dominante. A “questão social” é constitutiva do 

desenvolvimento do capitalismo. Não se suprime a primeira conservando-se o 

segundo (NETTO, 2011, p. 157). 

 

Na contemporaneidade, a questão social perpassa por novas expressões. Compreende-

se que esse fenômeno está atrelado aos diferentes estágios que o capitalismo desencadeia e 

assim, consequentemente diferente expressões serão construídas. Mas em suma, a classe 

trabalhadora sempre é a mais afetada.  

Iamamoto (2008) disserta que a questão social expressa às desigualdades geradas no 

sistema capitalista. Ao serviço social cabe compreender e resistir às diversas expressões 

daquela, inserindo-a no campo das contradições do capitalismo. Isso significa que, é preciso 

pensar a questão social e as bases que a constroem.  

A autora ainda ressalta que a questão social produz e reproduz a condição de vida da 

classe dominante e desta forma, torna-se necessário captar todas as formas em que a questão 

social pode-se expressar, tanto economicamente quanto politicamente e socialmente. 

O assistente social ao se debruçar sobre a matéria-prima de seu trabalho cabe atuar 

para que seu espaço de exercício profissional se torne um local público, em que as 

informações sejam socializadas e para que haja transparência em relação ao acesso aos 

direitos. É preciso competência critica e teórica para que se possam apreender as 

complexidades da realidade e assim construir possibilidades e propostas em prol da 

universalização dos direitos e do acesso da classe trabalhadora. 

Nesse sentido, concerne ao profissional atualizar-se frequentemente, de modo que 

esteja, atento as constantes mudanças que ocorrem no contexto social, cultural, político e 

outros. Construir possibilidades de intervenção num cenário tão adverso aos direitos sociais 

demanda por um assistente social que se compromete em seu fazer profissional de modo 
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ético, político e critico, objetivando assim, produzir possíveis intervenções no âmbito do seu 

trabalho (IAMAMOTO, 2008).  

No entanto no ideal neoliberal em que se delibera sobre os investimentos e o que é 

prioridade na sociedade ou não, alguns desafios são impostos a categoria. Esses desafios são 

compreendidos a partir do próprio contexto neoliberal, que afeta o fazer profissional na 

medida em que se apropria e defende os interesses do capital, com as novas expressões da 

questão social, a precarização do trabalho, terceirizações, queda de salários e contratos 

temporários, a incorporação e aceitação de atribuições que não condizem ao fazer profissional 

e dentre outros. (JUNIOR, s.d, p. 7-8) 

Nesse sentido, percebe-se que o processo de amadurecimento da categoria, deve ser 

desenvolvido cotidianamente, pois a realidade permanece em movimento e os desafios são 

constantemente construídos sendo necessário por parte dos profissionais, competência para 

atuar. 

Conforme Silva (2000) aborda, existem três dimensões para o exercício profissional 

que atualmente são exigências em seu fazer. O conhecimento teórico metodológico que 

oferece aos profissionais a oportunidade de compreender a realidade social, identificando para 

além das demandas já postas. O compromisso ético-político que se vincula a necessidade de 

os profissionais fundarem seu fazer profissional aos valores e princípios construídos no 

Código de ética e Lei de Regulamentação. O técnico operacional que é o canal que visa 

possibilitar estratégias, para que o fazer profissional esteja vinculado ao seu compromisso 

ético-político. 

Entretanto, com o processo de globalização econômica e o desenvolvimento das 

políticas neoliberais as três dimensões que o assistente social necessita para efetivar seu 

trabalho são afetadas, através da imposição de “[...] uma postura de ajustamento às novas 

conformações das relações de mercado e, consequentemente, ao modo de organização do 

trabalho” (SOUZA e AZEREDO, 2004, pag. 48). 

Portanto, torna-se necessário ao profissional para além de suas especificas atividades 

desenvolver possibilidades para dar respostas à sociedade e a si enquanto classe trabalhadora. 

Nesse sentido, o assistente social deve construir habilidades e ações para demonstrar sua 

capacidade de enfrentar os problemas sociais. 

Como retrata Souza e Azeredo (2004), a competência política necessária ao fazer 

profissional no atual contexto em que se desenvolve e cresce os males sociais, deve ser mais 
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trabalhada, pois “essa dimensão política, amparada em nosso código de ética profissional, 

define para a ação cotidiana uma postura de compromisso com aqueles que estão sendo 

lesados nos processos de corrosão das suas condições de vida” (SOUZA e AZEREDO, 2004, 

p.54). 

É necessário questionar sobre a essência das situações, manter uma postura crítica e 

investigativa frente à realidade que se trabalha, para construir alternativas de ação. Torna se 

imprescindível a articulação das dimensões apresentadas, para que no atual contexto de 

retrocessos de direitos, o assistente social vincule o seu fazer profissional a uma dimensão 

coletiva, voltada a classe trabalhadora. 

O Projeto Ético Político, desta forma, firmado através da Lei de regulamentação da 

profissão – Lei 8662, de 7 de junho de 1993 -, do Código de Ética do Profissional (1993) e 

das diretrizes curriculares, direciona aos profissionais um novo fazer, que é tão necessário no 

atual contexto. O aprofundamento teórico metodológico e ético político são de suma 

importância, entretanto se desvinculado da prática profissional torna-se falho, pois não 

apreende a totalidade das situações que se apresentam. Nesse sentido, na contemporaneidade 

com as crises, o desemprego, o crescimento da segregação e da pobreza, a violência e dentre 

outras expressões da questão social é preciso consciência das posições adversárias para saber 

manobrar a mediação. 

 

Não há dúvidas de que o projeto ético-político do Serviço Social brasileiro está 

vinculado a um projeto de transformação da sociedade. Essa vinculação se dá pela 

própria exigência que a dimensão política da intervenção profissional põe. Ao 

atuarmos no movimento contraditório das classes, acabamos por imprimir uma 

direção social às nossas ações profissionais que favorecem a um ou a outro projeto 

societário (YAZBEK, 2009, p.5). 

 

Nessa lógica a ação do profissional deve se vincular não somente as demandas 

imediatas, mas é preciso construir junto com a classe trabalhadora o “protagonismo político 

dos sujeitos na articulação e defesa de suas necessidades e interesses coletivos na cena 

pública” (YASBEK, 2009, p.13). Dessa forma, estabelecer seu posicionamento em prol da 

classe trabalhadora e assumir uma posição a favor da própria categoria, que também está 

incluída nessa sociedade de classes. O desafio do assistente social, nesse aspecto, em qualquer 

área de atuação é efetivar esse projeto ético-político enquanto guia para sua atuação. 

Segundo Duriguetto (2011) é imprescindível ao assistente social possuir conhecimento 

frente à estrutura em que atua, para que assim possa construir possibilidades de intervenção de 
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modo condizente com seu projeto ético-politico. Em vista disso, cabe ao profissional ter 

clareza das premissas construídas pelo projeto, de forma que veja que há um propósito a ser 

alcançado. 

 

Por estar vinculado a um novo projeto societário, sem dominação e/ou exploração de 

classe, etnia e gênero, o projeto ético-político do Serviço Social defende a liberdade 

como valor ético central, o compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena 

expansão dos indivíduos sociais. Por isso, este projeto profissional encontra limites 

estruturais para se concretizar, principalmente no contexto de regulação social 

fundamentada na orientação neoliberal em que há redução das políticas sociais, da 

concentração de riqueza e da sistemática implementação de uma política 

macroeconômica lesiva à massa da população (DURIGUETTO, 2011, s.p). 

 

Apropriando-se do campo da assistência social, percebe-se que o assistente social 

inserido na política, tem um papel importante nos processos de reivindicações em prol da 

efetivação da mesma enquanto direito social. Entretanto sua intervenção, 

 

[...] na política de Assistência Social não pode ter como horizonte somente a 

execução das atividades arroladas nos documentos institucionais, sob o risco de 

limitar suas atividades à “gestão da pobreza” sob a ótica da individualização das 

situações sociais e de abordar a questão social a partir de um viés moralizante. Isso 

significa que a complexificação e diferenciação das necessidades sociais, conforme 

apontada no SUAS e na PNAS, e que atribui à Assistência Social as funções de 

proteção básica e especial, com foco de atuação na “matricialidade sóciofamíliar”, 

não deve restringir a intervenção profissional, sobretudo a do/a assistente social, às 

abordagens que tratam as necessidades sociais como problemas e responsabilidades 

individuais e grupais. Isso porque todas as situações sociais vividas pelos sujeitos 

que demandam a política de Assistência Social têm a mesma estrutural e histórica 

raiz na desigualdade de classe e suas determinações, que se expressam pela ausência 

e precariedade de um conjunto de direitos como emprego, saúde, educação, moradia, 

transporte, distribuição de renda, entre outras formas de expressão da questão social 

(CFESS, 2011, p.7). 

 

Desta forma, o assistente social inserido nesse campo deve firmar sua prática a partir 

da perspectiva da totalidade, apreendendo todas as relações presentes que interferem no 

cotidiano da sociedade. Assim como, também considerando que a política de proteção social, 

aqui discutida, inserida no tripé da seguridade social, não pode por si só dinamizar todas as 

desigualdades e não pode ser considerada suficiente para resolver todas as injustiças sociais 

desenvolvidas no bojo do sistema capitalista. 

 Sendo assim, a atuação do assistente social nesse campo deve ser de viabilizar e 

defender a política enquanto direito social de todo cidadão. Como dispõem nos parâmetros do 
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assistente social na atuação na política de assistência social, as lutas da categoria nesse âmbito 

devem se respaldar, 

 

[...] no reconhecimento da liberdade, autonomia, emancipação e plena expansão dos 

indivíduos sociais; na defesa intransigente dos direitos humanos e na recusa do 

arbítrio e do autoritarismo; na ampliação e consolidação da cidadania, com vistas à 

garantia dos direitos das classes trabalhadoras; na defesa da radicalização da 

democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente 

produzida; no posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegurem 

universalidade de acesso aos bens e serviços, bem como sua gestão democrática e no 

empenho para a eliminação de todas as formas de preconceito (CFESS, 2011, p. 14-

15). 

 

Para a efetivação de o seu fazer profissional no âmbito da política, existem ainda 

algumas competências que precisam ser desenvolvidas, com o objetivo de efetivar uma 

prática crítica em que se apreenda a realidade e as raízes das desigualdades, para além das 

questões imediatas já postas como, 

 

 Apreensão crítica dos processos sociais de produção e reprodução das 

relações sociais numa perspectiva de totalidade; 

 Análise do movimento histórico da sociedade brasileira, apreendendo as 

particularidades do desenvolvimento do Capitalismo no país e as 

particularidades regionais; 

 Compreensão do significado social da profissão e de seu desenvolvimento 

sócio histórico, nos cenários internacional e nacional, desvelando as 

possibilidades de ação contidas na realidade; 

 Identificação das demandas presentes na sociedade, visando a formular 

respostas profissionais para o enfrentamento da questão social, 

considerando as novas articulações entre o público e o privado (ABEPSS, 

1996) (CEFSS, 2011, p. 18-19). 

 

Compreende-se que a atuação do profissional não pode ser desprendida do atual 

contexto social, histórico, econômico e cultural. Assim, entende-se que a profissão é 

requisitada para dar continuidade na sociedade de classes, mas seu objetivo, seu projeto ético 

político caminha para o desenvolvimento da transformação dessa sociedade. Portanto é 

necessário que o profissional, 

 

[...] tenha competência para propor, para negociar com a instituição os seus projetos, 

para defender o seu campo de trabalho, suas qualificações e atribuições 

profissionais. Requer ir além das rotinas institucionais para buscar apreender, no 

movimento da realidade, as tendências e possibilidades, ali presentes, passíveis de 
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serem apropriadas pelo profissional, desenvolvidas e transformadas em projetos de 

trabalho (IAMAMOTO, 2009, p.12). 

 

O debate sobre as instituições torna-se necessário a partir das suas interferências no 

fazer profissional. Segundo Albuquerque (1979) a análise institucional pode ser feita, através 

de uma síntese dialética que aglutina vários determinantes do fato social e ultrapassa as 

contradições existentes para reconstituir a realidade. Assim, atuando em determinado 

equipamento o assistente social deve ter de explorar a correlação de forças existentes para que 

busque estratégias em seu campo de atuação. 

Outros desafios são postos ao trabalho do assistente social. Como abordado por Silva 

(2015) há que se alertar sobre uma onda neoconservadora que se tem desenvolvido na 

categoria profissional. Com a instituição de novas roupagens, o conservadorismo no Serviço 

Social tem se apropriado de modo perspicaz na atuação. Essa apropriação pode ser entendida 

a partir da subalternização da teoria, ou seja, afirma-se que na “prática a teoria é outra” 

vinculando a práxis ao imediatismo, associando assim a prática a tendências mais 

imediatistas.  

Além disso, há o estabelecimento de valor a teoria das ciências abstratas, a partir da 

não compreensão da realidade abstraindo-se da perspectiva da totalidade. Por fim o Serviço 

Social a partir dessa instituição do neoconservadorismo torna-se um profissional submisso, 

limitando-se as vontades institucionais e os limites desenvolvidos pela mesma. Assim “[...] O 

compromisso Ético-Político Profissional dos assistentes sociais se reduz à realização do 

possível a ser feito [...]” (“SILVA, 2015, p.116)”. 

Desta forma, analisar os embates existentes na inserção do Serviço Social na política 

de assistência é um árduo desafio, visto que tanto no âmbito da política quanto no âmbito do 

próprio fazer profissional ainda existem lacunas a serem vencidas. 

Na análise sobre a estrutura social Boschetti (2016) disserta sobre o papel do Estado e 

suas interferências, no âmbito da política de assistência social e do trabalho do assistente 

social. Com a de crise do capital, ocorre o desencadeamento de vários processos que afetam 

em sua grande maioria de forma prejudicial à classe trabalhadora, através do desemprego, 

precarização do trabalho, destruição dos direitos e dentre outras consequências. Esses 

apontamentos acabam por instigar as lutas coletivas, porém também incita os pensamentos 

conservadores, que dão vasão ao desenvolvimento da destruição de alguns direitos em prol da 

classe dominante. 
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Nesse sentido, o assistente social está inserido nesse contexto no qual o processo de 

crise reafirma que os investimentos públicos devem voltar-se ao desenvolvimento econômico 

e em contrapartida os direitos sociais tornam-se alvos de ataques.  

A política de assistência desta forma, enquanto direito instituído no tripé da 

Seguridade Social possui, 

 

[...] esta peculiar forma de proteção social que, contraditoriamente, vem assegurando 

condições mínimas de sobrevivências a uma parcela cada vez maior da classe 

trabalhadora super explorada, mas, ao assim fazer, participa ativamente da 

reprodução da superpopulação relativa no limite de sua sobrevivência e, portanto, 

assume uma inédita funcionalidade à acumulação do capital (BOSCHETTI, 2016, 

p.15). 

 

O conceito de Estado Social, abordado por Boschetti (2016) exemplifica essa 

funcionalidade da política à acumulação do capital, pois esse conceito não afirma um “bom” 

Estado, mas sim retrata que a natureza capitalista permanece no Estado apesar de estabelecer 

direitos que serão implementados por meio de políticas sociais. Essas políticas sociais 

desenvolvem-se de modo que venham alterar os padrões de desigualdades, mas não o 

exterminar, na verdade provocam uma melhoria na acessibilidade à bens e serviços entre as 

classes. Outra questão discorrida pela autora é que por meio dessas políticas há o 

desenvolvimento da garantia do processo de continuidade da produção. “Considera-se, 

portanto, que as condições nacionais atribuem aos sistemas de proteção social características e 

particularidades que os distinguem sem, contudo, suprimir sua morfologia estruturalmente 

capitalista” (BOSCHETTI, 2016, p.25). 

Desta forma, percebe-se que o momento atual é de retrocessos frente os avanços 

conquistados na Constituição. Nesse sentido, é importante pensar a política, as suas estruturas, 

suas possibilidades e limites no fazer profissional, assim como, também pensar em relação às 

demandas dos usuários, pensar o espaço institucional e suas correlações de forças enquanto 

aparelho ideológico do Estado. Compreende-se então, que apesar dos avanços das políticas as 

instituições têm permanecido com ideologias conservadoras e moralizantes. 

Com isso Boschetti esclarece que, 

 

[...] O serviço social não é assistência social e os/as assistentes sociais não podem e 

não devem subordinar a profissão e seu projeto ético politico profissional à política 

de assistência social, ainda que nela atuem. Isso indica que o exercício das 

atribuições e competências profissionais deve se orientar pela intencionalidade de 

ampliar direitos, assegurar acesso a bens e serviços públicos de qualidade, e fazer da 
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intervenção na assistência social um espaço de mediação para a luta pela igualdade 

de condições, e não favorecer o conformismo minimalista e o liberalismo da 

igualdade de oportunidade, que vem insidiosamente capturando a assistência social. 

O que se reafirma aqui é que o trabalho de assistentes sociais na política de 

assistência social não pode se confundir, se balizar ou se submeter às normas e 

regras institucionais e/ ou aos programas assistenciais governamentais. Ao contrário, 

são os valores atribuições e competências ético-profissionais que devem dar direção 

e intencionalidade a política de assistência social (2006, p. 19-20). 

 

Percebe-se, que os desafios que chegam ao profissional de serviço social inclusos na 

política de assistência são muitos. Desde as novas roupagens a então questão social, assim 

como os desafios das demandas institucionais que por vezes não se vinculam as demandas da 

classe subalterna, mas sim da classe dominante, a precarização do trabalho do próprio 

assistente social, as práticas imediatistas, conservadoras, moralizantes e policialescas que se 

desvirtuam do projeto ético político. Pôr fim a estrutura social em que a profissão é 

desenvolvida, é uma estrutura que reafirma os conflitos, contradições e desigualdades sociais. 

 

Uma questão central que se coloca para os assistentes sociais hoje pode ser assim 

formulada: como reforçar e consolidar esse projeto politico-profissional em um 

terreno profundamente adverso? Como atualiza-lo ante o novo contexto social, sem 

abrir mão dos princípios ético-políticos que o norteiam? Ora, a vitalidade desse 

projeto aos novos desafios conjunturais, reconhecendo as tendências e contra-

tendências dos processos sociais, de modo que torne possível a qualificação do 

exercício e da formação profissional na concretização dos rumos perseguidos 

(IAMAMOTO, 2008, p. 114). 

 

É preciso compreender a realidade social na qual o trabalho do profissional é 

realizado, a política em que esta inserido, os usuários a qual se desenvolve a ação, os 

objetivos da política/serviço a serem ofertados – no caso da assistência social – compreender 

o equipamento e a sua atuação em um contexto histórico-social e cultural. Afinal “[...] quem 

pauta hoje no país o debate no âmbito das políticas que operacionalizamos? Que interesses 

prevalecem nos espaços institucionais em que atuamos profissionalmente?” (YAZBEK, 2014, 

p. 682). 

 O debate aqui alçado visa demonstrar que o assistente social inserido no seu espaço 

de trabalho deve estar atento à conjuntura atual, compreendendo assim, que sua intervenção 

por vezes será limitada, entretanto necessária, sob a perspectiva de se buscar a ampliação do 

direito e uma sociedade mais justa. 

Enfatiza-se que no atual contexto, como esclarece Moraes (2016) novas estratégias 

têm sido idealizadas no sentido de dar respostas as expressões da questão social, que se 
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agravam mediante as crises. Raichelis (2013) afirma que no sistema capitalista as crises são 

fenômenos que ocorrem de maneira fortuita, todavia de modo cíclico.  

Esse “novo” modo de agir, segundo Moraes (2016), tem sido implementado sob a 

perspectiva de uma melhor administração ou controle de tal fenômeno. Assim, no cenário 

atual que se tem agravado o desemprego, o corte dos gastos públicos, os conflitos entre os 

interesses do público e do privado e outros, os sujeitos, que ali vivem, perpassam por 

experiências que os fazem ficar a mercê do jogo de interesses do Estado e da classe 

dominante. 

As políticas sociais então são construídas de maneira limitada como disserta Raichelis 

(2013), com o objetivo de responder aos movimentos sociais que se erguem frente a esse 

contexto.  

Segundo Sposati (2013, p. 670)  

 

[...] o campo da assistência social, assim como o da saúde, não distingue os cidadãos 

como inseridos, ou não, em trabalho formal ou informal. Para ambas políticas o 

direito a ter uma necessidade atendida é primordial, independentemente de sua 

situação de emprego. 

 

 O assistente social, desta forma, que trabalha nesse campo pode por vezes encontrar 

dificuldades em sua efetivação, principalmente pela falta de ampliação da seguridade social, 

que não realiza uma conexão entre as três políticas de proteção social. 

 A política de assistência social apesar de seus limites é um direito a quem dela 

necessitar, que não se deve render a lógica mercantil, tampouco a lógica da filantropia, mas 

sim deve ser reafirmada cotidianamente a sua vinculação ao campo da proteção social. O 

Serviço Social inserido nesse campo é de suma importância, não através de uma perspectiva 

messiânica
4
, mas sim através da perspectiva do seu projeto ético político construído sob a 

égide de lutas e reflexões constantes.  

 

Nossa relativa autonomia profissional, como sabemos, está sempre no olho do 

furacão. E, embora saibamos que escapa às políticas sociais, às suas capacidades, 

desenhos e objetivos reverter níveis tão elevados de desigualdade, como os 

 


 

4
 Conceito abordado por Iamamoto (2002, p.116), em que pode ser entendido como uma visão heroica frente à 

realidade social, em prol da transformação social. 
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encontrados no Brasil, não podemos duvidar das virtualidades possíveis dessas 

políticas que podem ser possibilidade de construção de direitos e iniciativas de 

“contradesmanche” de uma ordem injusta e desigual (YAZBEK, 2014, p. 691). 

 

Nessa circunstância a profissão sofre com impactos no trabalho, a partir da 

precarização dos contratos trabalhistas, dos salários e da jornada de trabalho. Como 

trabalhador assalariado também se deve submeter às demandas institucionais, que por vezes, 

incentivam uma prática imediatista, sem perspectiva critica e que acaba por cooptar a classe 

trabalhadora. Também vivencia dificuldades ao exercer sua prática, numa política pública que 

por vezes é vista como favor e filantropia, como já dissertada no presente trabalho. 

Existe ainda a tensão, como destaca Raichelis (2013), pela relação de compra e venda 

do trabalho do assistente social, em que o mesmo acaba por vivenciar diversas experiências 

seja positivas ou negativas, como qualquer trabalhador. O Estado e seus vínculos, do mesmo 

modo, afeta o trabalho do profissional, pois “[...] O que vem ocorrendo na realidade é a 

ampliação do Estado em defesa dos interesses do capital em detrimento das necessidades do 

trabalho [...]” (RAICHELIS, 2013, p.627). 

 Outro desafio posto a profissão trazido por Moraes (2016), diz respeito, a redução da 

perspectiva de classe, de tal modo que a possibilidade de se construir uma nova ordem 

societária tem ficado em segundo plano, nas práticas cotidianas do profissional. 

 

Essa complexa realidade política, econômica, social e cultural, sinalizada de forma 

geral, incide sobre o Serviço Social [...]. Além disso, reconfiguram o mercado de 

trabalho, bem como as condições de inserção, permanência, relações, intensidade do 

trabalho, perfil e postura profissional, além de formular e formatar as políticas 

sociais em que esses e outros profissionais atuam, germinando novas demandas 

institucionais, “limitando” as respostas profissionais aos usuários e predeterminando 

as demandas que os usuários apresentarão e que poderão ter respostas no espaço 

institucional específico de trabalho do assistente social (MORAES, 2016, p. 589-

590). 

 

Com o espraiamento do neoliberalismo, dos ditames ideológicos e coercitivos do 

capitalismo o assistente social se vê num cenário complexo. O que ocorre nesse contexto é a 

dificuldade de se aprofundar na realidade aparente, de modo que a essência das situações 

torne-se de difícil apreensão. “Nesses processos, vê sua relativa autonomia ameaçada, em que 

se coloca em questão, sobretudo, a dimensão intelectiva do trabalho profissional na 

perspectiva do atual projeto ético-político do Serviço Social.” (MORAES, 2016, p. 591). 
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Entende-se que o assistente social, tem vivenciado diversas dificuldades que advém 

dos conflitos existentes na sociedade capitalista. As contribuições que podem ser trazidas 

pelos profissionais devem ser construídas e repassadas no sentido de resguardar a classe 

trabalhadora, que tem vivenciado de modo negativo a contradição entre o capital/ trabalho.  

Sua inserção nas políticas públicas pode-se tornar um canal para construir um espaço 

de poder, de luta e resistência da população. Efetivando assim uma prática, que tem por base a 

aliança com a classe trabalhadora. É indispensável, nesse aspecto, que o assistente social 

posicione-se como sujeito de suas ações, sendo protagonista em sua práxis.  

 

O trabalho profissional na perspectiva do projeto ético-político exige um sujeito 

profissional qualificado capaz de realizar um trabalho complexo, social e coletivo, 

que tenha competência para propor, negociar com os empregadores privados ou 

públicos, defender projetos que ampliem direitos das classes subalternas, seu campo 

de trabalho e sua autonomia relativa, atribuições e prerrogativas profissionais 

(RAICHELIS, 2016, p.631). 

 

Apesar dos limites impostos pela instituição é preciso posicionamento critico em prol 

do projeto ético-politico, conhecimento da realidade para que se possam construir estratégias, 

planejamento do trabalho a ser executado e articulação com as outras categorias e 

movimentos sociais.  

 

Assim, se temos o desafio profissional de estabelecer ações voltadas para o coletivo 

sob a ótica do controle e da ampliação de espaços para participação social, essas 

estratégias precisam associar-se a outras que objetivem ultrapassar as margens 

institucionais e profissionais e se articular à luta de classes e a movimentos sociais 

mais amplos, por meio de construções coletivas conscientes de sua força e com 

clareza em suas propostas políticas direcionadas à construção de uma nova ordem 

social, sem dominação/exploração de classe, etnia e gênero (MORAES, 2016, p. 

605). 

 

Raichelis (2016) retrata que é preciso construir estratégias coletivas, alianças políticas 

para que se ampliem os direitos sociais, isso significa que é essencial buscar comprometer-se 

com uma sociedade emancipada e mais justa socialmente. Esse modo de aplicar a intervenção 

vai de encontro aos princípios fundamentais do código de ética, que esclarece que o norte da 

atuação profissional tem por base a ampliação dos direitos, da democracia, da justiça social, 

da equidade e outros que objetivam superar a atual ordem societária que reafirma as 

desigualdades e injustiça social. 
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Como afirma Netto (2010), o serviço social surgiu para atender as finalidades de 

determinada classe, frente a um contexto histórico especifico, como já dissertado. 

Inicialmente o objetivo era desenvolver um consenso entre as classes, para que assim as 

relações sociais pudessem continuar se reproduzindo. A materialização da profissão ocorre 

através do assalariamento e assim, o serviço social foi se construindo na sociedade de classes. 

O conhecimento frente à intencionalidade inicial da classe burguesa promoveu novas formas 

de se pensar à identidade da profissão. 

 Assim, a categoria que desde seu inicio perpassa por uma série de transformações e 

dificuldades diante a própria identidade profissional, assim como da própria estrutura social 

que reafirma as desigualdades, pode encontrar hoje em seu projeto ético-politico as respostas 

para uma atuação mais critica, política e comprometida com a classe trabalhadora. Isso não 

quer dizer que, no projeto encontram-se todas as respostas para as duvidas que se levantam na 

realidade atual, que está em constante movimento e é resultado das contradições e conflitos 

existentes da sociedade capitalista. Mas, aí se encontra o seu norte, sua possibilidade de 

efetivar uma prática mais condizente com a transformação social, com a defesa da democracia 

e da justiça social.  
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CAPÍTULO 3. FAMÍLIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL NO 

CONTEXTO DO CREAS 

 

O debate da família no contexto da política de assistência social é de suma importância 

a partir da perspectiva do princípio da matricialidade sociofamiliar, em que se centralizam as 

ações e serviços ao núcleo familiar. Nessa perspectiva o debate aqui alçado, retrata sobre a 

concepção de família no contexto da política de assistência e o fazer do profissional de 

serviço social direcionado a esse princípio. 

Para se compreender a família contemporânea é preciso pautar algumas considerações. 

A primeira diz respeito, a família inserida “[...] no processo de reprodução do cotidiano da 

vida [...]” (TOLEDO, 2007, p.15). Compreende-se a mesma como de suma importância na 

organização da sociedade, portanto, auxiliadora do Estado, que é responsável direto da 

proteção social, de maneira cooperativa nesse quesito.  

A segunda consideração que Toledo (2007) retrata, é a necessidade de tratar a família 

como sujeita de direito, para além do sentido “institucional” de provedora e protetora, sendo 

dever do Estado assegurar os direitos que lhe são devidos. Por fim as considerações trazidas 

relatam que o poder instituído à família ou aos seus membros, pode disciplinar e afirmar 

hierarquias. Desta forma, serão abordadas essas ponderações no decorrer do capítulo, com o 

objetivo de refletir sobre a concepção de família e seus desdobramentos da 

contemporaneidade.  

Segundo Teixeira (2010), o primeiro ponto a ser destacado ao se abordar o tema 

família na política de assistência, relaciona-se ao contexto histórico em que a família/política 

perpassa. Como já destacado no presente trabalho, a assistência social enquanto política 

pública institui o tripé da Seguridade Social, a partir da homologação da Constituição Federal 

de 1988, torna-se partícipe das políticas de proteção social. Entretanto, esse novo espaço 

democrático em que a política desdobra-se é um desafio, com base na ideia de ser 

implementada sob a lógica da política de Estado – sendo seu dever assegurá-la – e não 

política de governo. 

Nesse sentido, a política apropria-se de uma forma de incluir os excluídos, amplia na 

agenda pública a necessidade de garantir os direitos sociais e possibilita o crescimento da 

cidadania para além da ótica do seguro. Desta forma a política garante a quem dela necessitar 

meios de sobrevivência a partir dos mínimos sociais para garantir as necessidades básicas. 
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Com a instituição da PNAS (2004), há o processo de regulamentação da política, 

assim como, a homologação de princípios, diretrizes, objetivos e dentre outras pontuações já 

esclarecidas, que ampliam a política enquanto direito social. Ainda afirma Teixeira (2010, 

p.5), que a PNAS (2004) visa suprimir os atendimentos individualizados e fragmentados, ao 

centralizar sua ação à família e além disso, entende esse princípio “[...] como antídoto à 

fragmentação dos atendimentos, como sujeito à proteção de uma rede de serviços de suporte à 

família”.  

 Desta forma compreende-se a centralidade na família, na medida em que a mesma é 

considerada como núcleo básico de proteção de seus integrantes e responsabilizam-se assim, 

principalmente as mulheres, que segundo Teixeira (2010) durante longos períodos foram 

consideradas responsáveis pelo lar (marido e filhos). 

Segundo Carvalho e Almeida (2003), a família é crucial na proteção e socialização de 

seus integrantes, assim como no repasse de valores, princípios, questões culturais, financeiras, 

morais e dentre outros. Gueiros (2010) na análise desta questão afirma que a família deve ser 

compreendida para além do campo individual, ou seja, deve ser entendida no espaço 

relacional, de interação/socialização de seus integrantes. 

 

A noção de família remete a relacionamento entre pessoas, que não necessariamente 

compartilham o mesmo domicílio e os mesmos laços sanguíneos ou de parentesco. 

Essa ampliação da ideia clássica desse agrupamento humano parece claramente 

assumida na literatura, nos marcos legais e no discurso cotidiano das pessoas 

(GUEIROS, 2010, p. 128). 

 

Segundo Castro (2008), a família não pode ser compreendida como um fenômeno 

simples, pois possuem formas diferenciadas e funcionalidades diversas. Já Hintz (2001) 

afirma que é preciso compreender as famílias no contexto cultural a qual ela pertence. Assim, 

a mesma dever ser considerada uma instituição flexível que pode se adaptar as influências 

culturais, políticas, aos lugares e outros. 

O conceito de família, nesse sentido, possui diferentes formas de compreensão a partir 

de um contexto sócio histórico. O padrão de família abordado por Almeida e Carvalho (2003) 

que tem se abrangido cotidianamente pode ser definido a partir de laços consanguíneos, 

jurídicos e consensuais. Já o modelo padrão, é constituído por um casal e filhos que ainda não 

possuem autonomia para se auto sustentarem. “Contudo, como já se avançou, há uma brecha 
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clara e crescente entre este modelo e uma realidade muito mais plural, na qual uma proporção 

crescente de famílias não se enquadra nesse”. (CARVALHO, 2003, p.111). 

Segundo Gomes e Pereira (2005) o processo de globalização acaba por afetar a 

dinâmica familiar. Como espaço substancial de proteção a mesma deve propiciar a seus 

membros contribuições necessárias para seu desenvolvimento, nas áreas afetivas, 

educacionais, transferindo valores e dentre outras responsabilidades que lhe cabem. 

Mediante esse processo que afeta a dinâmica familiar percebe-se que, “[...] vivemos 

uma época como nenhuma outra, em que a mais naturalizada de todas as esferas sociais, a 

família, além de sofrer importantes abalos internos tem sido alvo de marcantes interferências 

externas [...]” (SARTI, s.d, p.21). A partir da revolução industrial, as mudanças tecnológicas 

afetam os processos do trabalho, assim como, o contexto familiar, com a criação da pílula 

anticoncepcional que modifica a relação da sexualidade feminina com a maternidade. Outra 

mudança ocorrida foi o desenvolvimento de “[...] tecnologias reprodutivas – seja 

inseminações artificiais, seja fertilizações in vitro – dissociaram a gravidez da relação sexual 

entre homem e mulher. [...]” (SARTI, s.d, p.21).  

Nota-se que esse processo de crescimento tecnológico, afeta o percurso natural que até 

então a família desenvolvia e afirmava, assim, constrói-se uma possibilidade e uma tensão 

referente a um modelo já construído de família. 

Weise (s.d) destaca que a globalização capitalista acaba por afetar a dinâmica familiar, 

entretanto a perspectiva quanto à tarefa de cada membro na família ainda permanece presente. 

Ocorre então, a alteração no padrão organizativo, mais precisamente no período da revolução 

industrial, em que começa a se substituir a economia agrícola em busca de uma nova forma de 

desenvolvimento econômico. As famílias deixam o campo e migram para os centros urbanos. 

Os salários tornam-se insuficientes e diante essa situação as mulheres adentram ao mercado 

de trabalho, assim como as crianças. Daí a exploração da mão-de-obra passa a ser exacerbada 

afetando todo o bojo familiar. Compreende-se assim, que o contexto tem interferido nas 

famílias e em suas construções. 

Segundo Sarti (s.d) o espaço familiar é ambíguo e quando se pretende trabalhar com 

esse grupo especifico é preciso romper com algumas dificuldades. Dentre esses obstáculos 

está, a idealização de um modelo familiar que por vezes, está conectado com nosso próprio 

ideal de família.  
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Ter uma escuta qualificada voltada as necessidades da família, é essencial para 

compreender suas vulnerabilidades e os seus recursos, bem como entender sua construção 

através de seu próprio discurso, suas singularidades acompanhando nesse sentido, sua 

realidade que lhe é própria. 

Decerto que existe uma imensa capacidade de mudança por parte da família. Como 

discute Almeida e Carvalho (2003), a mesma necessita adaptar-se ao contexto para cumprir 

com o seu papel de desenvolver a socialização de seus membros, assim como afirmar a 

cooperação, no sentido de ajuda mutua nos períodos de necessidades e cumprir de tal modo o 

papel de proteção social que lhe é incumbido.  

Entretanto, nos períodos em que a conjuntura atual é de crise a dinâmica familiar é 

afetada e como no Brasil a condição para se prover a família advém da renda, este processo de 

crise acaba por lesionar na, 

 

[...] redução e a precarização dos postos de trabalho, a elevação do patamar do 

desemprego e a queda no rendimento médio dos trabalhadores [...] Nessas 

circunstâncias, a reprodução cotidiana de parcela significativa das famílias 

brasileiras continuou a ser afetada pela insuficiência de renda (ALMEIDA e 

CARVALHO, 2003, p. 115). 

 

Esse processo acaba por prejudicar a convivência familiar, na sua organização, em que 

muitas vezes os filhos menores de idade passam a trabalhar para suprir a renda da família 

diante a necessidade; na sua forma de se relacionar, desenvolvendo conflitos diante a escassez 

e há ainda o aumento da criminalidade diante a falta de perspectiva, pobreza e dentre outros 

fatores que afetam todo bojo familiar. 

 

Nesse contexto, cresce a importância da família e dos entornos sociais imediatos, 

notadamente para todos os que carecem de bens materiais, culturais e simbólicos, 

necessários não apenas à subsistência, mas também à criação de uma identidade e à 

alimentação de uma interioridade. Essa importância cresce entre as pessoas mais 

frágeis, para as quais não se dá um lugar na sociedade e que não conseguem 

encontrá-lo por si mesmas. É a família, sobretudo, que pode transmitir-lhes, entre 

outros aspectos, um patrimônio de “defesas internas” (CARVALO e ALMEIDA, 

2003, p. 118). 

 

A família, então, percebe que as suas responsabilidades aumentam, diante as 

mudanças ocorridas no contexto social e econômico. O Brasil, que têm um gradativo processo 

de crescimento da pobreza, a partir da má distribuição de renda, de oportunidades e de 

inclusão social e econômica desenvolve uma estrutura que gera riquezas para poucos e 
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pobreza para muitos, a partir do investimento econômico em contraponto de políticas de renda 

justa. Desta forma, Gomes e Pereira (2005) afirmam que existem situações de vulnerabilidade 

que tem afetado a família diante esse atual contexto que reafirma as desigualdades sociais. 

 

Espera-se, portanto, que a família seja enfocada de forma concreta na agenda 

política dos governos para que ela possa prover sua autonomia e para que seus 

direitos sejam respeitados. É necessário que as políticas públicas venham em apoio à 

família pobre não apenas em relação à renda, mas também em relação ao acesso a 

bens e serviços sociais (GOMES e PEREIRA, 2005, p.362). 

 

Segundo Teixeira (2010) o trabalho social com famílias deve ser iniciado através da 

perspectiva da totalidade e não através de uma análise de situações especificas que se 

apresentam, como exploração sexual, trabalho infantil, violência doméstica e dentre outros. É 

preciso se desprender de ações vinculadas a um viés disciplinador e moral que culpabilizam a 

família por um fenômeno que é resultado da estrutura desigual. 

 

Sem dúvida, a assistência social historicamente quando trabalhava com famílias 

pobres era no sentido de tomá-la como irregulares, culpadas e incapazes. Os serviços 

de inclusão eram quase inexistentes, bem como os benefícios eram poucos 

generosos, cabendo às famílias realizarem os serviços de assistência, cuidados, 

educação e socialização de seus membros, perdendo a guarda definitiva ou 

temporária destes quando não conseguiam evitar a “situação-problema”. Essa 

tendência não se restringiu à assistência social antes de 1988, sendo constantemente 

atualizada, mesmo com as tentativas de mudanças nas últimas décadas (TEIXEIRA, 

2010, p. 8). 

 

Entretanto, com a construção de legislações e documentos como a Constituição 

Federal de 1988, a LOAS 1993, a PNAS 2004, a NOB – SUAS 2005 surgem expectativas 

quanto ao trabalho social com as famílias a partir de novas concepções que se constroem. 

Essas concepções afirmam que existem dinâmicas e organizações variadas em que o termo 

família precisa se enquadrar para dar respaldo às ações. Desta forma, compreende-se que o 

contexto histórico e cultural tem afetado a configuração familiar. Como destacado 

(TEIXEIRA, 2010, p. 14. APUD SARACEDO 1992, p. 210), “as famílias realmente 

existentes não são de modo nenhum homogêneas entre si no que diz respeito a recursos, fase 

do ciclo de vida, mas também modelos culturais e organizativos”.  

Percebe-se então, que o conceito família por vezes não é visto em sua totalidade, não 

abarcando que em suas relações existem interesses divergentes, correlações de forças e de 

poder, hierarquia, colaboração e dentre outras relações que afetam seu desenvolvimento na 
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sociedade. Assim, a família inserida na estrutura do sistema capitalista, em que as 

desigualdades são reafirmadas constantemente a partir da contradição entre capital e trabalho, 

solicita por uma ação pensada a partir dessa dinâmica familiar no contexto da coletividade, 

embutida na sociedade de classes. 

 

A partir desse eixo alternativo, as necessidades trazidas por sujeitos singulares não 

mais são compreendidas como problemas individuais/familiares, ou tratados como 

casos de famílias. Segundo Mioto (2004b, p.12), as “condutas, dificuldades e 

problemas expressos pelas famílias são interpretados como expressão de conflitos 

instaurados no contexto de uma dinâmica familiar [...] profundamente marcada pelas 

contradições de uma sociedade em um determinado momento histórico”. Nessa 

perspectiva, o trabalho socioeducativo com famílias ultrapassa a indução de 

reflexões internas e o uso do grupo como troca de experiências e ajuda mútua, para 

se transformar em instrumento de construção de um novo conhecimento, partilhado 

e crítico, que os leva a sair do imediatismo de suas necessidades, para entendê-las 

enquanto coletivas, enquanto necessidades sociais de classe, que devem ser 

atendidas pelo poder público, como condição fundamental para a garantia de direitos 

e de qualidade de vida (TEIXEIRA, 2010, p. 16. APUD MIOTO, 2004, p.12). 

 

Desta forma Carvalho e Almeida (2003) abordam a necessidade de organizar a rede e 

buscar rigor na análise para compreender e responder as demandas e necessidades da família, 

com o intuito de identificar as potencialidades e competências em conjunto com cada membro 

familiar. Nessa perspectiva, o trabalho voltado a família possui duas dimensões a primeira é a 

ação individualizada, que trata questões singularizadas da família e a segunda dimensão 

aponta sob a perspectiva do coletivo, trabalhando assim as particularidades dos conjuntos 

familiares. 

Nesse sentido, compreender a família na Política de Assistência Social é um debate 

amplamente necessário, no sentido de se aprofundar as contradições existentes para que se 

efetive um fazer profissional crítico, reflexivo, que amplie a consciência de classe na atual 

conjuntura. 

 

A Política Nacional de Assistência Social apresenta a matricialidade sociofamiliar 

como um dos tópicos relativos ao “Conceito e a Base de Organização do Sistema 

Único de Assistência Social”. A implicação disso é a necessidade de se conhecer, 

em profundidade, as famílias às quais estão direcionadas as ações, pois pela própria 

multiplicidade de configurações, formas de convivência – diretamente relacionadas 

a suas condições sociais, crenças e hábitos culturais – e por constituírem espaço de 

contradições e conflitos, tais famílias apresentam significativas diferenças entre si, 

mesmo fazendo parte de um mesmo segmento social. Identificar no que as famílias 

se igualam e no que elas se diferenciam parece ser um dos primeiros desafios que se 

apresenta para os serviços cuja responsabilidade é a de implementação de políticas 

sociais, por meio da estruturação de ações que possam ser efetivas e eficazes para a 

população alvo (GUEIROS, 2010, p.129). 
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Os autores Cronemberger e Teixeira (2015) abordam que o Estado sempre contou com 

a família, no sentido de garantir a proteção social de seus membros, principalmente com as 

mulheres que em determinado contexto eram aquelas que ficavam na residência para que seu 

marido pudesse trabalhar e assim prover as necessidades do lar. Entretanto, percebe-se que 

esse quadro não é tão atual assim, pois há um crescimento significativo de mulheres nos 

campos profissionais. 

 

O fato das mulheres desenvolverem atividades fora do lar proporciona-lhes a 

oportunidade de ampliar o seu campo de trabalho e, consequentemente, seus 

relacionamentos, o que também provoca modificações na organização da família, 

havendo uma maior liberdade de decisão e de ação por parte das mulheres. 

Podemos, assim, encontrar mulheres com um nível salarial e educacional mais 

elevados do que seus companheiros, assumindo o papel de mantenedoras da família, 

o que lhes confere um maior poder dentro de casa (HINTZ, 2001, p.14). 

 

Já no contexto das afirmações das políticas neoliberais, nos períodos em que a crise se 

instaura existe uma necessidade da área econômica se reerguer, então o Estado passa a 

investir em políticas econômicas em detrimento das políticas sociais. Nessa perspectiva a 

família, enquanto provedora e instituição de proteção social, torna-se central no sentido 

afirmar as responsabilidades em relação aos seus membros (CRONEMBERGER e 

TEIXEIRA, 2015). 

Com a execução do neoliberalismo, a intervenção do Estado dinamiza no campo 

social. O mercado assim passa a ser o mediador da sociedade e aqueles que não têm a 

possibilidade de recorrer aos recursos privados ficam dependentes do auxilio, do favor e do 

assistencialismo que são práticas valorizadas nesse contexto.  

Por consequência, Castro (2008, p.117) ressalta que,  

 

O processo de redução do Estado retomou a família como sujeito fundamental na 

provisão de bem-estar [...] Considera-se assim, que no bojo das transformações 

societárias pautadas no ideário neoliberal, há uma chamada à família para a 

responsabilização da provisão das condições objetivas e subjetivas de sua vida, 

ocorrendo concomitantemente uma retração da responsabilidade do Estado sob a 

proteção social dos membros da sociedade.  

 

Ao se trabalhar com família há duas perspectivas diferentes para se entendê-la, 

apontadas por Castro (2008). A primeira diz respeito, a família como suporte de proteção e de 
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cuidado. Cria-se uma perspectiva de capacidade natural da família de zelar e cuidar pelos seus 

membros, entretanto quando não possibilidade de se realizar essa provisão a mesma é 

considerada incapaz. A segunda ressalta que a família necessita possuir meios de se sentir 

segura e isso deve ocorres através das políticas públicas. Por isto, é imprescindível pensar na 

família ao se construir e efetivar as políticas públicas. 

Castro (2008) ainda observa, que por vezes o atendimento do profissional tem se 

fragmentado a uma necessidade especifica, sem levar em conta e sem trabalhar o conjunto. 

 

A família deve ser vista como um núcleo forte, pois é o lócus privilegiado de 

solidariedades, no qual os indivíduos podem encontrar refúgio contra o desamparo e 

a insegurança da existência; e ainda porque é nela que se dá a reprodução humana, a 

socialização das crianças e a transmissão de ensinamentos. Porém, a família também 

é um núcleo frágil, pois convive com despotismos, violências, confinamentos, 

desencontros e rupturas, que podem gerar inseguranças ou a emancipação e bem-

estar de indivíduos historicamente oprimidos: mulheres, crianças, jovens e idosos 

(CASTRO, 2008, p.119). 

 

É preciso pensar as políticas que estão voltadas a família, de maneira que se 

compreendam como estas têm alcançado essa totalidade. Castro (2008) questiona que existem 

diferentes arranjos familiares e diante disso, porque não se planejar políticas de acordo com 

essa diferenciação? Desse modo, o autor pontua que não se pode partir de um único 

referencial ao se analisar as políticas sociais e a família, na verdade o que necessita nesse 

quesito é promover debates e reflexões. “Espera-se, portanto, que a família seja enfocada de 

forma concreta na agenda política dos governos para que ela possa prover sua autonomia e 

para que seus direitos sejam respeitados” (CASTRO, 2008, p.125). 

É preciso estar aberto aos seus novos arranjos, desprendendo-se assim, de ideal já 

construído da mesma. Compreender também a família como um lugar de conflitos para além 

do zelo e proteção, sendo de suma importância para uma prática mais totalizante sob esse 

conjunto.  

Reconhecer que a família está em constante movimento e com isso há uma diversidade 

incontestável é primordial. Promover uma escuta qualificada torna-se fundamental para que 

assim os anseios, as dificuldades e angustias dessa família possam ser trabalhados. Como 

Couto (2008, p.125) esclarece o profissional ao trabalhar com famílias, precisa ter em mente 

que “[...] temos como direcionamento de intervenção a compreensão de que se um membro da 

família está precisando de assistência, sua família também está”. 
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No Brasil, como já discutido, com a instituição da PNAS o princípio da matricialidade 

sociofamiliar objetiva estruturar a política apontando que, 

 

[...] a família deve ser apoiada e ter acesso a condições para responder ao seu papel 

no sustento, na guarda e na educação de suas crianças e adolescentes, bem como na 

proteção de seus idosos e portadores de deficiência; o fortalecimento de 

possibilidades de convívio, educação e proteção social, na própria família, não 

restringe as responsabilidades públicas de proteção social para com os indivíduos e a 

sociedade (BRASIL, 2004, p. 91). 

 

Percebe-se nesse sentido, que existe uma cooperação entre o Estado e a família no 

quesito proteção social, mas há uma contradição a partir do momento em que o Estado e o 

mercado se voltam a seus interesses e a família passa a ser sobrecarregada em suas 

responsabilidades.  

 

Auferir para as famílias a divisão de responsabilidades sem dar a elas as mínimas 

condições de suportar o fardo de ser corresponsável por sua subsistência é mais uma 

transferência de responsabilidades do que uma divisão, pois quando há algo para se 

dividir, ambos ficam com certa parte. No que diz respeito à família como 

centralidade nas políticas sociais, o que podemos verificar é que a família ficou com 

a parte pior: a de sobreviver sem os mínimos meios de consegui-lo (OLIVEIRA, 

2009, p.91-92). 

 

Compreender esses vários aspectos que se desdobram na realidade familiar, como a 

conjuntura social, histórica, cultural, política, econômica é crucial para se apreender sua 

dinamicidade. 

 

Como vimos, de um lado, a família é recolocada como base da sociedade, de outro, 

também é portadora de responsabilidades, é responsabilizada e /ou co-

responsabilizada, ao lado da sociedade e do Estado, pela proteção à infância e à 

adolescência, ao idoso e à própria família. Concordamos com Teixeira (2010, p. 38) 

quando aponta que o avanço dos direitos sociais não rompe com o princípio da 

subsidiariedade da ação estatal, que só deve intervir quando se exaurem essas 

capacidades protetivas na família, o que reforça a lógica familista 

(CRONEMBERGER e TEIXEIRA, 2015, p.142). 

 

Considera-se ainda, que na PNAS a família e seus vínculos possuem uma segurança 

crucial a ser desenvolvida, diante a necessidade de se construir relações que criam o próprio 

ser, sua identidade, suas potencialidades e dentre outros.  

 

Contraditoriamente, não podemos deixar de sinalizar positivamente os avanços da 

PNAS no reconhecimento das necessidades da família e dos seus membros. Por 

exemplo, o convívio familiar ser entendido como um aspecto da segurança social e 



63 

 

até mesmo como um direito, [...] No entanto, capitalizar esses avanços no discurso 

num momento de reorganização dos sistemas de proteção social e consequente 

desmonte dos equipamentos diretos de proteção da família, apostando no co - 

financiamento Estado – sociedade e na família como instituição para subsidiar os 

seus próprios meios de sobrevivência é, no mínimo, discutível pelo seu caráter 

oportunista (TOLEDO, 2007, p. 39). 

 

Assim, percebe-se que a família ao invés de emancipar-se sofre um processo de 

sobrecarga a partir da responsabilização que lhe é incumbida pelo Estado diante a busca por 

avanços econômicos. Desta forma, “não há, no entanto, subsídios que lhe garantam uma rede 

de serviços públicos integral, o que a responsabiliza pela garantia desses objetivos e a 

penaliza pelo seu insucesso” (CRONEMBERGER e TEIXEIRA, 2015, p.142). 

Pondera-se a importância de discutir o princípio da matricialidade sociofamiliar a 

partir do seu desenvolvimento nos serviços socioassistenciais da política de assistência social, 

como o contexto interfere, como o Estado tem se posicionado nesse sentido, ou seja, é preciso 

considerar que existe um paradigma frente a esse princípio. 

 

Apesar do reconhecimento da centralidade e importância da família, a prática 

interventiva tem sido de valorização como sinônimo de responsabilização para além 

das reais possibilidades das famílias em situação de vulnerabilidade social, havendo 

a penalização do grupo familiar por parte das organizações e instituições que 

deveriam promovê-la como sujeito de direito à proteção social (CRONEMBERGER 

e TEIXEIRA, 2015, p. 146). 

 

Percebe-se que na PNAS (2004) a centralidade na família, visa romper com a 

perspectiva setorial dos atendimentos e ações no âmbito do SUAS, entretanto essa família 

precisa ser compreendida como aquela que vive no cotidiano, ou seja, é preciso romper com 

aquela visão estereotipada de família e refletir sobre a concepção da mesma na atual 

conjuntura. Não pode se desconsiderar as potencialidades da família, entretanto, é preciso 

compreendê-la enquanto espaço contraditório e não totalmente harmonioso, sendo assim, o 

Estado deve repensar sobre as responsabilidades que tem repassado a família. 

 

A ação estatal deve contribuir efetivamente para o fortalecimento das competências 

familiares, compreendendo suas necessidades, mudanças, suas contradições por 

meio da garantia efetiva dos direitos. Este posicionamento torna-se um desafio, 

tendo em vista o contexto social brasileiro (CRONEMBERGER e TEIXEIRA, 2015, 

p.146). 

 

A PNAS (2004), então constituída como um avanço no sentido de materializar e 

democratizar o que estava contido na LOAS (1993), estabelece que a segurança de convívio 
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familiar deve ser afiançada pelo poder público, mediante o entendimento de que os indivíduos 

vivem em “grupos”, de modo que se relacionam e criam vínculos que desenvolvem sua 

identidade e sua visão da realidade. Pontua-se ainda, em seus princípios democráticos o 

direito a convivência familiar, além de suas diretrizes afirmarem a centralização na família na 

direção da implementação dos serviços, programas e projetos, sendo prioridade do Estado 

conduzir tais políticas. Segundo Carvalho (s.d) os vínculos construídos no âmbito familiar 

edificam no indivíduo uma sensação de pertencimento/integração social. 

A família então é compreendida como mediadora entre o privado e seus sujeitos em 

relação à coletividade, entretanto não pode ser desconsiderada sua forma diversa de estrutura 

que está condicionada as transformações que ocorrem na sociedade, tanto economicamente, 

como culturalmente, politicamente e socialmente. 

 

[...]. Por reconhecer as fortes pressões que os processos de exclusão sociocultural 

geram sob as famílias brasileiras, acentuando as suas fragilidades e contradições, faz 

– se primordial sua centralidade no âmbito das ações da política de assistência 

social, como espaço privilegiado e insubstituível de proteção e socialização 

primárias, provedora de cuidados aos seus membros, mas que precisa também ser 

cuidada e protegida (BRASIL, 2004, p.41). 

 

Nesse sentido, a PNAS (2004) ainda aborda que na contemporaneidade a realidade 

que se constrói tem demonstrado cada vez mais “processos de penalização e desproteção das 

famílias brasileiras” (BRASIL, 2004, p.41). Nessa lógica o princípio elencado na presente 

discussão vem como resposta a fragmentação e focalização nos serviços prestados, voltando-

se à família de modo que a mesma possua possibilidade de atuar com efetiva proteção aos 

seus membros. 

 

[...] a centralidade da família e a superação da focalização, no âmbito da política de 

Assistência Social, repousam no pressuposto de que para a família prevenir, 

proteger, promover e incluir seus membros é necessário, em primeiro lugar, garantir 

condições de sustentabilidade para tal. Nesse sentido, a formulação da política de 

Assistência Social é pautada nas necessidades das famílias, seus membros e dos 

indivíduos (BRASIL, 2004, p.41). 

 

Entretanto, percebe-se que na atual conjuntura em que se reafirmam as desigualdades 

sociais, o grau de vulnerabilidade abordado pela PNAS (2004) têm se desenvolvido. Segundo 

Semzezem e Alves (2013) as vulnerabilidades sociais podem ser consideradas a partir de 

diferentes concepções, mas em suma trata do empobrecimento da classe trabalhadora, tanto 
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referente à renda como ao acesso a recursos materiais, a serviços, de modo que afeta as 

relações culturais e as formas de viver dos trabalhadores. 

 

Dessa forma, é evidente que as condições de pobreza e vulnerabilidade devem ser 

associadas a um quadro de necessidades objetivas e subjetivas, somadas a 

dificuldades materiais, relacionais e culturais, que interferem na reprodução social 

dos usuários da política de assistência social, o que torna fundamental situá-las no 

contexto do espaço territorial onde se localizam, pois é nele que ocorrem tanto as 

vulnerabilidades quanto os mecanismos para seu enfrentamento e proteção 
(SEMZEZEM E ALVES, 2013, p.151). 

 

 Compreende-se, então, que as análises das vulnerabilidades sociais precisam ser 

debatidas para além do aspecto econômico, pois existem recursos a serem implementados 

para a efetivação da proteção social frente os processos de vulnerabilidade. Nesse sentido, ao 

pensar a vulnerabilidade social é necessário ultrapassar o campo particular para o campo 

público a partir do momento em que é algo desenvolvido na estrutura social, ou seja,  

 

[...] estar vulnerável e exposto a riscos não depende da vontade singular, mas de 

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

aspectos econômicos, sociais e culturais; em segundo, a oferta de serviços para 

determinadas demandas. Para que haja superação da condição de vulnerabilidade, é 

necessária uma articulação entre dois fatores (SEMZEZEM, 2013, p.148). 

 

Sendo assim, nessa conjuntura de vulnerabilidades e desigualdades a família enquanto 

corresponsável por seus membros requer uma estrutura que possibilite executar tais funções 

que lhe são designadas. Nessa perspectiva Carvalho (s.d), compreende que a família e as 

políticas públicas possuem uma relação no quesito proteção social e são imprescindíveis no 

desenvolvimento do sistema capitalista sob a perspectiva de regular, normatizar, zelar e 

proteger. Entretanto no contexto atual, com as mudanças ocorridas na estrutura econômica, 

social e nos direitos, os cidadãos passam a vivenciar situações possíveis de perda dos seus 

denominados “[...] tutores modernos: o trabalho assalariado e o Estado” (p. 269), a partir do 

crescimento do desemprego e dos interesses do Estado que se vinculam a lógica perversa do 

capital. 

 

Essas demandas ganham novas peculiaridades. É que os processos contemporâneos 

de globalização da economia, da informação, da política, da cultura, assim como os 

avanços tecnológicos e a transformação produtiva, vêm produzindo uma sociedade 

complexa e multifacetada, uma sociedade global que, de um lado, mantém seus 

cidadãos fortemente interconectados e, por outro, extremamente vulnerabilizados em 

seus vínculos relacionais de inclusão e pertença (CARVALHO, s.d, p.269). 
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Torna-se indispensável, pensar o serviço social inserido na política de assistência e os 

desdobramentos no âmbito do seu fazer profissional vinculado ao princípio da matricialidade 

sociofamiliar, pois como já destacado.  

 

A família dessa forma possui potencial no sentido de desenvolver qualidade de vida 

no coletivo, torna – se um [...] um forte agente de proteção social de seus membros 

[...]. Não podemos, porém, exaurir esse potencial protetivo sem lhe ofertar um forte 

apoio. Há aqui uma mão dupla a ser garantida (CARVALHO, s.d, p. 274). 

 

Os assistentes sociais inseridos nos espaços institucionais da política de assistência 

social necessitam realizar um trabalho como aborda Vasconcellos (1997), com os segmentos 

populacionais a qual demandam a política aqui especificada, de maneira que os auxilie a uma 

transformação de vida. Este trabalho ocorrerá através da socialização do conhecimento, de 

uma “[...] prática de caráter reflexivo, ou seja, uma prática educativa, crítica, criativa, 

politizante [...]” (VASCONCELLOS, 1997, p.133). Desta forma, compreende-se que o 

assistente social ao efetivar um trabalho com os usuários e a família necessita desenvolver 

essa prática reflexiva, capaz de instrumentalizar a população no reivindicar de seus direitos. 

Segundo Abreu e Cardoso (s.d) o profissional deve trabalhar com os usuários a partir 

de sua função pedagógica, através meios de mobilização e organização a classe subalterna. No 

início essas práticas educativas eram realizadas pelos assistentes sociais com o objetivo de 

afirmar uma dominação para o processo de produção e reprodução econômica, de modo que 

se consolidasse o poder da classe dominante. Entretanto, com o processo de rompimento do 

vínculo conservador que a profissão busca cotidianamente, as práticas educativas voltam-se as 

classes subalternas com o intuito de alcançar conquistas emancipatórias.   

Desta forma compreende-se que o Serviço Social possui funções a serem 

implementadas em seu fazer profissional, sendo assim, necessário desenvolver análises da 

estrutura social atual que afirma a sociedade de classes e as desigualdades. Nesse sentido, o 

profissional deve-se comprometer com seu projeto ético político afirmando suas defesas em 

prol da classe trabalhadora. 

Na política de assistência social, o profissional não deve se desvincular de seu projeto 

ético político, nessa perspectiva o mesmo deve envolver-se nas demandas existentes e buscar 

trazer ao cenário público as questões que têm sido tratadas pelo Estado de modo singular. 
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Durante o período de estágio (novembro/2015 a dezembro/2016) ocorrido no 

equipamento do CREAS da política de assistência, pode-se analisar mais aproximadamente o 

fazer profissional do assistente social vinculado ao princípio aqui analisado. Algumas 

considerações podem ser feitas referente ao fazer profissional e seus desdobramentos nesse 

sentido como: 

- O referenciamento familiar, em que um membro da família que demanda pelos 

serviços socioassistenciais do equipamento acaba por corresponder a toda família. 

Compreende-se que esse processo pode auxiliar na administração dos casos, entretanto 

percebe-se por vezes, que constrói uma responsabilização desse usuário de modo que não se 

trabalhe com a totalidade da família. Como já destacado no presente capítulo, é preciso 

fortalecer os vínculos familiares e garantir a segurança de convivência familiar, nesse aspecto, 

independente da demanda imediata trazida é preciso considerar a família em sua totalidade 

para que se comece a trabalhar o sentido de coletividade. 

- A estrutura da rede, ou seja, a conexão entre os equipamentos e as políticas públicas, 

assim como, a articulação da equipe interdisciplinar devem ser pontos destacados na medida 

em que afeta o trabalho a ser realizado com a dinâmica familiar. Cabe aqui discutir, que não 

há uma crítica de responsabilização dos profissionais ou trabalho realizado ou não realizado 

com as famílias, mas sim da estrutura social como um todo que reafirma as desigualdades, o 

trabalho precário e a fragmentação dos atendimentos. Percebe-se, então que essa conjuntura 

social tem o Estado como aquele que deve ser o garantidor dos direitos dos usuários e das 

famílias, mas o mesmo permanece omisso aos interesses da população em prol dos interesses 

da classe dominante.  

Desta forma a família passa a ser percebida como potencial responsável por seus 

membros, entretanto não se aborda ou observa a estrutura social que desenvolve o 

desemprego, a pobreza, o preconceito e dentre outras violações de direitos, ou seja, 

responsabiliza-se a família sem dar a mesma possível base para que atue em sua função 

protetiva de seus integrantes. 

- Afunilando aqui, a equipe interdisciplinar em que consta também o serviço social, a 

precarização dos contratos de trabalhos, as várias contratações e recontratações, baixos 

salários, falta de investimentos em treinamentos referente aos serviços da política acaba por 

afetar os serviços que deveriam ser continuados. Assim questiona-se, como trabalhar com o 

acompanhamento familiar de maneira contínua se continuamente a equipe tem se modificado.  
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- Por fim, mas não menos importante, a política em si, que dentro no município têm 

ainda sido utilizada através de um víeis clientelista. No debate alçado nos respectivos 

capítulos do presente trabalho, percebe-se que a política de assistência social durante longo 

período desenvolveu-se numa perspectiva clientelista, assistencialista e filantrópica, mas 

afirmou-se como política pública e direito através da Constituição Federal 1988. Entretanto, 

sabe-se que esse processo de transição do assistencialismo para o direito não foi realizado 

facilmente e efetivamente, pois se percebe que as classes dominantes ainda utilizam da 

política, dos programas, dos benefícios e serviços para se auto privilegiarem.  

Nesse sentido, pensar o serviço social, a política de assistência social e a família são 

trabalhos complexos, mas necessários. Numa política que se propõe trabalhar com a 

centralidade nas famílias é necessário considerar os seguintes princípios: 

 

1) Romper com a idéia de família sonhada e ter a família real como alvo. A família 

pode ser fonte de afeto e também de conflito, o que significa considerá-la um 

sistema aberto, vivo, em constante transformação. 2) Olhar a família no seu 

movimento, sua vulnerabilidade e sua fragilidade, ampliando o foco sobre a mesma. 

3) Trabalhar com a escuta da família, reconhecendo sua heterogeneidade. 4) Não 

olhar a família de forma fragmentada, mas trabalhar com o conjunto de seus 

membros; se um membro está precisando de assistência, sua família estará também. 

5) Centrar as políticas públicas na família, reconhecendo-a como potencializadora 

dessas ações e como sujeito capaz de maximizar recursos. 6) O Estado não pode 

substituir a família; portanto a família tem de ser ajudada. 7) Não dá para falar de 

políticas públicas sem falar em parceria com a família (WIESE, s.d, s.p. APUD 

GOMES; PEREIRA, 2005, p. 362-363). 

 

 O profissional inserido nesse campo necessita utilizar de seu projeto ético político, 

para não deixar-se levar pela expansão do pensamento conservador e pela perpetuação das 

injustiças sociais geradas nesse arcabouço. Por esse ângulo o trabalho a ser desenvolvido deve 

favorecer o processo de construções coletivas, com o objetivo superação dessa atual ordem. 

A política de assistência social enquanto direito do cidadão e espaço no qual o 

assistente social atua, deve ser utilizada para ampliar a proteção social e dinamizar as 

desigualdades e expressões da questão social. Deve ser compreendida como uma 

possibilidade de aproximar o assistente social das classes subalternas com o objetivo de 

mobilizar essa classe, enquanto sujeito de direito para que assim haja um processo crítico e 

reflexivo frente a atual sociedade. Objetiva-se assim, a superação da atual ordem e das 

desigualdades sociais, advindas da apropriação privada daquilo que é produzido socialmente. 
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Está na ordem do dia pensar metodologias de trabalho com famílias que articulem a 

dialética entre questões internas e de protagonismo social, questões objetivas e 

subjetivas da vida social e das famílias. Mas cuja direção deve superar as questões 

meramente internas, ou articulá-las ao contexto de desigualdade e exclusão social, às 

transformações sociais e culturais e à necessidade de lutas coletivas para conquista e 

garantia de direitos, e de controle social das políticas públicas dirigidas as suas 

necessidades (TEIXEIRA, 2010, p. 21). 

 

O princípio da matricialidade sociofamiliar deve ser compreendido como meio de se 

efetivar uma prática mais coletiva, entretanto devem-se ponderar as diversidades, as 

dinamicidades e as expressões da questão social que emergem nesse contexto familiar. O 

assistente social como aborda Teixeira (2010) precisa pensar essa família e articulá-la no 

sentido mais amplo da estrutura desigual existente, “[...] levar as famílias a refletirem sobre 

sua realidade, conhecer serviços e recursos do território, mobilizar-se e incluir-se em 

processos organizativos, coletivos, na busca de garantia dos seus direitos” (TEIXEIRA, 2010. 

p.19).  

Desse modo, entende-se que o trabalho do assistente social ultrapassa a dimensão 

técnica e estritamente operativa. Logo, é preciso pensar a realidade e criar estratégias de ação 

voltada a essas famílias com o intuito de afirmar e viabilizar seus direitos. 

 

Na ausência de direitos sociais, é na família que os indivíduos tendem a buscar 

recursos para lidar com as circunstâncias adversas. Dessa forma as mais diversas 

situações de precariedade social, desemprego, doença, velhice, encaradas como 

dramas da esfera privada, tenderam a ser solucionadas na família, como 

responsabilidade de seus membros (WIESE, S.P, S.D. APUD ALENCAR, 2008, 

P.63-64). 

 

Como já discutido ao se trabalhar com famílias é preciso ter clareza quanto a sua 

diversidade de configurações e modelos, assim como, sua construção histórica inserida na 

realidade atual e sua forma de relacionar. Deste modo há de perceber que existem diferentes 

rumos e decisões tomadas por cada família. O cenário social também pode se tornar um 

grande influenciador nas direções, configurações e organizações da família. 

 

O quadro atual tem revelado um desenfreado crescimento das expressões da questão 

social, mostrando um enorme desenvolvimento da desigualdade social. A família 

sendo relacionada a esse contexto não pode ser desmerecida de suas possibilidades 

de formar indivíduos, criar relacionamentos e repassar valores históricos e culturais. 

É necessário estabelecer a família em sua analise, reflexão e ação, no contexto social 

e estrutural que está inserida. É necessário pensar a família, reaprender o que 

significa ser família, entender que ela possui suas especificidades e suas 

complexidades (OLIVEIRA, 2009, p.78). 



70 

 

 

A prática do profissional de serviço social não pode desprender-se do contexto 

brasileiro que possui um crescimento das desigualdades notável. Dessa maneira, é preciso 

pensar as interferências que essas desigualdades têm trazido às famílias. Internamente existem 

as mudanças no relacionamento, na configuração familiar e em suas dinâmicas. Externamente 

existe a interferência das consequências geradas pelo desenfreado crescimento do sistema 

capitalista, que reafirma as desigualdades e gera as expressões da questão social. 

Trabalhar numa perspectiva de emancipação deve ser o alvo do assistente social já que 

muitos programas sociais não tem esse objetivo.  Ser critico frente a essa realidade 

contraditória é primordial para que assim possa-se pensar na vida dessas famílias, a fim de 

elaborar e desenvolver políticas sociais. Aprimorar-se intelectualmente e continuamente é 

preciso, para se buscar melhores resultados nas intervenções feitas com as famílias. Par além 

das questões imediatas é importante saber que há a possibilidade de se trabalhar questões 

preventivas e também buscar caminhos para que os direitos sociais dessas famílias sejam 

favorecidos. 

 

Fazer que as famílias atendidas pelo Serviço Social tenham voz, a voz calada pelas 

decepções que sofreram no decorrer de sua existência, é tarefa desafiadora, mas 

necessária. É preciso ter um olhar transcendente para compreender que não é pelo 

fato de estarem nas situações de pobreza e exclusão, que essas famílias não possuem 

direitos a serem conquistados (OLIVEIRA, 2009, p.96). 

 

Todavia, ao profissional cabe ter clareza que transferir das necessidades individuais 

para as familiares não é tarefa fácil. Ao possuir por base seu projeto ético-politico o assistente 

social visa uma ruptura com a ordem social vigente que tem consolidado a exploração de 

classe, os preconceitos e as desigualdades. Nessa perspectiva, as famílias podem ser 

compreendidas como sujeitos históricos que devem ser pensadas nessa conjuntura, nessa 

realidade a partir da perspectiva da totalidade, ou seja, apreendendo todo movimento 

constante que a afeta. 

 

Buscar o trabalho com as famílias na perspectiva de totalidade significa considerá-la 

como sujeito histórico e, assim sendo, vivenciar as manifestações da questão social 

no cotidiano de suas vidas. Tentar atuar com famílias nessa perspectiva é, sobretudo, 

não ficarmos presos às questões iniciais que chegam ao Serviço Social por meio das 

próprias famílias, mas buscarmos ir além do aparente que está posto, adentrando na 

essência existente por trás de uma solicitação, e todas as questões que essa família, 

em seu contexto, vivencia (desemprego estrutural, violência, fragmentação de 
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políticas públicas, escassez de recursos sociais, precarização do serviço de saúde e 

de educação) (OLIVEIRA, 2009, p. 103). 

 

O compromisso com a competência, nesse aspecto, através de uma qualificação 

continuada é essencial ao profissional, para que assim, proponha estratégias condizentes com 

seu projeto ético-politico e tenha uma postura investigativa. É necessário desvendar a 

realidade aparente para que assim construa-se uma ação que vise à emancipação desses 

indivíduos, trabalhando de modo que abarque a concepção da coletividade. 

 

Não podemos ficar parados e alheios às mudanças contemporâneas. É preciso 

resistir aos apelos advindos do capital, do pensamento neoliberal, e lutar rumo a uma 

sociedade diferenciada, na qual nossos usuários possam ter acesso real aos direitos 

sociais, que são materializados em forma de políticas públicas (OLIVEIRA, 2009, p. 

107). 

 

Desta forma, ao serviço social cabe realizar reflexões frente à dinamicidade da família, 

suas diferentes estruturas e organizações. Trabalhar de forma que a família compreenda-se 

como sujeito histórico, que tem se reconstruído mediante aos ataques que sistema capitalista 

gera na sociedade. Objetiva-se dinamizar os repasses de responsabilização que o Estado frente 

à questão social, tem gerado sob essas famílias. Nessa perspectiva em sua prática cabe 

vincular-se aos interesses da classe trabalhadora, buscando viabilizar o acesso aos direitos 

sociais tencionando, assim, o atual sistema.  

 

3.1 Uma análise sobre o trabalho do assistente social direcionado à família no CREAS II 

 

A referente pesquisa foi realizada com o objetivo de esclarecer como o trabalho dos 

assistentes sociais tem se desenvolvido no âmbito da família. Possui por base o equipamento 

da Política de Assistência Social, mais especificamente na Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, o Centro de Referência Especializada em Assistência Social II (CREAS II) em 

Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. 

Um total de seis profissionais foram abordados, sendo cinco assistentes sociais do 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) e um do 

Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa 

(MSE). Vale destacar que nenhuma das entrevistadas autorizaram a gravação das entrevistas, 
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assim as respostas obtidas foram transcrevidas pela discente no ato da pesquisa, sendo que 

algumas puderem ser transcritas de acordo com a fala das profissionais e outras foi apanhado 

o sentido geral da resposta colocada pelas profissionais.  

Acentua-se que o período de realização das entrevistas ocorreu entre julho/2017 a 

agosto/2017. Em relação aos dados, houve algumas dificuldades para sua obtenção, como o 

impedimento de gravar as falas e a não possibilidade de entrevistar todas as assistentes sociais 

do equipamento em decorrência de conflito de horários.    

As participantes que se propuseram a entrevista foram denominadas como assistente 

social nº1, nº2, nº3 e assim sucessivamente. As vantagens da realização de tal pesquisa podem 

ser percebidas através da aproximação da prática do serviço social voltado a família na 

política, suas considerações, enfrentamentos e posicionamentos frente à sociedade. 

A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, coloca em pauta os serviços 

que devem ser oferecidos de acordo com a proteção social que a instituição possui. Desta 

forma, de acordo com as informações obtidas com a pesquisa, cabe aqui elencar 

suscintamente o que cada serviço oferece e como estes estão voltados à família. 

1. O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

(PAEFI) é de apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos que estejam 

passando por situação de risco, abandono, violação de direitos e outros. Desse modo, deve-se 

respeitar a heterogeneidade de cada indivíduo e família durante o processo de inclusão e do 

acompanhamento familiar.  

Possui por objetivo contribuir na inserção dessa família, novamente, na sociedade, 

busca assim o fortalecimento dos vínculos familiares e a prevenção da incidência de violação 

de direitos. O trabalho social essencial a ser desenvolvido para este serviço é a acolhida, a 

escuta, o estudo social, o estímulo ao convívio familiar, a orientação jurídica social e outros. 

2. O Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de Medida 

Socioeducativa (MSE) de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade 

(PSC), promove o acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de medida e visa 

contribuir para o acesso dos mesmos aos valores e significados da vida pessoal e social. 

 Elabora-se um Plano Individual de Atendimento (PIA) com a participação da família 

e do adolescente em que objetivos e metas são traçados e devem ser alcançados durante o 

cumprimento de medida. Este serviço tem por objetivo realizar o acompanhamento durante o 

processo de medida, cria condições para que o usuário vise a uma ruptura com os atos 
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infracionais, possibilita oportunidade para a ampliação do acesso informacional e cultural, 

desenvolve sua competência e demais valores. O impacto social esperado com este serviço é 

contribuir para que os vínculos familiares e comunitários sejam fortalecidos, assim como 

reduzir a inserção na prática infracional, de tal modo que diminua o ciclo de violência e 

atitudes antissociais. 

Percebe-se que cada serviço se volta à família, no sentido de ampará-la enquanto 

sujeito de direito. Assim busca-se realizar um trabalho específico de acordo com cada tipo 

serviço socioassistencial, na perspectiva de romper com a atual situação de violação de 

direito. 

Em vista disso, compreende-se que os serviços, a serem oferecidos pelo equipamento, 

possuem orientações como dispõe a Tipificação para que assim o profissional atue 

adequadamente. Entretanto, desconsiderar as interferências da conjuntura na oferta dos 

serviços e na própria atuação do profissional é demasiadamente uma análise equivocada. 

Segundo Costa (2014), a ampliação do capitalismo acarreta um processo de 

transformação tanto na área econômica, política, social e cultural. 

 

A mundialização do capital tem profundas repercussões na órbita das políticas 

públicas, com suas conhecidas diretrizes de focalização, descentralização, 

desfinanciamento e regressão do legado dos direitos do trabalho. Esse cenário 

avesso aos direitos nos interpela. Atesta, contraditoriamente, a urgência do seu 

debate e de lutas em sua defesa, em uma época que descentralizou a cidadania ao 

associá-la ao consumo, ao mundo do dinheiro e à posse das mercadorias 

(IAMAMOTO, 2008, p. 118).  

 

Nesse contexto, constrói-se a necessidade de defender os direitos e nesse sentido, o 

Estado deve afirmar o seu papel de garantidor diante do crescimento das desigualdades e das 

expressões da questão social. Como afirma Costa (2014, p.39), “[...] não se pode deixar de 

perceber que a globalização leva ao desemprego das classes menos favorecidas, situação 

agravada devido à reestruturação das empresas com o serviço de automação no lugar da mão 

de obra humana”.   

Ao dissertar sobre a questão social, Iamamoto (2008) afirma sua inseparável relação 

entre a exploração do trabalho e a ampliação do sistema capitalista. Relata que essas 

expressões da questão social “[...] condensam múltiplas desigualdades, mediadas por 

disparidades nas relações de gênero, características étnico-raciais e formações regionais, 
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colocando em causa amplos segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civilização 

(IAMAMOTO, 2008, p.119)”.  

Nessa perspectiva, a autora afirma que a questão social expressa à vulgarização das 

necessidades da coletividade, mediante a apropriação privativa do capital, daquilo que deveria 

ser redistribuído socialmente. Isso quer dizer que, o trabalhador como indivíduo que possui 

necessidades a serem supridas, vende sua força de trabalho em troca de salário e recebe uma 

parcela mínima da riqueza produzida, enquanto os que detêm os meios de produção, ou seja, a 

classe dominante desenvolve e consolida as riquezas. 

O progresso da acumulação do capital desenvolve o crescimento contínuo das mazelas 

sociais como o desemprego, a exploração da classe trabalhadora, a violência e outros. Assim, 

entende-se que a questão social é a expressão ampliada das desigualdades de classe que deve 

ter sua intermediação feita pelo Estado. A classe trabalhadora tem, portanto, a necessidade de 

ser reconhecida como classe e como sujeito de direito, em especial pelo Estado, sendo através 

de lutas e reivindicações que esse processo de conquista e reconhecimento será efetivado. 

Nesse sentido, cabe ao assistente social intervir nas expressões e novas manifestações 

da questão social. Segundo Guerra et al. (2007), o contexto das relações produtivas e das 

políticas públicas em que se expande o pensamento conservador, a prática do profissional 

acaba por vivenciar seus reflexos. Nesse sentido, o Projeto Ético-Político do profissional 

torna-se importante na medida em que reafirma os princípios que devem nortear sua prática 

em contrapartida ao ideário neoliberal. 

 

O assistente social lida, no seu trabalho cotidiano, com situações singulares vividas 

por indivíduos e suas famílias, grupos e segmentos populacionais, que são 

atravessadas por determinações de classes. É desafiado a desentranhar da vida dos 

sujeitos singulares que atendem as dimensões universais e particulares, que aí se 

concretizam, como condição de transitar suas necessidades sociais da esfera privada 

para a luta por direitos na cena pública, potenciando-a em fóruns e espaços 

coletivos. Isso requer tanto competência teórico-metodológica para ler a realidade e 

atribuir visibilidade aos fios que integram o singular no coletivo quanto à 

incorporação da pesquisa e do conhecimento do modo de vida, de trabalho e 

expressões culturais desses sujeitos sociais, como requisitos essenciais do 

desempenho profissional, além da sensibilidade e vontade políticas que movem a 

ação (IAMAMOTO, 2008, p.129). 

 

Assim sendo, buscou-se analisar sobre o trabalho do assistente social com a família no 

contexto do CREAS II, compreendendo-o numa conjuntura que reafirma as desigualdades. 

Objetivou apreender, primeiramente, como o assistente social tem compreendido a família no 

contexto da política de assistência social.  



75 

 

Como já tratado no presente trabalho, a PNAS apresenta o princípio da matricialidade 

sociofamiliar que disserta sobre a não focalização e fragmentação dos atendimentos em prol 

da centralidade da família. Ao afirmar essa centralidade, a Assistente Social nº 5 disserta que:  

 

“na nova modalidade da PNAS, a família está como coparticipante das ações que 

são desenvolvidas para ela. Como trabalhamos com direitos no CREAS, a família é 

centrada como parceira para que assim as ações realizadas surtam efeitos”. 

 

Segundo Marques (2014), a centralidade na família visa desfragmentar os 

atendimentos voltados aos indivíduos, de tal modo que venha abarcar a família em sua 

totalidade. Como afirma a Assistente Social nº 6:  

 

“Está tudo interligado, não é só pai ou mãe, não se pode trabalhar somente com o 

quê um deles fala. Não podemos trabalhar isoladamente”. 

 

Entretanto, em sua análise, o autor reproduz que tal ideia construída na PNAS traz 

certa ambiguidade, à medida que afirma que a família vivencia os reflexos da conjuntura atual 

sendo que apesar disso, suas funções como provedora da proteção social primária de seus 

membros são reafirmadas. “É neste campo que se delimitam os principais problemas e 

prejuízos inerentes à opção de considerar a família como centro das políticas públicas. Muitas 

vezes, olha-se para a família de forma isolada” (MARQUES, 2014, p.7). 

A possibilidade de avanço, calcada na homologação do princípio, não pode ser 

desprendida do contexto em que a política se insere. As interferências econômicas, culturais, 

políticas e outras mais, devem ser compreendidas na efetivação da atuação do profissional, 

para que assim o trabalho a ser desenvolvido não perpetue o conservadorismo. O 

conservadorismo aqui elencado, diz respeito à culpabilização dos indivíduos que em 

determinado serviço da política de assistência não se adequam ou não comparecem ao 

acompanhamento familiar, por exemplo. 

 

É preciso considerar que existem avanços na forma da condução da política de 

assistência, com a adoção do princípio da matricialidade sociofamiliar pela ruptura 

de um modelo de assistência voltado para os segmentos e da fragmentação no 

atendimento social. No entanto, estes avanços não representam a garantia de uma 

política social coerente, pois também se apresentam possibilidades de retrocessos e 

conservadorismos, quando não se rompe com a constante responsabilização das 

famílias (MARQUES, 2014, p.8). 
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A NOB-SUAS ao abordar o princípio da matricialidade, aponta-o como base para 

política pública de assistência social. Assim, afirma a família como núcleo básico na atuação 

dos serviços, e compreende também sua dinamicidade e formas de organizações, aponta a 

necessidade de a mesma ser auxiliada para que assim possa prover o seu papel de protetora 

em relação aos seus membros e por fim, mas de suma importância ressalta que “[...] o 

fortalecimento de possibilidades de convívio, educação e proteção social na própria família 

não restringe as responsabilidades públicas de proteção social para com os indivíduos e a 

sociedade” (BRASIL, 2005, p.17). 

Percebe-se que atuar tendo por base o princípio aqui alçado é complexo na medida em 

que não há favorecimento pela conjuntura nessa atuação. Como se pode perceber na fala da 

Assistente Social nº4: 

 

“A família deveria ser o objetivo central, na prática a história é totalmente 

diferente... às vezes por conta da rede ou das burocracias do município. A família é 

compreendida como sujeito de direito, mas há uma impossibilidade de ajudá-la da 

maneira devida. Sinto essa dificuldade no CREAS.” 

 

Nota-se, de acordo com a fala da assistente social que o trabalho a ser desenvolvido 

necessita de uma rede socioassistencial, pois a política de assistência social por si só não 

“soluciona” os casos que chegam até o equipamento. Nesse sentido, compreende-se a 

essencialidade de uma ampla articulação entre as políticas públicas e instituições, para se 

realizar um trabalho mais eficaz com as famílias. 

A NOB-SUAS conceitua a rede socioassistencial como, 

 

[...] um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade que ofertam 

e operam benefícios, serviços, programas e projetos, o que supõe a articulação 

dentre todas estas unidades de provisão de proteção social sob a hierarquia de básica 

e especial e ainda por níveis de complexidade (BRASIL, 2005, p.20). 

 

Segundo Andrade et al. (2015), a rede de instituições precisa estar articulada para que 

assim possa promover de maneira eficaz os serviços à população. O profissional que faz parte 

de instituições incluídas na rede necessita compreender, 

 

[...] a dinamicidade desta rede para que, além de encaminhar os usuários para o 

acesso aos serviços sociais, possa visualizar a realidade das instituições e do Estado 

influenciados pelo sistema capitalista junto aos ideais neoliberais que têm causado o 

processo de contrarreforma do Estado, podendo, então, criar intervenções que 
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ultrapassem os limites impostos por este contexto social (ANDRADE et al, 2015, p. 

2). 

 

Segundo Vitoriano (2011), a rede socioassistencial avança à medida que se trabalha 

com a articulação do Estado, sociedade civil, ONGs e outros. Entretanto, pode apresentar um 

retrocesso diante dos interesses daqueles que estão à frente dessas instituições, assim como 

amplia a participação de entidades filantrópicas como sendo um meio mais democrático de 

participação, “[...] ratificando a desresponsabilização do Estado [...]” (VITORIANO, 2011, 

p.9). 

Também Teixeira (2002, p.1) disserta que,  

 

[...] as redes têm sido vistas como a solução adequada para administrar políticas e 

projetos onde os recursos são escassos, os problemas são complexos, existem 

múltiplos atores envolvidos, interagem agentes públicos e privados, centrais e locais, 

há uma crescente demanda por benefícios e por participação cidadã.  

 

Apesar das opiniões divergirem, a articulação da rede é algo homologado na política 

de assistência social como tratado na NOB-SUAS. Nesse sentido, as assistentes sociais 

retratam essa dificuldade de articulação entre as instituições, entre os próprios profissionais, 

entre os níveis de proteção e outros. Ou seja, o profissional ao ser questionado sobre a família 

no contexto da política de assistência compreende sua centralidade e importância, mas ressalta 

que a articulação com a rede tem sido um grande desafio para se colocar na prática aquilo que 

está disposto na PNAS. 

A assistente social nº1 ao responder a indagação sobre a compreensão da família no 

contexto da política, relatou que não se trabalha somente com um individuo ou vitima, mas 

com todo núcleo familiar. Esclareceu que “[...] não se trabalha individuo sem se trabalhar 

família”. Assim, entende-se que a profissional compreende a família como central em seus 

atendimentos, sendo necessária sua abordagem tanto individual quanto coletiva. Já a 

assistente social nº2 compreende a família como auxiliadora de seus membros, isso significa, 

que entende que a mesma possui responsabilidades em relação à sociedade e a seus membros.  

Ao questionar a Assistente Social nº 3 sobre como a família é compreendida no 

contexto da política de assistência, a mesma faz um recorte no serviço em que atua e disserta 

que “em MSE vemos a família sem brilho, sem caminhos, sem ter o que fazer. Não há 

possibilidades”.  
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Sabe-se que em cada família existe uma dinâmica e diante disso uma forma de se 

atuar. O assistente social tendo por base seu projeto ético-político tem em seus princípios 

fundamentais, mais precisamente no inciso III a “ampliação e consolidação da cidadania, 

considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, 

sociais e políticos das classes trabalhadoras”. Isto quer dizer que, apesar do contexto histórico, 

político e econômico atual avançarem na consolidação do sistema capitalista, é necessário que 

o profissional inserido em seu espaço de trabalho posicione-se em prol do seu projeto ético-

político, do seu código de ética, daquilo que deve nortear a sua ação. Como colocado na fala 

citada acima, a família tem perpassado por dificuldades diante das interferências da 

conjuntura e ao profissional que trabalha diretamente com essas famílias cabe o 

posicionamento no sentido de tencionar o atual sistema através de lutas e reivindicações, para 

que os direitos sociais a ela necessários sejam viabilizados. 

Nessa perspectiva, pode-se observar que algumas contribuições trazidas pelas 

assistentes sociais afirmam que compreendem a centralidade da família no contexto da 

política, mas realizar tal trabalho demanda uma leitura crítica, apreensiva e totalizante da 

realidade. 

 

Para tanto, é necessária, além de uma apurada compreensão sobre os componentes 

teóricos, a articulação dialética desses com a prática; ambas ensinam sobre as 

possibilidades e estratégias ao fazer profissional. Da mesma forma, é fundamental 

perceber as barreiras que a própria rotina institucional, ou seja, o cotidiano na 

instituição impõe para a intervenção profissional, para que a partir dele se construam 

estratégias coletivas de superação desses mesmos limites (XAVIER; MIOTO, 2014, 

p.364). 

 

Entende-se a necessidade de relacionar a prática com os conhecimentos teórico-

metodológicos e ético-políticos para que assim possa se fazer uma leitura da realidade mais 

amplificada e coerente de acordo com a realidade que as famílias vivenciam. Deve-se 

compreender também a inevitabilidade dos limites institucionais que acabam por refletir na 

autonomia do profissional. Isso quer dizer que o trabalho a ser exercido com a família possui 

dificuldades tanto para própria família como também para o profissional, nesse sentido uma 

leitura crítica da realidade que está em constante movimento poderá trazer ao assistente social 

um horizonte de possibilidades e articulações políticas.  

Desse modo compreende-se que no atual contexto alguns desafios são construídos 

diante do fazer profissional. Nessa lógica, buscou-se refletir com as assistentes sociais sobre 

https://www.sinonimos.com.br/inevitabilidade/
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os embates cotidianos para se realizar o trabalho com as famílias, de acordo com o que dispõe 

na PNAS. 

A Assistente Social nº 1 retratou a infraestrutura e a dificuldade de inclusão em 

benefícios e programas sociais como embates cotidianos ao se realizar o trabalho com a 

família. No ideário neoliberal, quando a crise se desenvolve, há a necessidade de cortes para 

que a economia se reerga, assim, percebe-se que em sua maioria os cortes efetivados dizem 

respeito aos direitos dos trabalhadores, às políticas sociais, aos benefícios sociais e outros. 

Deixa-se de investir no campo social em prol do campo econômico.  

Algumas assistentes sociais (AS nº1 e AS nº2) relataram como um desafio em seu 

trabalho com a família, a judicialização dos casos. Essa judicialização é compreendida e 

exemplificada pelas mesmas através dos ofícios que chegam até a instituição demandando 

determinada visita, acompanhamento familiar e dentre outras requisições que possui um prazo 

curto para resposta. Nessa perspectiva, o assistente social sente-se muitas vezes pressionado 

diante da grande demanda existente. 

Ao realizar uma análise sobre o processo de judicialização dos direitos, Cunha (2015) 

destaca que no contexto do neoliberalismo não é o ideal o Estado ser o garantidor dos direitos, 

apesar de estar homologado na Constituição de 1988. Afinal, os investimentos e intervenções 

realizados pelo Estado voltam-se para a consolidação do capitalismo. O Poder Judiciário, 

nessa lógica, tem a possibilidade de atuar no requerimento desses direitos que estão 

homologados legalmente.  

Desta forma compreende-se que essa busca muitas vezes dos usuários ou do próprio 

Poder Judiciário ocorre para obter a efetivação dos direitos, já que os mesmos constantemente 

estão sendo violados. Assim, Cunha (2015, p.8) afirma que “[...] O aumento da judicialização 

sinaliza a fragilidade da democracia moderna [...]”. Em concordância com o autor citado, 

Pantaleão (2014) declara que diante da não efetivação dos direitos existe uma recorrência ao 

Judiciário para essa efetivação. 

 

Estes direitos sociais são descritos de maneira mais detalhada em capítulos 

específicos para cada um deles e são considerados como dever do Estado, mas por 

diversas vezes acabam por não serem efetivados pelo Poder Executivo, fazendo 

assim com que a população do país tenha os seus direitos violados ou negados pelo 

próprio Estado que deveria proporcionar-lhe o usufruto destes, restando assim a esta 

parcela da sociedade recorrer ao judiciário brasileiro na tentativa de garanti-los 

(PANTALEÃO, 2014, P.26). 
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Outro desafio também relatado pela assistente social nº2 diz respeito à quantidade de 

profissionais que não condiz com a quantidade de casos existentes, assim como a precarização 

dos contratos de trabalho. 

 O assistente social inserido na divisão sócio técnica do trabalho auxilia no processo de 

reproduções das relações sociais, no arcabouço do sistema capitalista. “A condição  de 

trabalhador assalariado traz ao profissional um grande desafio: articular o compromisso ético-

político da profissão no bojo das condições objetivas de trabalho que são ofertadas pela 

instituição empregadora (PAZ, 2015. p.2)”. Nessa lógica entende-se a contradição aqui 

estabelecida quando o assistente social acaba por atender os interesses do capital e ao mesmo 

tempo objetiva dar respostas às demandas da classe trabalhadora. 

 

[...] o assistente social, sendo um profissional assalariado, vende sua força de 

trabalho, fato que o condiciona enquanto categoria que compõe a classe 

trabalhadora. No entanto, esse processo não é estático: é dialético, é histórico e 

depende do processo de desenvolvimento da luta de classes (SANTOS; MANFROI, 

2015, p.179). 

 

Desta forma, entende-se que o profissional está inserido na classe trabalhadora e em 

decorrência disso perpassa pelos mesmos desafios que qualquer trabalhador.  

 

Para além dos desafios profissionais em si, é central a compreensão de que a 

profissão de assistente social está mergulhada nas contradições da sociedade 

capitalista e de que o cenário atual só reforça que as contradições inerentes a esse 

sistema estão se adensando e aprofundando. Os limites do seu desenvolvimento 

estão se tornando cada vez mais visíveis e, ao mesmo tempo, mais encobertos. Estão 

visíveis, conforme apontado, nas condições de trabalho cada vez mais precárias dos 

assistentes sociais, no adoecimento profissional e, sobretudo, nas novas formas de 

mistificação da realidade (SANTOS; MANFROI, 2015, p. 193). 

 

Paz (2015) ainda disserta que o trabalho do profissional ao se desdobrar no âmbito 

institucional percorre algumas burocracias e limites impostos, que por vezes interferem no 

trabalho do assistente social. O autor também analisa os danos causados pela conjuntura no 

processo das relações de trabalho, como nos contratos temporários, os baixos salários, a falta 

de recursos materiais e outros. 

Assim, pondera-se que tanto o processo de judicialização dos casos como o 

desenvolvimento da precarização do trabalho, mediante o desenvolvimento do sistema 

capitalista, são desafios notórios ao fazer profissional. Como trazem Santos e Manfroi, “[...] o 
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assistente social reconhecer-se como classe é elemento fundante da superação da análise 

singular e superficial da sua condição de trabalhador. (2015, p.193)”. Isso quer dizer que, o 

assistente social enquanto trabalhador deve fazer parte dos processos de luta de classes 

compreendendo seu espaço na coletividade. 

A assistente social nº6 afirmou que a falta de apoio da rede e a própria conjuntura 

atual tem desenvolvido embates no cotidiano dos profissionais. Como já discorrido no 

presente trabalho, a estrutura social na qual se desenvolve a atuação do profissional, dia após 

dia, tem se debruçado aos interesses do capital e mediante isso o trabalho fica mais precário, 

burocratizado e focalizado. 

Aproximadamente 60% das assistentes sociais entrevistadas alegaram também que um 

dos desafios no trabalho com a família é a aderência ao acompanhamento familiar, tanto em 

PAEFI como em MSE. Sabe-se que nos dois serviços há o objetivo de se fortalecer os 

vínculos familiares diante da ruptura dos direitos, como dispõe na PNAS e Tipificação. Sendo 

assim, os serviços demandam esse acompanhamento que deve ser planejado em conjunto com 

a família para que se obtenha êxito, ou seja, durante esse processo, o profissional deve 

aproximar-se da família com o objetivo de trabalhar numa perspectiva crítico-reflexiva, ao 

buscar viabilizar o usuário a possibilidade de conhecimento de seus direitos, por meio da 

articulação e exploração das redes existentes através dos encaminhamentos e outras atividades 

que devem ser realizadas em prol dessa família. 

Entretanto, percebe-se na fala das assistentes sociais que a família muitas vezes “[...] 

não se interessa nesse acompanhamento. Não se realiza uma busca por parte do usuário no 

sentido de efetivar um acompanhamento pleno e nem justifica as faltas.” Assistente Social 

nº1. Outra profissional disserta que “o acompanhamento familiar é um pouco utópico. Há por 

parte dos usuários certa dificuldade em aceitar o acompanhamento familiar, achando-o 

desnecessário”.  Assistente Social nº 4. 

Todavia, é importante ao profissional considerar as interferências da conjuntura, da 

própria cultura familiar, a interferência econômica e social que alcançam essa família e a 

impossibilita de se ajustar ao acompanhamento familiar. A Assistente Social nº 5 afirmou que 

“a grande dificuldade é que a própria família não se sente como foco principal, como 

coparticipante, se penaliza muito e acha que os profissionais devem resolver os problemas. É 

preciso liderança por parte da família”.  
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Como já discutido no referido trabalho, a família ganha centralidade na PNAS, ou 

seja, objetiva-se com esse princípio extinguir a focalização e fragmentação dos atendimentos.  

 

[...]. Por reconhecer as fortes pressões que os processos de exclusão sociocultural 

geram sob as famílias brasileiras, acentuando as suas fragilidades e contradições, 

faz-se primordial sua centralidade no âmbito das ações da política de assistência 

social, como espaço privilegiado e insubstituível de proteção e socialização 

primárias, provedora de cuidados aos seus membros, mas que precisa também ser 

cuidada e protegida. [...] a centralidade da família e a superação da focalização, no 

âmbito da política de Assistência Social, repousam no pressuposto de que para a 

família prevenir, proteger, promover e incluir seus membros é necessário, em 

primeiro lugar, garantir condições de sustentabilidade para tal. Nesse sentido, a 

formulação da política de Assistência Social é pautada nas necessidades das 

famílias, seus membros e dos indivíduos (BRASIL, 2004, p.41). 

 

Ao se trabalhar com as famílias, é necessária a compreensão do seu lugar dentro da 

política de assistência, compreensão da sua centralidade, daquilo que está disposto 

legalmente. Ou seja, se o acompanhamento familiar não tem se realizado de maneira concreta, 

quais são os empecilhos que têm afetado esta família? É preciso considerar que para a família 

assumir seu lugar de protetora de seus membros é preciso que o Estado efetue seu papel de 

garantidor de direitos. 

Segundo a LOAS (1993), das diretrizes que organizam a política de assistência social 

encontra-se em seu III inciso a “primazia da responsabilidade do Estado na condução da 

política de assistência social em cada esfera de governo”. Com isso, devem-se ponderar quais 

desafios têm sido impostos à família, para que a mesma não participe do acompanhamento 

familiar.  

Desta forma, entende-se que existem dificuldades que interferem no trabalho voltado à 

família. Então se buscou apreender quais estratégias os profissionais têm buscado para um 

trabalho mais efetivo com a família.  

As Assistentes Sociais nº 1 e 2 informaram sobre a realização da Conferência 

Municipal de Campos dos Goytacazes, realizada nos dias 13 e 14 de julho, com o tema: 

“Garantia de Direitos no Fortalecimento do Sistema Único da Assistência Social (SUAS)”, 

como um espaço propício para se debater as dificuldades do trabalho com as famílias e assim 

buscar estratégias em conjunto com outros profissionais para os desafios que se constroem.  
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Outra estratégia também afirmada pelas profissionais (AS nº1, nº2 e nº6) diz respeito 

às reuniões mensais realizadas com as famílias de crianças que estejam em acolhimento
5
, em 

que se debate a importância da família no processo de reinserção da criança e/ou adolescente 

no bojo familiar. Entretanto afirmam que poucas famílias comparecem às reuniões. 

Segundo Santos et al. (2012), a reunião é um instrumento utilizado pelo assistente 

social que possibilita a socialização das informações, a reflexão crítica em relação aos direitos 

que ali serão discutidos, aponta-se nesse quesito a ampliação da democracia em 

contraproposta às ideias ditatoriais. 

Assim, compreende-se que os profissionais ao utilizarem desse instrumento devem-se 

munir de estratégias que entrelacem as diferentes ideais que poderão surgir no decorrer da 

reunião, assim como construir “métodos” que despertem na família a compreensão da 

importância da participação das mesmas nessas reuniões.  

Outra estratégia que foi citada pela Assistente Social nº 2, diz respeito ao estudo de 

caso, que é realizado todos os meses com as assistentes sociais com o objetivo de maior 

reflexão e debate referente a determinado caso. 

A assistente social nº3 (MSE) ressaltou que em contraproposta realiza 

encaminhamentos no sentido de se trabalhar com a rede, apesar das dificuldades, visa ampliar 

aquilo que não pode ser trabalhado na instituição. Busca-se estimular a volta aos estudos, mas 

a perspectiva crítica e reflexiva de sujeito de direito não é viabilizada.  

Percebe-se nesse sentido, que as estratégias utilizadas encontram por vezes embates 

cotidianos que devem ser refletidos, para que assim se pensem novas estratégias. Se a 

realidade está em constante movimento, constata-se que as estratégias utilizadas também 

podem ser construídas cotidianamente, todavia, isso requer trabalho crítico-reflexivo e 

coletivo em longo prazo. 

Duas profissionais abordam sobre a acolhida, afirmam que se for bem realizada pode 

auxiliar no desenvolvimento do trabalho/acompanhamento com a família. “Existe uma 

dificuldade em elaborar estratégias. Mas, busca-se ser acolhedor com a família para que assim 

possa se sentir à vontade” Assistente Social nº 4. 

 


 

5
 Segundo o ECA, Lei 8069 de 13 de julho de 1990, o acolhimento institucional é considerado medida protetiva 

à criança e ao adolescente que esteja em risco ou em situação de violação de direitos. 
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Segundo Chupel e Mioto (2010), a acolhida, de acordo com uma pesquisa realizada 

pelas mesmas com assistentes sociais, pode ser entendida a partir de algumas especificidades 

como a provisão de informações, a ciência da demanda do usuário, a escuta qualificada, a 

cordialidade no tratamento com o usuário e outros. Assim, as autoras afirmam que a acolhida 

no campo da prática do profissional é capaz de subsidiar no processo de tomada de decisão, 

pois compreende assim as particularidades do usuário/família. 

Como ressalta a Assistente Social nº 5, ao abordar as estratégias que têm sido 

utilizadas para se trabalhar efetivamente com a família, ressalta que: “uma boa acolhida pode 

fazer com que se adquira confiança no trabalho que será desenvolvido. Não é porque estou 

atrás de uma mesa que eu seja melhor. É preciso trabalhar com a família no contexto da sua 

fragilização”.  

 

Assim, o acolhimento pressupõe um trabalho realizado diretamente com os usuários 

à medida que no encontro entre eles há o reconhecimento mútuo entre usuário e 

profissional. Ou seja, é pelo acolhimento que estes sujeitos se conhecem e 

reconhecem; também, ocorre o reconhecimento da situação do usuário e o diálogo 

direto empreendido no momento das entrevistas. Estas constituem-se num 

instrumento privilegiado para a execução do acolhimento, porque é através delas que 

ocorre o reconhecimento do usuário e do profissional. É o momento de coletar 

informações referentes à situação imediata, ocasião em que o usuário pode expressar 

suas demandas, dizer o que ele necessita, seja circunscrito à área da saúde, seja fora 

dela (CHUPEL; MIOTO, 2010, p.53). 

 

Desta forma entende-se que o profissional está propício em sua atuação, perpassar por 

dificuldades, tanto pelas interferências da conjuntura como também pelas dificuldades da 

própria família. Conforme Netto (2001) afirma, é preciso abordar a necessidade de o Serviço 

Social explorar suas potencialidades para enfrentar os fatores que se apresentam 

cotidianamente. Sendo assim, parte técnica operativa deve ser compreendida para além das 

relações existentes na sociedade.  

Ao Serviço Social nesse contexto, diante do desmonte das políticas públicas, torna-se 

necessário comprometimento com o enfrentamento dessa conjuntura de acordo com o projeto 

ético-político. Assim como, ao fazer profissional uma constante mobilização, de maneira que 

problematize as questões propositalmente para que o profissional não se torne mero executor. 

Portanto, para defender o Projeto Ético-Político no contexto atual é necessária uma leitura 

cada vez mais crítica, como também assumir o protagonismo na realização do trabalho.  
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Visando afunilar a visão das assistentes sociais frente ao tema família, buscou-se 

apreender de acordo com suas análises da realidade e experiências do trabalho quais os 

desafios que têm acometido a família.  

A Assistente Social nº 1 e nº 2 verbalizaram sobre o conflito familiar, como sendo um 

dos grandes desafios que perpassam o seio familiar, pois são “pessoas difíceis de 

relacionamento”.  

Segundo Miranda et al. (2011), as transformações no seio familiar e suas novas 

configurações são constantes na atual conjuntura. Relata ainda que a família é construída por 

indivíduos que possuem particularidades e individualidades e que muitas vezes, estas se 

confrontam. 

 

(...). Existem conflitos e tensões no decorrer de toda existência da família. Tais 

conflitos podem ser manifestados ou latentes. A forma de lidar com os conflitos 

pode variar de modelos autoritários e intolerantes, [...] pode ser também democrático 

e de respeito às diferenças, e mesmo de valorização da crise, quando o modo 

preferencial de lidar com as dificuldades é pelo entendimento, pela linguagem, pela 

conversa (MIRANDA et al, p. 4, 2011 apud VICENTE, 1994, p. 54). 

 

Cotidianamente, os indivíduos diante das transformações da sociedade, têm perdido a 

capacidade de administrar seus conflitos, acarretando muitas vezes em violências, 

preconceitos e discriminações. Segundo a PNAS, a família: 

 

Se caracteriza como um espaço contraditório, cuja dinâmica cotidiana de 

convivência é marcada por conflitos e geralmente, também, por desigualdades, além 

de que nas sociedades capitalistas, a família é fundamental no âmbito da proteção 

social (BRASIL, 2004, p.41). 

 

Percebe-se, então que o conflito familiar é inerente a qualquer família. Entretanto, 

diante da complexidade da realidade atual é necessário compreender melhor a situação de 

cada uma, pois as reações são diversificadas e apresentam opiniões e relatos diferentes.  

Assim torna-se essencial por parte dos profissionais se atentarem a compreender a 

realidade social, problematizando, buscando fortalecer os vínculos familiares e se 

desvinculando de ações que culpabilizam a família. 

A Assistente Social nº 3 aponta que as dificuldades que as famílias têm enfrentado, 

defrontam-se com as condições financeiras. “A própria conjuntura que promove cortes 

(benefícios/programas), e extermina os direitos. Percebe-se uma situação fatalista como se 
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não fosse mudar”. A Assistente Social nº 4 relata também sobre a desigualdade social, a falta 

de oportunidade no mercado de trabalho e afirma que “[...] O Estado não dá conta de garantir 

a carência da sociedade”.  

Segundo Lopes (2005), o desemprego é um dos impactos do modelo neoliberal. Esses 

impactos afetam diretamente a realidade dos trabalhadores que são os mais prejudicados 

mediante a concentração do capital que deveria ser redistribuído socialmente. Além disso, a 

consequência gerada do desajuste social nos indivíduos é a exclusão social, na qual o 

indivíduo por não estar empregado deixa de vivenciar certas situações, certos “privilégios”, 

desenvolvendo uma “descrença em si”. 

Segundo Santos e Costa (2009), a partir do desenvolvimento capitalista e crescimento 

do desemprego, houve e ainda há várias consequências para toda sociedade, provocando a 

globalização do desemprego. Se produz também a precarização do trabalho e a ameaça aos 

que estão empregados. 

Os programas de transferências de renda neste contexto têm o objetivo de 

transferência imediata de renda a usuários ou famílias que vivenciam situações de 

vulnerabilidade em decorrência da precariedade de recursos para sua subsistência. Entretanto, 

os programas não fornecem aos usuários por vezes, a possibilidade de romper com esta 

situação de vulnerabilidade, sendo necessário por parte dos profissionais um trabalho 

socioeducativo em relação aos objetivos e possibilidades que o programa possui. 

Neste sentido, apesar dos Programas estarem sendo um auxílio paliativo a esta família, 

cabe ao profissional trabalhar em conjunto com os mesmos para que possam compreender os 

objetivos do Programa e assim busquem por uma autonomia financeira. 

A Assistente Social nº 5 aborda que a dificuldade que as famílias que estão 

referenciadas no CREAS II, hoje, perpassam, diz respeito, “a envolvê-las no sistema de ações 

que desenvolvemos e fazê-las entender que é coparticipante e protagonista”.  

A PNAS esclarece que, 

 

Embora haja o reconhecimento explícito sobre a importância da família na vida 

social e, portanto, merecedora da proteção do Estado, tal proteção tem sido cada vez 

mais discutida, na medida em que a realidade tem dado sinais cada vez mais 

evidentes de processos de penalização e desproteção das famílias brasileiras. Nesse 

contexto, a matricialidade sociofamiliar passa a ter papel de destaque no âmbito da 

Política Nacional de Assistência Social – PNAS. Esta ênfase está ancorada na 

premissa de que a centralidade da família e a superação da focalização, no âmbito da 

política de Assistência Social, repousam no pressuposto de que para a família 
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prevenir, proteger, promover e incluir seus membros é necessário, em primeiro 

lugar, garantir condições de sustentabilidade para tal. Nesse sentido, a formulação da 

política de Assistência Social é pautada nas necessidades das famílias, seus 

membros e dos indivíduos (BRASIL, 2004, p.41). 

 

A assistente social nº 6 destacou que mediante uma falta de apoio da rede de serviços 

socioassistenciais, tem se percebido um processo de responsabilização da família mediante a 

“carência” de seus membros. Daí existe o desafio de “por si só” buscar sanar as 

consequências que a estrutura capitalista tem gerado nos seios familiares, as expressões da 

questão social.  

O debate até aqui discorrido, tem sido realizado sob a perspectiva de se aprofundar a 

análise sobre o trabalho social realizado com a família. Sabe-se que a realidade não é posta, 

mas está em constante movimento e mediante isso, existem interferências e modificações que 

ocorrem no seio familiar. A PNAS ratifica o lugar da família na política de assistência social, 

sendo assim, ao se trabalhar com família, o profissional deve ter em mente essa centralidade, 

para que assim não desenvolva práticas moralizantes e que culpabilizam. 

 

Entendemos que primeiramente, o que deve nortear o trabalho social com famílias é 

o reconhecimento de que as pessoas são ou podem vir a ser autores e atores de sua 

própria história, a partir do resgate de seus saberes e quereres, da (re)construção de 

valores, identificação de habilidades e potencialidades, tendo em vista uma 

perspectiva emancipatória. Nosso trabalho parte de uma abordagem cidadã, 

orientando sobre os direitos sociais, possibilitando o acesso às políticas existentes e 

informando os meios para a garantia e consolidação dos direitos, fortalecendo, 

portanto, o desenvolvimento de protagonismo social (ROSA, 2006, s.p). 

 

Desta forma é imprescindível ao profissional compreender o lugar social que a família 

pode alcançar. Entender também a conjuntura atual como um campo complexo de 

contradições, que impõe, muitas vezes, barreiras à emancipação da situação que essa família 

vivencia. Entretanto, é necessário que o assistente social compreenda que é nesse campo 

contraditório que nasce o processo de reflexão, lutas e movimentos em prol da ampliação e 

universalização dos direitos. Isso quer dizer que, a compreensão de uma sociedade de classes, 

que reafirma as desigualdades e focaliza os direitos sociais pode ser um pontapé no 

desenvolvimento de uma consciência crítica dessas famílias que muitas vezes são 

responsabilizadas, pelas expressões da questão social que vivenciam, sendo que essas 

expressões são resultados de uma contradição estrutural da sociedade capitalista. 
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A primazia da atenção às famílias tem por perspectiva fazer avançar o caráter 

preventivo de proteção social de modo a fortalecer laços e vínculos sociais de 

pertencimento entre seus membros e indivíduos, para que suas capacidades e 

qualidade de vida atentem para a concretização de direitos humanos e sociais 

(BRASIL, 2004, p.16). 

 

Assim, pode-se perceber que na política de assistência social, a família ganha certa 

centralidade sob a justificativa de (des) focalizar e (des) fragmentar os atendimentos.  

 

O trabalho com famílias, nas suas mais diversas configurações, compõe o cotidiano 

de trabalho do assistente social na quase totalidade de suas áreas de intervenção. 

Portanto, se faz necessário ampliar as produções teóricas direcionadas ao trabalho 

social com famílias, visando desenvolver maior competência técnica, ética e política 

na direção do projeto ético-político da profissão (ROSA, 2006, s.p). 

 

Desse modo, de acordo com a pesquisa proposta podem-se fazer algumas ponderações 

quanto às interferências que afetam o trabalho com a família na política de assistência social, 

mais especificamente no equipamento (CREAS II) aqui discutido. A compreensão do 

princípio da matricialidade sociofamiliar é de suma importância para se efetivar uma prática 

voltada à família. Nessa perspectiva, a PNAS deve ser um documento básico para se efetivar a 

prática do profissional. 

A conjuntura atual em si, não amplia a universalização dos direitos. Dessa forma, os 

cortes de programas, projetos, benefícios sociais, a falta de infraestrutura, de recursos 

materiais, a precarização do trabalho e outras manifestações afetam o trabalho que será 

oferecido à população. Sabe-se que a realidade, constantemente, se modifica e como na 

sociedade ainda permeia a lógica do capital, a pesquisa aqui tratada buscou esclarecer os 

desafios postos ao Serviço Social, as suas análises frente ao trabalho social com a família e as 

estratégias que buscam utilizar para uma prática mais efetiva com a mesma.  

Nessa perspectiva, cabe ao profissional compreender que ao se trabalhar com famílias 

não somente a conjuntura está em constante movimento, mas também como aborda Freitas, 

Braga e Barros (2012, p. 115), a própria família vivencia transformações, “[...] pensar em 

famílias significa pensar uma realidade em constante transformação. [...]”. Desta forma, ao 

assistente social torna-se necessário viabilizar estratégias com o objetivo de ampliar os 

direitos dessa família.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo, evidenciar como tem sido a relação do trabalho do 

serviço social voltado à família, com base no campo da política de assistência social. O 

pressuposto para a realização de tal estudo advém das experiências vivenciadas no período de 

estágio no CREAS II de Campos dos Goytacazes/RJ (novembro/2015 a novembro/2016), em 

que ficou evidente certa dificuldade de se trabalhar com as famílias, em seu âmbito coletivo, 

como já esclarecido no presente trabalho. 

Desta maneira para lucidar tal questionamento, considerou-se primeiramente entender 

o espaço da política de assistência social no Brasil após a Constituição de 1988. Esclarecendo, 

assim, o caminhado traçado pela política que permanece seguindo em avanços e retrocessos.  

Inserida na Constituição como política pública, política de proteção social e 

participante da Seguridade Social, a política iniciou o seu processo de desenraizamento de 

suas bases filantrópicas, patriarcais e paternalistas. Sendo assim, seu progresso começa a ser 

estabelecido. Todavia, não se pode esquecer a estrutura social na qual a política está se 

construindo.  

A lógica capitalista não dinamiza seus interesses, pelo contrário o coloca em primeiro 

lugar. Posto isto, o campo social sempre fica em último plano já que o crescimento do capital 

é o alvo a ser conquistado. Desta forma, o que ocorre após a Constituição não é o avanço da 

política de maneira linear e facilitada, mas o oposto. Para se avançar foi preciso reivindicar, 

refletir e mobilizar. 

A ampliação da política, com a instituição de seus princípios, diretrizes, objetivos e 

outros através da construção da LOAS, PNAS, NOB-SUAS se defrontam com a lógica 

neoliberal que tem permeado a sociedade. Assim, questionou-se como trabalhar nesse campo, 

em que constantemente o que se tem acontecido é a sua limitação e focalização em relação à 

população usuária. 

Apesar de o tema ser complexo e haver vários determinantes que influenciam a 

política de assistência social, ao profissional que trabalha nesse campo cabe compreender que 

o espaço da política apesar de suas limitações é um lugar propício para as lutas e 

reivindicações. Isso significa que, o profissional está de frente à população usuária que tem 

vivenciado diversas expressões da questão social. A partir de uma prática crítica, reflexiva, 

investigativa e socioeducativa tem a possibilidade elucidar a população a necessidade de o 



90 

 

Estado afirmar a política de assistência social como direito e assim, e ampliá-la sob essa 

perspectiva de universalização. 

Constatou-se que o serviço social nesse campo, tem vivenciado desafios e embates em 

sua rotina. Nesse sentido, buscou-se retratar sucintamente a construção histórica da profissão 

a partir do processo de industrialização, de tal forma que se torne possível analisar a 

estruturação de sua identidade. Desenvolveu-se também sobre o Movimento de 

Reconceituação que foi um grande momento da trajetória do Serviço Social, em que se viu 

um amplo processo de renovação do conservadorismo, mas mediante reflexões e debates 

buscou-se romper e afirmar o comprometimento com a classe trabalhadora. 

Assim, pode-se compreender que a profissão teve seus próprios desafios ao se 

consolidar na sociedade, tanto pelo sentido de ser demandada por uma classe (dominante) 

para atender a outra (subalterna), como também pela sua inserção na divisão sócio técnica do 

trabalho, a construção da sua identidade, de seu projeto ético-político e outros. 

Delimitando para o campo da política de assistência social, a inserção do serviço 

social nesse aspecto foi e ainda é de suma importância, para que assim, se amplie essa 

perspectiva de direito em relação à mesma. Para que se efetive tal ampliação é necessário que 

em sua prática, o profissional atente-se a apreender as situações através da perspectiva da 

totalidade, buscando compreender o “todo”, as interferências e os conflitos. Também é 

necessário viabilizar a defesa da política, tendo clareza que a mesma é direcionada a quem 

dela necessitar sendo dever do Estado garantir tal direito. 

Pode-se reconhecer através das reflexões realizadas, que o profissional na política de 

assistência social perpassa por diversas dificuldades. Como exemplo no âmbito da própria 

politica que possui seus conflitos sob a perspectiva de direito, assim como nas interferências 

que a estrutura social acarreta em toda sociedade. Também em sua própria inserção na classe 

trabalhadora que é afetada pela dinâmica capitalista, através dos baixos salários, precarização 

dos contratos e longa jornada de trabalho. 

Sob essa linha de análise percebeu-se que o projeto ético político pode ser utilizado 

como resposta a esses desafios, através da sua aliança com a classe trabalhadora e do seu 

comprometimento com a busca de uma nova ordem societária. Entretanto, para isso o 

profissional precisa aprimorar seu conhecimento critico, para que assim, possa materializar 

estratégias no sentido de afirmar seu compromisso com a categoria. Para além da formação 
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acadêmica, o profissional precisa ter clareza do movimento constante da realidade, sendo 

necessário um aprimoramento permanente em defesa da justiça social. 

O assistente social inserido na política possui princípios que devem nortear sua prática 

nas instituições em que atua. O princípio da matricialidade sociofamiliar, afirma a 

necessidade de a família ser compreendida como central nos atendimentos, já que a mesma é 

considerada corresponsável com o Estado em relação aos seus membros. 

Dessa maneira, buscou-se apropriar-se do tema família, de modo que se compreenda 

sua dinamicidade, suas dissensões e desenvolvimento na sociedade contemporânea. Analisou-

se que o espraiamento do capitalismo tem afetado a família de modo peculiar, desenvolvendo, 

assim, novas formas de se relacionar, desmistificando alguns papéis que estavam já 

naturalizados pela sociedade, responsabilizando a mesma sob as expressões da questão social 

que vivenciam mediante a omissão do Estado, a fragmentação e focalização de alguns 

serviços e dentre outros apontamentos foram abordados no trabalho. 

Foram levantados então, no presente estudo questionamentos trazidos através da 

experiência do estagio, realizado no CREAS II. Assim, para compreender de forma mais 

apurada o trabalho do assistente social voltado à família na politica aqui discutida, foi 

realizada uma pesquisa no equipamento.  

Os resultados obtidos explicitam que os profissionais compreendem a família no 

contexto da política como central, entretanto para realizar tal trabalho é necessário ter 

conhecimento critico e reflexivo para que se construam estratégias, pois as dificuldades são 

diversas, tanto em relação à conjuntura, como a própria instituição e o trabalho. 

Os desafios trazidos pelas profissionais, vão desde a focalização e escassez de 

benefícios, a falta de infraestrutura, articulação falha com a rede, judicialização dos casos, a 

aderência ao acompanhamento familiar e outros. Sendo assim, o trabalho que o profissional 

deve exercer voltado à família não é realizado facilmente. Todavia, ter clareza das 

responsabilidades do Estado é imprescindível para que assim, se tencione o atual sistema.  

As estratégias que as profissionais trouxeram como respostas que utilizam diante tanto 

embates, está nas reuniões realizadas mensalmente com a população usuária, nas acolhidas 

em que tem se buscado realizar de modo mais claro para que assim as famílias compreendam 

a importância do acompanhamento familiar e de sua inserção nos serviços. Como já 

discorrido ao profissional, cabe aprimorar-se intelectualmente, buscar conhecimento para 

viabilizar estratégias tanto no sentido de atender as demandas da classe trabalhadora que 
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demanda por seus direitos, como também no sentido de ampliar e fortificar o processo de 

lutas e movimentos sociais em prol de uma sociedade mais justa. 

Por fim, objetivou-se esclarecer através da visão das assistentes sociais quais os 

desafios que a família tem vivenciado mediante aos retrocessos da lógica neoliberal. As 

profissionais elencaram os conflitos familiares, os cortes de benefícios, a responsabilização da 

família mediante uma rede que não possui uma articulação concreta e outros. Ao profissional 

que atende essas famílias e visualiza tais desafios é preciso ter clareza quanto ao lugar família 

na sociedade. É necessário munir-se dos instrumentos e referenciais teóricos que possibilitam 

que a família seja protegida para que assim possa proteger. 

A pesquisa em si, possibilitou conhecer de forma mais adensada como o trabalho com 

a família é realizado na politica através do serviço social. Compreendeu-se que ao profissional 

cabe um aprofundamento constante da realidade, para que assim possibilite a construção de 

novas estratégias de intervenção voltadas às famílias. O que se destaca como de suma 

importância a partir dessa análise, diz respeito à conjuntura atual que interfere de várias 

maneiras tanto na família quanto no serviço social. É claro, que tal tema não se esgota no 

referido trabalho, pois possui diversas vertentes que podem se desdobrar e analisar. 
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APÊNDICE I  

Universidade Federal Fluminense / UFF 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA SER 

APLICADO AS ASSISTENTES SOCIAIS DO CREAS II 

Pesquisa de Graduação em Serviço Social: Título  

IDENTIFICAÇÃO  

Nome:  

Instituição e/ou órgão atualmente vinculado:  

Serviço Socioassistencial em que atua: 

 

QUESTÕES:  

1- Em sua opinião, como a família é compreendida no contexto da política de 

assistência Social? 

2- A partir da PNAS a família ganha certa centralidade nas ações assistenciais – frente 

a isso, quais são os embates cotidianos para se realizar o trabalho com a família na perspectiva 

apontada pela política nacional de assistência social?  

3- Quais estratégias estão sendo utilizadas para trabalhar de modo mais efetivo com 

família, mediante a atual conjuntura? 

4- Em sua análise cotidiana quais os desafios que acometem a família?  

Informações referentes à pesquisa 

 Objetivo: Esclarecer como os embates da realidade afetam o trabalho voltado à família, 

na perspectiva do Serviço Social na política de assistência social. 

 Para realização da coleta de dados, será utilizada a técnica de entrevista semiestruturada. 

 O roteiro da entrevista semiestruturada será aplicado com os assistentes sociais do 

CREAS II. 

 Na condição de pesquisadora, eu, Marcelle Silva Machado, graduanda em serviço social, 

sob a orientação da Professora Mestra Mirian de Freitas da Silva, lotada no Departamento 

de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (UFF), me comprometo a oferecer 

qualquer esclarecimento tanto no ato da pesquisa quanto posteriormente a sua aplicação, 

pelos contatos: (22) 998748410 e e-mail: marcellemachado25@hotmail.com 
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Do consentimento do (a) entrevistado (a)  

 

Por estar devidamente informado (a) e esclarecido (a) de todos os aspectos desta 

pesquisa, eu, ____________________________________________, na qualidade de 

___________________________________, residente no Município de 

________________________, UF _____, concordo em participar desta pesquisa e declaro 

ter recebido cópia do presente termo de consentimento.  

 

____________________________________________ 

Assinatura do sujeito entrevistado 

 

_______________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

 

 

Campos dos Goytacazes, ______de______ de 2017. 

 

 

 

 


