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Resumo 
 
 
 

O presente trabalho objetiva investigar o trabalho do assistente social e sua função 
pedagógica no Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF no 
Município de São João da Barra. O PAIF está inserido dentro na Política Nacional de 
Assistência Social PNAS/2004 assim, analisamos os fundamentos e concepções 
que embasam essa política como uma determinação importante para pensar o 
trabalho do assistente social com famílias no PAIF, bem como também demarcamos 
alguns traços históricos no caminho da assistência social no Brasil. Também foram 
realizadas nesse trabalho análises sobre o eixo estruturante da PNAS/2004 da 
matricialidade-sociofamiliar que traz uma refuncionalização do papel da família, e 
das Orientações Técnicas que estruturam o trabalho com famílias no PAIF, no 
sentido de captar qual a perspectiva de trabalho que está colocada para os 
assistentes sociais no trabalho com famílias. Foi realizado um resgate de como o 
serviço social vem desenvolvendo o trabalho com famílias ao longo de sua trajetória 
como profissão, assim como também, realizamos um debate sobre a função 
pedagógica seu significado e como ela se vincula ao projeto ético-político. A 
pesquisa de empírica foi realizada com 11 assistentes sociais do município de São 
João da Barra, que executam o PAIF e contou com uma abordagem qualitativa 
sobre o esteio metodológico dialético-crítico. 
Palavras-Chaves: Assistência Social, Serviço Social, Famílias, e Função 
Pedagógica. 
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Abstract 
 

 
This study aims to investigate the work of the social worker and the pedagogical 
function in Care Service and Customer Integral Family - PAIF in São João da 
Barra.The PAIF is inserted into the National Social Assistance Policy PNAS / 2004 
thus analyze the fundamentals and concepts that support this policy as an important 
determination to think the work of the social worker with families in the PAIF and also 
demarcate some historical features on the way social assistance in Brazil. Were also 
carried out in this work analyzes of the structural axis of PNAS / 2004 of 
matricialidade-social-family that brings a refunctionalization family role, and Technical 
Guidelines organizing the work with families in the PAIF, to capture which the 
employment perspective it is placed to social workers working with families. It 
conducted a rescue as the social service has been developing work with families 
throughout his career as a profession, as well as, we held a debate on the 
pedagogical function its meaning and how it is linked to the ethical-political 
project. The empirical research was conducted with 11 social workers in São João da 
Barra, running PAIF and featured a qualitative approach to the dialectical-critical 
methodological mainstay. 
Key Words: Social Services, Social Services, Families, Educational Function 
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INTRODUÇÃO 

 O trabalho com famílias não é uma novidade nem nas políticas sociais nem 

para o serviço social. Tradicionalmente as ações na área de assistência social 

sempre envolveram famílias e os assistentes sociais sempre foram requisitados a 

atuar com elas. Entretanto, esse trabalho ganhou ressignificações a partir da 

consagração da assistência social como direito social e principalmente a partir da 

Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. 

  A PNAS/2004 trouxe um novo paradigma para a assistência social e para o 

trabalho com famílias, ela incorporou a matricialidade sociofamiliar como um eixo 

estruturante para a implementação da política. Além disso, a assistência social 

passa a ser organizada através de um sistema descentralizado e único o SUAS, que 

tem como um dos principais serviços o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a 

Família – PAIF. Toda essa nova institucionalidade traz rebatimentos para o trabalho 

do assistente social com famílias na assistência social, em meio a um tempo onde a 

família terá seu papel (re)funcionalizado, trazendo para os profissionais antigos e 

novos desafios.  

 Esta pesquisa teve como objetivo de compreender como se dá o trabalho do 

assistente social no Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF 

previsto na Política Nacional de Assistência – PNAS2004, materializado através do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS  

 O interesse pela investigação foi gestado inicialmente durante a experiência 

no Conselho Municipal de Assistência Social com conselheira representante da 

sociedade civil, onde se pode constatar a fragilidade da participação e protagonismo 

dos usuários neste instrumento de controle social. Em função disso, derivaram as 

primeiras indagações: Como vem sendo realizado o trabalho do assistente social na 

política de assistência? Os profissionais em seu cotidiano de trabalho vêm 

desenvolvendo ações que estimulem a participação dos usuários nos espaços de 

controle social? E enfim, como a função pedagógica da profissão vem se 

expressando nas ações dos assistentes sociais?  

 As reflexões e estudos realizados no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

em Serviço Social Contemporâneo: Questão Social, Planejamento e Gestão de 



16 
 

Políticas Sociais1 adensaram esses questionamentos iniciais, bem como a inserção 

no mestrado em Serviço Social e Desenvolvimento Regional através das diferentes 

disciplinas possibilitou aprofundar os estudos sobre a Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS/2004. Neste processo de amadurecimento crítico sobre 

os fundamentos da Política de Assistência social e seus determinantes, identificou-

se que Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF inserido no 

Centro de Referencia em Assistência Social – CRAS poderia apontar possibilidades 

importantes para o trabalho do assistente social na perspectiva de direitos, mas 

também poderia representar profundas contradições dadas às orientações da 

política e da incorporação de novos elementos nos seus fundamentos ético-políticos, 

que orientam as estratégias téorico-metodológicas para o trabalho com famílias. 

 O PAIF é um serviço de caráter contínuo e é considerado “pedra 

fundamental e se caracteriza como eixo basilar para a “nova” política de 

assistência social que vem sendo construída no Brasil desde a publicação da 

PNAS em 2004” (Brasil, 2012, p.5). Recentemente, o PAIF se tornou um 

programa obrigatório ao ser incorporado na Lei Orgânica da Assistência Social em 

sua última revisão em 2011. 

Art. 24-A. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família (Paif), que integra a proteção social básica e consiste na oferta de 
ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada, nos Cras, por 
meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, 
com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a 
violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência 
familiar e comunitária. 

 

Cabe então ratificar que, embora a questão inicial que levou a toda 

problematização sobre a função pedagógica do trabalho do assistente social no 

PAIF, ter sido gestada através da constatação da fragilidade da participação dos 

usuários da política de assistência social nos espaços de controle social, não nos 

deteremos neste trabalho em analisar as questões de participação dos usuários nos 

conselhos o objetivo geral da dissertação centra-se em analisar como o assistente 

social vem desenvolvendo o seu trabalho no PAIF e como a função pedagógica do 

assistente social vem se expressando no PAIF.  
                                                           
1
 Realizado na Universidade Federal Fluminense Polo Universitário de Campos dos Goytacazes 

concluído em 2013. 
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Dessa forma, o percurso metodológico escolhido teve por base a teoria social 

crítica, que permitiu a apreensão do objeto a partir de suas determinações e do seu 

movimento para além da sua aparência. No sentido de buscar as determinações que 

envolvem o trabalho do assistente social e sua função pedagógica no PAIF. 

Dessa forma, o percurso metodológico traçado para a construção da 

dissertação envolveu uma pesquisa bibliográfica, utilizou-se de autores de referência 

na área de assistência social e do serviço social pertencente à mesma corrente 

teórica aqui adotada.  Pois, como o próprio Marx coloca em sua perspectiva teórico-

metodológica, é necessário partir criticamente do conhecimento já acumulado, para 

que possamos avançar criticamente a partir dele.  Também realizamos uma 

pesquisa documental nas Resoluções e Orientações Técnicas que servem de base 

para o trabalho com famílias na assistência social, no sentido de captar as 

concepções e fundamentações desses documentos. Realizamos também uma 

pesquisa empírica de caráter qualitativo com 11 assistentes sociais do município de 

São João da Barra, porque os dados empíricos nos fornecem uma riqueza de 

informações sobre a realidade,  

o trabalho de campo consiste em levar a prática empírica a construção 
teórica elaborada (...). Ela realiza um momento relacional e prático de 
fundamental importância exploratória, de confirmação e refutação de 
hipóteses (...). O trabalho de campo é uma fase central para o 
conhecimento da realidade. (Minayo, 2010, p. 26) 

Dessa forma, hipótese que orienta esse trabalho é que o assistente social 

vem expressando a função pedagógica da profissão no PAIF calcada nas 

prescrições que a PNAS/2004 e as orientações técnicas que o Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS vem colocando para os 

profissionais, não fazendo uma reflexão sobre a função pedagógica vinculada ao 

projeto ético político que a deve orientar. Essa hipótese deriva do fato de pensarmos 

que a PNAS/2004 foi fruto de uma luta de décadas, que tiveram como protagonistas 

os próprios assistentes sociais, onde inclusive, um grupo de pesquisa composto por 

renomados profissionais na área participou diretamente de sua formulação. Por se 

tratar de uma conquista não só para os trabalhadores, mas também para os 

assistentes sociais que tradicionalmente exerceram o seu trabalho nessa área, estes 

acabaram por ter uma visão romântica da atual política. Toda essa explanação será 
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de fundamental importância para se pensar quais as requisições que a PNAS/2004 

coloca para o trabalho do assistente social. 

Elaboramos este trabalho em três capítulos que estão organicamente 

vinculados e apresentamos no primeiro capítulo alguns aspectos históricos, que 

envolvem demarcam a Assistência Social no Brasil, desde as primeiras ações na 

área até a sua inserção na Constituição de 1988 e sua consagração como direito 

social. Prosseguimos nossa análise, nos debruçando sobre a PNAS/2004, e 

julgamos de fundamental importância o entendimento sobre as concepções, 

fundamentos teóricos e ideológicos que a embasam, e que vão influenciar enquanto 

uma condição objetiva, no trabalho e na função pedagógica assistente social no 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF. 

Dessa forma, não houve a intenção de descrever cronologicamente o 

caminho que a assistência percorreu, mas de apenas sinalizar alguns elementos 

importantes na construção sócio histórica dessa política e sua relação com a 

economia política, do predomínio do ideário neoliberal e da configuração da mesma 

nos governo Lula que foi quando a mesma ganhou corpo institucional e centralidade. 

Tudo isso, se constitui em um esboço da nossa tentativa de compreender a 

concepção e fundamentação que alicerçam a Política Nacional de Assistência Social 

e suas implicações para a função pedagógica do trabalho dos assistentes sociais 

com famílias no PAIF. 

No capítulo dois o leitor irá encontrar breves considerações sobre a 

interpretação do conceito de família e do significado da matricialidade sociofamiliar, 

como um eixo estruturante da PNAS/2004, pois tentamos demonstrar que se trata 

da (re)funcionalização do papel da família enquanto agente privado de proteção 

social. Além disso, também nos debruçamos sobre a análise da orientação técnica 

que norteia o trabalho social com famílias no PAIF, no intuito de compreender como 

esse programa estrutura esse trabalho e o que ele coloca para a função pedagógica 

do trabalho do assistente social com as famílias. Prosseguiremos nossa análise 

resgatando brevemente como historicamente o assistente social vem atuando no 

trabalho com famílias. Em seguida, entramos no debate sobre a função pedagógica 

do trabalho do assistente social, como ela vem sendo problematizada na profissão e 

qual a base teórica que é utilizada para se pensar essa função do exercício 
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profissional. Também demarcaremos como essa dimensão se expressa ao longo do 

desenvolvimento do serviço social e também qual a direção da mesma na 

contemporaneidade atrelada ao projeto ético-político.  

 No Capítulo 3 apresentaremos a análise dos dados empíricos da pesquisa de 

campo que foi realizada com onze assistentes sociais que trabalham com o PAIF no 

município de São João da Barra, onde buscamos compreender como o assistente 

social vem desenvolvendo seu trabalho no PAIF e como suas ações vêm 

expressando a função pedagógica no trabalho social com famílias. 
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1 A POLÌTICA  DE ASSISTENCIA SOCIAL NO BRASIL: FUNDAMENTOS 

HISTÓRICOS, TEÓRICOS E METODOLÓGICOS  

1.1 Assistência Social no Brasil: apontamentos sobre algumas características 

históricas  

Para falar de aspectos dos aspectos históricos da Assistência Social no Brasil 

é preciso falar de Assistência Social em um país marcado desde sua colonização 

por uma relação de subordinação às formas de dominação imperialistas (Prado Jr, 

2004) que se estenderá até o processo de industrialização, evidenciando o alto grau 

de dependência, em relação aos países centrais (Furtado, 2007) dessa forma, é 

falar de Assistência Social em “uma sociedade subdesenvolvida não por ser pobre e 

economicamente atrasada, mas porque seu capitalismo, em vez de ser 

„autossuficiente e autônomo‟, seria „dependente‟.” (Fernandes, 2008, p.13).  

As consequências dessa situação de dependência e subdesenvolvimento se 

revelam na precarização do trabalho, nos altos índices de subemprego e de 

informalidade, bem como na ausência e fragilidade do sistema de proteção social, 

que já se apresentavam como traços marcantes desde a transição do trabalho 

escravo para o trabalho livre no Brasil. Ao contrário do que aconteceu historicamente 

com o capitalismo nos países centrais, o Estado nos países periféricos, e o brasileiro 

em particular, não criou condições para a reprodução social da força de trabalho, 

nem estendeu direitos de cidadania ao conjunto da classe trabalhadora, excluindo 

imensas parcelas da população do acesso mínimo às condições de sobrevivência. 

(Raichelis, 2011) 

Juntam-se a condição de dependência e subdesenvolvimento, a cultura 

política do patrimonialismo e clientelismo presentes nas relações sociais no país, 

onde o patrimonialismo faz a coisa pública ser apropriada pelos interesses privados, 

e o clientelismo coloca o cidadão na condição de cliente permeado pela relação de 

favor e não de direito. Esses traços e da formação social brasileira irão trazer 

peculiaridades para a assistência social e para o próprio posicionamento do Estado 

em relação à mesma.  

A assistência social tem se constituído como um instrumento privilegiado do 

Estado para o enfrentamento da questão social, travestida como ação 
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compensatória das desigualdades sociais. “A ação assistencial do Estado está 

imbricada na relação capital-trabalho, se faz nas sequelas da exploração da forca de 

trabalho, que por sua vez, se expressam nas precárias condições de vida das 

classes subalternas” (Sposati, 2010, p. 28) A assistência conforme sinaliza Sposati 

(2010) sempre foi uma prática muito antiga da humanidade e não se constitui uma 

prática exclusiva do capitalismo, entretanto, ela é apanhada por ele com um 

importante mecanismo de combate a questão social. 

É no momento em que a força de trabalho pauperizada terá papel primordial 

para a expansão monopolista do capital e ao mesmo tempo começa a se mobilizar 

frentes as suas penosas condições de trabalho e de vida, que a questão social será 

apropriada pelo Estado como não só uma questão política, mas, também como uma 

questão a ser equacionada para garantir a acumulação e expansão do capital. Cabe 

ressaltar que nesta conjuntura da década de 1930 o país passava da condição de 

agrário-exportador para o início da industrialização com a construção de algumas 

indústrias, que demandavam mão de obra e investimento em obras de infraestrutura, 

tais como: abertura de estradas, suprimento de energia sendo assim, a força de 

trabalho tinha uma importante função nesse processo.  

A necessidade de uma nova modalidade de intervenção do Estado decorre 
primariamente, como aludimos, da demanda que o capitalismo monopolista 
tem de um vetor extra econômico para assegurar seus objetivos 
estritamente econômicos. O eixo da intervenção estatal na idade do 
monopólio é direcionado para garantir os superlucros dos monopólios – e, 
para tanto, como poder político e econômico, o Estado desempenha uma 
multiplicidade de funções. (Netto, 2005, p. 25) 

Assim a partir da década de 1930 as primeiras legislações sociais começam a 

surgir no Brasil, voltadas primeiramente para a proteção do trabalho, formando 

assim, o embrião da política social no país,  

Desde os anos 1930, a legislação social implementada no Brasil se impôs 
progressiva e lentamente segundo a filosofia da cobertura do mundo do 
trabalho. Entre assegurar o mundo do trabalho e garantir a proteção social a 
toda população, a lógica adotada sempre foi aquela da regulação das 
relações de trabalho. Esse paradigma de proteção social nasceu com a 
primeira lei da previdência social, (Lei Eloy Chaves), em 1923, e era 
baseada no modelo bismarkiano de caixas privadas de previdência social, o 
qual assegurava prestações de substituição de renda. De um lado a política 
previdenciária foi implementada com base no princípio da solidariedade 
profissional e na lógica de cobertura dos riscos derivados da perda do 
trabalho. [...] De outro lado, à margem da previdência social, 
desenvolveram-se ações assistenciais privadas e públicas que tiveram 
dificuldades para serem reconhecidas como direito social. Sabe-se que a 
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prática de assistência sempre fez parte da humanidade, mas foi apenas na 
década de 40 que se iniciaram as ações assistenciais organizadas 
institucionalmente como medidas específicas de atuação pública. 
(Boschetti, 2008, p. 6) 

A partir desse processo a assistência social vai sendo timidamente 

incorporada como área programática de ação governamental, entretanto Raichelis 

(2011) nos indica que nesse processo a assistência social passa pelo 

reconhecimento por parte do Estado, mas que, no entanto, não trouxe para ela o 

caráter de política pública. Isto porque foi conduzida e produzida pela rede de 

solidariedade da sociedade civil, aliada ao Estado “(...) constituindo-se num mix de 

ações dispersas e descontínuas de órgãos governamentais e de entidades 

assistenciais que, gravitando em torno do Estado, constituíram relações ambíguas e 

contraditórias” (Raichelis, 2011, p. 21, grifo da autora). Sposati (2010) concordando 

com Raichelis, (2011) acrescenta que a assistência social, a rigor, não chegou a se 

constituir como política pública neste período. Na verdade, sua trajetória tem sido a 

da não política, permanentemente identificada pelo seu simulacro que é o 

assistencialismo, distorcida pelas iniciativas de boa vontade. 

A primeira grande instituição de Assistência Social no Brasil será a Legião 

Brasileira de Assistência, reconhecida como órgão de colaboração com o Estado em 

1942.  Segundo Sposati (2010, p. 45-46), “representa a simbiose entre a iniciativa 

privada e pública, a presença da classe dominante enquanto poder civil e a relação 

benefício/caridade x beneficiário/pedinte, conformando a relação básica entre 

Estado e classes subalternizadas.” De natureza jurídica civil e sem fins lucrativos, a 

LBA direcionou os seus esforços para atender as famílias dos soldados que estavam 

na Segunda Guerra Mundial, mas apesar de constituir seu público-alvo, essa parcela 

da população não foi à única atendida, pois a LBA passou depois a atuar 

praticamente em todas as áreas de assistência social, dirigindo suas ações “as 

classes sociais mais desfavorecidas”, atuando prioritariamente nas áreas da 

maternidade, infância e velhice. 

Raichelis (2011) ainda acrescenta que a LBA colocou a assistência social sob 

um novo paradigma o da filantropia estatal. Pois antes dela, a assistência cabia 

quase que exclusivamente à Igreja Católica e às entidades filantrópicas 

encarregando-se dos pobres sobre os quais o mercado não tem responsabilidades. 
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 Também para Yazbek (2007), tradicionalmente, as ações públicas na área de 

assistência conferem um padrão muito limitado na concepção de Assistência Social. 

Estando apoiadas na matriz do favor, do apadrinhamento, do clientelismo, e do 

mando, formas enraizadas na cultura política do país ela também reafirma a 

vinculação histórica da Assistência Social com o trabalho filantrópico, voluntário e 

solidário, facilitando a identificação da assistência com o assistencialismo fundado 

na benemerência, por tratar-se de uma área polêmica e complexa que é abordada a 

partir de sua forma aparente, como uma ajuda pontual e personalizada, se 

apresentando como modalidade paliativa e secundária no conjunto das políticas 

sociais brasileiras. 

A esse respeito, Sposati; Falcão; Fleury (2002, p. 112) também colocam que:   

A assistência social associada à benevolência passa a ser encarada como 

uma prática social natural, banal, nascida da própria condição de 

solidariedade dos indivíduos humanos em sociedade. Em decorrência, 

guarda um sentido marginal, enquanto dever do Estado, ou seja, ela é 

secundarizada. Enquanto exigência marginal é apreendida como gesto de 

benevolência; pode ser descartada, já que seus resultados são secundários 

e paliativos. 

Seguindo essa lógica de secundarização, a assistência social terá seu 

atendimento direcionado aos segmentos mais secundarizados da população: os 

pauperizados, os indigentes, os destituídos, os despossuídos, os necessitados, ou, 

como diria Boschetti (2008) aos incapazes para o trabalho, pois, historicamente 

assistência social esteve imbricada à questão do trabalho, isto é a formação do 

mercado de trabalho assalariado, já que a condição de assistido sempre foi 

diametralmente oposta a do trabalhador. 

Como política social destinada a categorias específica, não contributiva, 
condicional, não obrigatória, ligada quase sempre a ideia de dependência e 
de incapacidade, a assistência sempre foi colocada em oposição ao 
trabalho. Nessa perspectiva, ela destinava-se geralmente às pessoas 
consideradas vulneráveis ou incapazes de exercer uma atividade produtiva 
ou de aceder o mercado ao mercado de trabalho. Assim interpretada à 
assistência não tinha chance alguma de consolidar-se como direito, pois era 
colocada em oposição a outras políticas a que eram atribuídas à vantagem 
e a superioridade de serem fundadas sobre a lógica da cidadania (como a 
saúde e a educação) ou da contributividade (como a previdência). 
Apresentada como simples instrumento de reparação e compensação, ela 
fazia figura de paliativo pouco eficaz, estigmatizando os pobres assistidos 
desprovidos de direitos. (Boschetti, 2008, p. 7) 
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 Outra questão colocada por Yazbek (2007, p. 53) é em relação ao significado 

assumido pela assistência que para ela, além de ter uma função de amortecimento 

das manifestações da questão social, sendo também funcional a própria lógica de 

acumulação do capitalismo, a assistência social cumpre uma função ideológica, na 

busca do consenso, 

garantindo uma relação de dominação, subalternidade, e, intrinsecamente a 
esta a função política de alívio, neutralização das tensões existentes nessa 
relação. É ela uma forma de gestão estatal da força de trabalho e, nesta 
gestão, não só conforma o trabalhador às exigências da reprodução, 
valorização e expansão do capital, mas também é o espaço de articulação 
de pressões e movimentos sociais dos trabalhadores pela ampliação do 
atendimento de suas necessidades e reivindicações. 

 Assim, podemos concluir que a assistência social como espaço contraditório 

que tem uma funcionalidade ao capitalismo, também traz a “possibilidade de 

reconhecimento público da legitimidade das demandas dos „subalternos‟ e espaço 

de ampliação de seu protagonismo como sujeito” (Yazbek, 2007, p. 55) a assistência 

social pode ser um espaço de acumulo de forças pela classe trabalhadora na luta 

por melhores condições de vida e reconhecimento dos direitos sociais. Entretanto 

vimos que historicamente ela tem servido para reforçar ainda mais a condição de 

subalternidade do seu público-alvo.  

1.2 A Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica da Assistência Social - 

LOAS/1993: as bases para a construção da Política de Assistência Social no 

Brasil 

A Assistência Social hoje, materializada em uma Política Nacional, organizada 

e gerida através de um sistema único, é resultado de um longo processo de 

normatização, tendo como importante marco na sua trajetória a sua inscrição na 

Constituição Federal de 1988. Enquanto parte do tripé da seguridade social, a 

Assistência ganhou, enfim, status de direito social, ao menos no plano legal. 

 Esse processo se inicia com a inscrição da assistência social na Constituição 

Federal de 1988, fruto de muita luta tanto dos movimentos sociais que estavam 

efervescentes no processo de abertura política do país após a ditadura militar de 

1964, tanto pela massa crítica dos trabalhadores da área, os assistentes sociais. O 

que vale ressaltar é que esse processo de inclusão da assistência social na 

Constituição de 1988, não foi brando, constituído por uma correlação de forças 
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conservadoras e forças que lutavam pela consagração dos direitos sociais, Boschetti 

(2008) fez toda análise do processo constituinte e identificou as forças de apoio e de 

oposição à proposta de regulamentação da Assistência Social. 

Mas, enfim é a partir da Constituição Federal de 1988 – CF/88, aprovada em 

cinco de outubro, que uma nova concepção de Assistência Social começa a ser 

traçada, incluindo-a na esfera da Seguridade Social.  

Art.194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. (Brasil, 
1988) 

Além de trazer a Assistência para o campo da Seguridade Social a CF/88 

inova ao estabelecê-la com política não contributiva, indicando um processo que tem 

como horizonte torná-la visível como política pública dos que dela necessitam. 

Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: 

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;      

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
lei. (Brasil, 1988) 

  

A esse respeito, Boschetti (2008) acrescenta que apesar do avanço da 

Constituição de 1988, em afirmar que a assistência seria prestada a quem dela 

necessitar, a carta magma, apresenta limites ao delimitar nos seus objetivos 

categorias específicas que supostamente não teriam como se integrar no mercado 

de trabalho, como crianças, idosos, adolescentes e pessoas com deficiência. Além 

disso, ao colocar também como objetivo a promoção da integração ao mercado de 

trabalho, reitera a primazia do trabalho como base da ordem social, ou seja, só 



26 
 

necessita de Assistência Social os incapazes de trabalhar, os capazes serão 

integrados a ordem. 

Apesar disso, é possível ainda indicar outros avanços na Constituição, 

quando estabelece que a gestão da Assistência Social tenha que se dar com a 

efetiva participação da população, na formulação e controle das ações. Sem dúvida 

é um grande avanço permitindo que a assistência transite do assistencialismo 

clientelista para o campo da política social pública submetida ao controle social. 

Art. 204 - As ações governamentais na área da assistência social serão 
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no 
Art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes 
diretrizes I - descentralização político-administrativa, cabendo à 
coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a 
execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem 
como a entidades beneficentes e de assistência social; II - participação da 
população, por meio de organizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os níveis. (Brasil, 1988) 

 A constituição de 1988 além, de um marco na trajetória da Assistência Social 

no Brasil, é considerada pela maioria dos teóricos que a analisaram, como uma 

balizadora da tentativa de estabelecimento de novas relações sociais no país. 

(Couto, 2010).  

Pastorini e Galizia (2012) acrescentam que mesmo com seus inúmeros 

avanços a CF/88 expressa as contradições e tensões da sociedade brasileira, 

deixando claros sinais da correlação de forças nesse período. 

Os setores e forças progressistas, que pressionaram “de baixo” pela 
abertura democrática, conseguiram introduzir na Carta Magma uma 
avançada concepção de proteção social, orientada pela ideia da seguridade 
social, ainda que combinada com a lógica do seguro. Tal desígnio se 
contrapunha aos princípios defendidos pelas forças conservadoras, que 
objetivavam garantir e estender a participação do setor privado em áreas 
sociais interessantes para o processo de acumulação e valorização do 
capital, até então sob responsabilidade do Estado. (Pastorini e Galizia, 
2012, p. 108) 

Mesmo diante dessa correlação de forças, Couto (2010), nos indica que é 

possível afirmar que a CF/88 foi aprovada a partir de uma lógica conceitual bastante 
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nova para a sociedade brasileira, estando inspirada nos princípios do Welfare State2, 

de recorte social-democrata.  

Pastorini e Galizia (2012), afirmam que a noção de Seguridade Social, 

introduzida constitucionalmente, foi inspirada nas experiências europeias de Welfare 

State, buscando garantir uma concepção inclusiva, redistributiva e universalista, que 

integrasse institucional, orçamentária e funcionalmente as políticas de saúde, 

previdência e assistência social como direitos de todos os cidadãos.  

Boschetti (2008) acrescenta que o caráter inovador a ser ressaltado diz 

respeito também ao esforço de distinção entre assistência social e previdência social 

que antes de 1988 encontravam-se imbricados no que ela chamou de complexo 

previdenciário-assistencial. E ainda, que naquele momento, com a CF/1988, 

teríamos uma maior clarificação e precisão dessas duas modalidades de proteção 

social.  

A introdução do princípio de seguridade social englobando essas três 
políticas sociais [saúde, previdência e assistência] atribuiu ao complexo 
previdenciário-assistencial, que vinha sendo construído progressiva e 
irregularmente desde os anos 30, o caráter de sistema integrado de 
proteção social. Mas a Constituição reforçou a dupla categorização que 
marcava esse complexo: a proteção estritamente ligada e condicionada a 
uma contribuição direta, no caso da previdência, e prestação e serviços 
focalizados em categorias bastante limitadas, cuja principal caraterística era 
a incapacidade para o trabalho, no caso da assistência social. (Boschetti, 
2008, p. 180) 

Ou seja, para esta autora, o sistema de Seguridade Social implementado pela 

Constituição de 1988 institui formalmente o que já havia sendo esboçado desde os 

anos 30 que ela chamou de complexo previdenciário-assistencial, fundado em duas 

lógicas diferentes, uma de seguros e outra não contributiva. Para Boschetti (2008) 

tais lógicas sempre estiveram presentes na história da intervenção social do Estado 

brasileiro, fosse de modo paralelo, fosse de modo complementar entre si. O que a 

Constituição de 1988 fez foi elevar à assistência social a condição de direito social, 

estabelecendo dever estatal e atribuindo a ela funções específicas. Mesmo com 

                                                           
2
Werneck Vianna (2001), explica que Welfare State é uma forma particular de regulação social, no 

âmbito do Estado Capitalista, em um dado momento do desenvolvimento econômico, onde houve a 
emergência de sistemas nacionais públicos de várias políticas públicas setoriais que afetou 
positivamente o nível de vida da população. 
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algumas limitações no que tange ao molde3 da Seguridade Social brasileira, 

Boschetti (2008), ressalta o fato de que pela primeira vez a assistência social foi 

elevada à qualidade de direito obrigatório, garantido legalmente pela Lei Suprema. 

Após essas considerações é preciso assinalar que a seguridade social 

brasileira surge num contexto político e econômico mundial diferente daquele em 

que foram construídas as experiências europeias de proteção social, fato que 

contribuirá para que - como nos ditos de Werneck Vianna (2008) - a Seguridade 

Social permaneça apenas na “letra da Lei”. 

Torna-se de grande relevância neste trabalho, que sejam compreendidas as 

determinações econômicas, políticas e sociais que moldam e precedem a 

Assistência Social, a partir da CF/1988, pois mais que um pano de fundo, estas 

determinações conformarão toda a concepção e o marco legal de condução e 

gestão desta política.  

Nestes termos, apoiados nas análises de Couto (2010), pode-se afirmar que a 

década de 1980 foi paradigmática e paradoxal no encaminhamento de uma nova 

configuração para o cenário econômico, político e social brasileiro. Pois, de um lado 

inaugura-se um novo patamar na relação Estado e sociedade, marcada pela 

transição dos governos militares para governos civis, apresentando uma nova fase 

no que se refere ao processo de reorganização política orientado sob a égide da 

democracia, e de outro lado, efetivou-se um processo de grande recessão e 

contradições no campo econômico.  

Nos anos 80 o Brasil começa a sentir os efeitos do novo padrão de 

acumulação que vem se delineando a partir da crise nos países centrais iniciada nos 

                                                           
3
   Werneck Vianna (2007) esclarece que, a expressão Seguridade Social implica uma visão sistêmica 

a partir do entendimento da política social como conjunto integrado de ações e como dever do 
Estado, exprimindo uma ideia de superação do conceito de seguro social no que diz respeito à 
garantia de segurança das pessoas em situações adversas. Significa que o risco a que qualquer um 
está sujeito deixa de ser problema meramente individual e passa a constituir uma responsabilidade 
social pública. Não é nosso objetivo discutir conceitualmente o termo Seguridade Social, entretanto 
Damher (2013), nos alerta que o tripé – saúde, assistência e previdência – inscrita na CF/1988 como 
Seguridade Social, indicam uma redução da própria Seguridade as essas três áreas, quando na 
verdade deveria também abarcar outras políticas como as de habitação, trabalho etc. Pastorini e 
Galizia (2012) também consideram que a concepção de seguridade social inscrita na CF/1988 apesar 
de inspirada no Welfare State de recorte social democrata, tem um formato dual mesclando políticas 
contributivas e não contributivas. 



29 
 

anos 70, vale ressaltar, que esta é mais uma crise do capital, provocada pela 

necessidade de ampliação da acumulação no próprio sistema, trata-se assim, de 

uma crise estrutural do capitalismo na sua permanente busca por superlucros, frente 

ao esgotamento do padrão fordista-keynesiano4. (Boschetti, 2010) 

Dessa forma, nos países centrais, o conjunto de respostas (do ponto de vista 

do capital) para superar esta crise implicou em um reordenamento do capitalismo, 

dando início ao processo de mundialização financeira5, onde o capital financeiro 

assume o comando do processo de acumulação. E para dar suporte a essa nova 

etapa, foram necessárias uma série de medidas a serem adotadas pelos Estados 

nacionais, o que permitiria a legitimação desse novo modelo de acumulação. “Pode-

se dizer que o neoliberalismo, de modo semelhante, é a ideologia do capitalismo na 

era de máxima financeirização da riqueza, a era da riqueza mais líquida, a era do 

capital volátil - e um ataque às formas de regulação econômica do século XX (...).” 

(Moraes, 2001, p. 4).  

De forma geral as medidas neoliberais compõe um conjunto de mudanças 

institucionais, produtivas, comerciais e financeiras que consistem resumidamente em 

diminuição do papel do Estado, privatizações, desregulamentações e abertura 

comercial. (Cano, 1999) 

Neste contexto, as agencias multilaterais, como o Fundo Monetário 

Internacional e o Banco Mundial tiveram papel importantíssimo para pressionar os 

Estados nacionais, pincipalmente, na periferia do capitalismo, que marcada pela 

submissão de suas economias ao capital internacional, foi pressionada a 

implementar as políticas neoliberais. 

                                                           
4
 O modelo fordista-keynesiano que vigorou entre a década de 1940 e o início dos anos 1970 é 

marcado por um regime de acumulação crescente de capital apoiado em práticas econômicas, 
sociais e políticas, que evidenciaram um verdadeiro pacto social entre o sistema produtivo e o 
Estado. Nos ditos de muitos autores foram “os anos de ouro do capitalismo”, onde se conseguiu 
compatibilizar acumulação capitalista, pleno emprego e direitos sociais através do chamado Welfare-
State. 
5
 Não caberia neste trabalho estender as análises sobre a mundialização financeira, entretanto o que 

é importante ressaltar é que esse nova forma de acumulação, trará importantes mudanças em várias 
esferas da vida social.  
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No Brasil, com sua economia gravemente atingida pelos efeitos da crise, e em 

função de sua subordinação econômica aos países centrais, as políticas neoliberais 

não encontraram dificuldades para se disseminar. Os governos que sucederam a 

década de 90 assumiram o compromisso de encaminhar as orientações produzidas 

pelo Consenso de Washington6. 

  O governo Collor (1990/1992) inaugurou a entrada do projeto neoliberal no 

país, com intensos processos de desregulamentação, abertura dos mercados, 

incentivos à reestruturação das empresas e a disseminação ideológica por toda a 

sociedade brasileira de que a causa dos males sociais centrava-se no Estado. 

Nesse período, o país apresentava um quadro que pode ser resumido por 
meio de: a) alavancagem do processo de privatização das empresas 
nacionais; b) abertura econômica para capitais estrangeiros; c) retomada do 
processo inflacionário; d) minimização dos gastos públicos governamentais 
na área social, entre outras características, o que aponta seu perfeito 
alinhamento com as indicações feitas pelos organismos internacionais. 
(Couto, 2010 p. 147) 

No campo das políticas sociais, o governo Collor simplesmente ignorou os 

preceitos constitucionais, através da desconsideração do Sistema de Seguridade 

Social inscrito na CF/88. Pois, para regulamentar e institucionalizar os avanços 

alcançados tornou-se imprescindível a aprovação de leis orgânicas7 e a luta para a 

aprovação dessas leis exigiu um complexo procedimento de organização tendo sua 

deliberação esbarrada novamente em forças conservadoras, convertendo-se em um 

processo de difícil operacionalização. (Couto, 2010) 

Em função disso, a assistência social foi à última área da Seguridade Social a 

ser regulada, demorando cinco anos para ser sancionada, após ter sofrido veto 

integral de Collor em 1991 sendo finalmente homologada, com alguns cortes, pelo 

presidente Itamar Franco (1992/1995). (Raichelis, 2011) Vale ressaltar que foi 

                                                           
6
 Seminário realizado em 1989 para discutir os passos políticos necessários para a implementação de 

reformas estruturais para a estabilização das economias e que seriam imprescindíveis para a 
consolidação da mundialização financeira. 
7
 A assistência social, assim como muitos dispositivos constitucionais, não é direito autoaplicável, por 

isso, necessita de lei complementar para sua regulamentação. (Raichelis, 2011) 
7 



31 
 

também no governo Itamar Franco que ocorreu a criação do Conselho Nacional de 

Assistência Social8 - CNAS, após muita pressão da sociedade civil. 

Segundo Couto (2010), essa regulação tardia pode estar associada a duas 

questões: a primeira diz respeito ao preconceito com a área, a falta de densidade 

política e de debate conceitual que alimentassem as decisões sobre a mesma, a 

segunda pode estar associada, como já citado, a rearticulação das forças 

conservadoras no país, que utilizaram como argumento a recessão, e crise fiscal, 

como prioridades para atuação do Estado, afastando dele tudo que significasse 

gasto, inclusive o social, conforme o receituário neoliberal. 

Nesse sentido Boschetti (2008) acrescenta que a Assistência Social era a 

área menos organizada e mais indefinida institucionalmente, e teve que partir do 

zero, pois não havia sido elaborada nenhuma proposição concreta a seu respeito e 

imediatamente após a Constituição de 1988, não se identificava nenhum grupo 

mobilizado em favor de sua regulamentação. 

Promulgada em 07 de dezembro de 1993 a Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS/93 inovou ao apresentar novo desenho institucional para a 

assistência social, ao reafirmar seu caráter de direito não contributivo, ao apontar 

sua necessária integração entre o econômico e o social, ao indicar a centralidade do 

Estado na universalização e garantia de direitos e de acessos a serviços sociais e 

ainda com a participação da população. Reafirmou e estabeleceu mecanismos sobre 

o controle da sociedade na formulação, gestão e execução da política. (Couto, 

Yazbek, Silva, Raichelis, 2011).   

 Para Couto (2010), na sua definição e nos seus objetivos, a LOAS/93 

avança enumerando uma série elementos que corroboram para a afirmação da 

assistência social como um direito social. Indica a responsabilidade do Estado 

incorporando a noção de solidariedade social, soldando a cadeia de atendimento à 

população-alvo de seus programas, embora fazendo isso de forma genérica, ao citar 

a provisão dos mínimos sociais, sem defini-los.  

                                                           
8
 Sobre o Processo de construção e reconhecimento do Conselho Nacional de Assistência Social – 

CNAS consultar Raichelis (2011). 
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Art. 1º 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) 

 Para esta autora, a questão tem sido uma disputa conceitual importante, 

pois os teóricos vinculados à perspectiva de recorte liberal-conservador entendem 

“os mínimos” vinculando-os a precarização, e ao contrário disso, para os teóricos 

que defendem a perspectiva do direito social, o conceito de “mínimo” deve estar 

atrelado ao “necessário” para se viver com dignidade.  

   Assim como Couto (2010), Pereira (2011), não concorda com a noção de 

mínimos, que para ela está associada à ideologia neoliberal, como critério de 

satisfação de necessidades básicas. Ao invés de mínimo, a autora prefere trabalhar 

com a noção de básicos, por não expressar a ideia de prestação ínfima e isolada de 

provisão social e, portanto, permitindo a inferência de que níveis superiores e 

concertados de satisfação devem ser perseguidos quando se lida com necessidades 

humanas.   

Ao prosseguir em sua análise sobre a LOAS/93 Couto (2010), afirma que 

tantos os princípios como as diretrizes, fazem parte do empenho em construir um 

sistema onde exista de fato a reversão do quadro até então vivenciado pela 

assistência social. 

Desvincular da contribuição à prestação de serviços e ainda fazê-lo na ótica 
da supremacia das necessidades sociais sobre a rentabilidade econômica é 
bastante ousado e não encontra precedente nem na legislação social nem 
nos projetos políticos explicitados no Brasil. (Couto, 2010, p.174) 

Apesar de seus inúmeros avanços é possível identificar um caráter restritivo 

na estrutura inicial da lei, no que diz respeito à definição de seus programas e 

benefícios, pois o único benefício garantido formalmente na LOAS/93, o Benefício de 

Prestação Continuada – BPC, que figura o direito já expresso na CF/88 de um 

salário mínimo ao idoso e a pessoa com deficiência, está vinculado a critérios de 

elegibilidade e pobreza, contrariando o principio da universalidade.  

Art. 20 – O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário 
mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70 
(setenta) anos ou mais e que comprove não possuir meios de prover a 
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própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.  § 3º Considera-
se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou 
idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) 
do salário mínimo. (Brasil, 1993) 

Logo nos primeiros anos, após a promulgação da LOAS/93, no governo 

Fernando Henrique Cardoso – FHC (1995/2003), a assistência social nesta nova 

matriz encontrará inúmeros obstáculos para se efetivar tal como foi preconizada na 

Constituição de 1988 e na LOAS/93. Couto (2010), afirma que o governo FHC 

começou sua gestão colocando muitos empecilhos à criação de uma cultura de 

direito social no campo da assistência social, seja ele no nível da disputa conceitual, 

seja no da organização institucional ou dos recursos financeiros necessários para a 

implementação da política.  

Apesar da vigência da LOAS/93 o governo FHC optou por criar paralelamente 

o Programa Comunidade Solidária através da medida Provisória n° 813/95, nesta 

proposta que é colocada a “margem” da LOAS/93, o governo apresenta o Programa 

como a principal estratégia de enfrentamento da pobreza no país, na verdade o 

Programa Comunidade Solidária reitera a tradição de fragmentação e superposição 

de ações. Couto, Yazbek, Silva, Raichelis (2011) afirmam que este programa 

caracterizou-se por grande apelo simbólico, com ênfase em ações pontuais, 

focalizadas em “bolsões de pobreza” direcionadas entre os mais pobres entre os 

pobres.  

   Vale ressaltar que na mesma medida provisória (MP 813 de 01/01/1995) que 

Fernando Henrique ciou o Programa Comunidade Solidária foi utilizada para 

extinguir os órgãos governamentais responsáveis pelas ações assistenciais como a 

Legião Brasileira de Assistência – LBA e o Centro Brasileiro para a Infância e 

Adolescência – CBIA. Na mesma MP FHC criou a Secretaria de Assistência Social – 

SAS dentro do Ministério da Previdência e Assistência Social definindo-a como a 

instância de comando único na esfera federal, das ações na área da assistência 

social. 

Raichelis (2011) acrescenta que a articulação entre o Programa Comunidade 

Solidária e a Secretaria de Assistência Social não foi clara, gerando uma 
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sobreposição de competências e programas, bem como uma pulverização de 

iniciativas sem o necessário caráter orgânico das ações sociais do governo. 

Além disso, Monteiro (2013) observa que no Governo FHC pode-se também 

notar que as ações na área de Assistência Social já obedeciam a uma certa 

tendência internacional de influencia de instituições como Banco Mundial e 

UNESCO, onde os programas e projetos eram organizados de forma segmentada 

no que se refere ao público alvo: como crianças, adolescentes etc. e também por 

situações específicas como: trabalho infantil, abuso sexual etc.  

Dentre esses programas podemos destacar: em 1996 o Brasil Criança Cidadã 

e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; em 1997 o programa Sentinela; 

em 1999 o Programa de Garantia de Renda Mínima; em 2000 o Projeto Alvorada e o 

Agente Jovem. Além disso, nesse governo também foram criados o Vale Gás, o 

Bolsa Escola e o Bolsa Alimentação, que posteriormente foram unificados no Bolsa 

Família. (Monteiro, 2007) 

Para Lopes (2006), o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o Projeto 

Agente Jovem e o Programa Sentinela foram bastante relevantes do ponto de vista 

de sua natureza e objetivos. Entretanto, eles junto aos demais programas, não foram 

suficientes para construir um sistema público na perspectiva de uma política 

regulada, com financiamento projetado, critérios de partilha transparentes e controle 

social. 

 FHC priorizou o controle da inflação e a manutenção da estabilidade da 

moeda e encaminhou a necessidade de reformar o Estado, prioridades vinculadas 

ao paradigma neoliberal9. O discurso oficial foi fundamentado pela escassez de 

recursos e que o Estado tem sido ineficaz e ineficiente. Como forma de administrar 

melhor os recursos defende-se a focalização como instrumento que permitirá uma 

gestão mais eficiente e efetiva. Na verdade a ideia de focalização diz respeito à 

desconcentração das responsabilidades do Estado com o social. 

                                                           
9
 Estamos considerando o paradigma neoliberal como um conjunto de medidas práticas e ideológicas 

que darão suporte ao novo ciclo de acumulação do capitalismo, baseado na financeirização.  
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 Pastorini e Galizia (2012), afirmam que com a aprovação do Plano Diretor10 

em 1995 houve ainda mais a ênfase na questão da desconcentração do Estado, 

pois ele concebeu que o conjunto de programas e ações direcionados ao 

atendimento dos direitos humanos e sociais não seria responsabilidade exclusiva do 

Estado, e sim uma atividade que pode ser compartilhada com a sociedade, 

reafirmando o apelo aos arranjos filantrópico-privados.  

De forma bastante resumida podemos dizer que FHC consolidou: 

No plano econômico, através de ajuste fiscal, privatização da maior parte do 
patrimônio público, desregulamentação trabalhista, abertura dos mercados, 
apoio total ao capital financeiro; no plano político, operou uma verdadeira 
disseminação ideológica de que era preciso transferir para a sociedade civil 
– o “Terceiro Setor” - as tarefas do Estado. Assim, implementou, com 
relativo sucesso, o projeto de reforma do Estado brasileiro, diminuindo suas 
funções bruscamente (para a classe trabalhadora) e mantendo-se sempre 
alerta para responder às demandas do capital; na Assistência Social, criou o 
Programa Comunidade Solidária, passando ao largo do que a LOAS 
estabelece. O Comunidade Solidária recebia recursos, sem controle social 
do Conselho Nacional de Assistência Social e configurou-se como uma 
política assistencialista, indo na contracorrente dos avanços inscritos na 
CF/88 e na LOAS (1993).  (Pereira, 2010, p.6) 

 A primeira Política Nacional de Assistência só foi aprovada em 1998, cinco 

anos depois da regulamentação da LOAS/93, elaborada pela Secretaria de 

Assistência Social, que apresentou inicialmente uma versão preliminar e após as 

contribuições do CNAS e debates com especialistas, foi finalmente aprovada pelo 

mesmo.  

Anteriormente, houve uma proposta preliminar elaborada em fevereiro de 

1994, ainda no governo Itamar Franco. Esta foi realizada pelo Ministério de Bem-

Estar Social, por meio da Secretaria de Promoção Humana, com contribuições da 

LBA e do CBIA, sem a devida participação da sociedade civil e sem consulta ao 

CNAS. Isto fez com que a mesma não chegasse a ser aprovada.  Percebe-se que as 

duas iniciativas de Política Nacional de Assistência acima descritas, não tiveram 

grande destaque, até mesmo por não existir grande menção a elas na literatura que 

trata da Assistência Social (Alchorne, 2013).  

                                                           
10

 O Plano Diretor consiste numa verdadeira contrarreforma, nos termos Behring (2008), apoiada na 

satanização e desqualificação do Estado e do público. Para ela trata-se de uma contrarreforma, pois 
tem sentido contrário de uma reforma. 
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Apenas em 2004 enquanto uma deliberação da IV conferencia Nacional de 

Assistência Social que esta Política será revisada, mais que isso reformulada, e 

adquirirá grande relevância no âmbito das políticas sociais.Aqui é importante 

sinalizar o papel do Estado nesse processo, que muitas vezes colocado como 

Estado mínimo, na verdade não é, ou melhor, ele continua exercendo suas funções 

como o indutor do desenvolvimento do capital, 

Assim, analisar o Estado implica necessariamente remetê-lo as suas 
relações com a sociedade, mas não como faz a perspectiva neoliberal, 
reduzindo-o a uma questão métrica, de Estado mínimo ou máximo. Aliás, se 
formos partir dessa baliza, o que temos historicamente no Brasil é uma 
forma hibrida de Estado mini-max, ou seja, mínimo no que se refere aos 
interesses do trabalho e máximo em relação aos interesses do capital. 
(Raichelis, 2011, p. 70) 

  

Dessa forma, limitando ainda mais seu campo de atuação no social nesse 

período o Estado não promoveu as condições para que a Assistência Social se  

consolidasse como política pública. 
 

1.3 Neodesenvolvimentismo, a nova agenda internacional para as políticas 

sociais, e as influências para a concepção da Política Nacional de Assistência 

Social – PNAS\2004  

No Governo Lula (2003/2011) a assistência social, passará por um processo 

de expansão, ganhará centralidade, e desenho normativo de política social. Antes de 

adentrarmos em uma análise sobre Política Nacional de Assistência Social – 

PNAS/2004 é necessário que se façam alguns apontamentos sobre este governo, 

para situar as determinações econômicas sociais e politicas que o permeiam e que 

vão influenciar diretamente e escopo da referida política. 

A eleição de Lula representou para a grande parcela população a 

oportunidade da possibilidade de uma redefinição ou até mesmo para os mais 

otimistas, uma ruptura com as políticas neoliberais, por se tratar de um governo 

vinculado ao Partido dos Trabalhadores – PT, considerado um partido de esquerda, 

que surgiu dentro da organização sindical e teve como pauta a luta pelos direitos 

dos trabalhadores. 
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Entretanto, Druck e Filgueiras (2007) ao analisarem o governo Lula apontam 

que seu governo contrariou a origem e a história do PT, não realizou uma ruptura, 

no que tange as politicas econômicas adotadas pelo governo FHC, negando as 

principais lutas e reivindicações dos trabalhadores brasileiros. 

 Assim, incorporou plenamente, em seu discurso e em suas ações, a defesa 
da „via única‟ para a sociedade brasileira – que vinha sendo desenvolvida 
pelo governo anterior e, nessa medida, passou a justificar a necessária e 
inexorável adaptação à „ordem econômica mundial‟, diga-se à ordem do 
capital financeiro internacional. (Druck e Filgueiras, 2007, p. 32) 

O governo Lula apesar de dar continuidade às políticas econômicas iniciadas 

nos governos anteriores faz isso sobre novos patamares dando início, conforme 

intitulam a intelectualidade burguesa brasileira, a uma estratégia chamada 

neodesenvolvimentista11. 

O novo desenvolvimentismo surgiu no século XXI após o neoliberalismo 
experimentar sinais de esgotamento, e logo se apresentou como uma 
terceira via, tanto ao projeto liberal quanto do socialismo. Os primeiros 
escritos do novo desenvolvimentismo brasileiro apareceram no primeiro 
mandato do governo Lula (...) no qual defendia uma estratégia de 
desenvolvimento nacional para romper com a ortodoxia convencional do 
neoliberalismo. (Castelo, 2012, p. 624) 

 Nota-se que o governo Lula não romperá no plano econômica com as 

medidas já emplacadas no governo anterior, ou seja, ele dará continuidade ao 

projeto do capital financeiro no país, mas notamos que o Estado se reposiciona (ele 

não muda , continua sendo o Estado Burguês) e se compromete de forma explicita 

como regulador e mediador desse processo, o que falsamente remete ao período 

desenvolvimentista da década de 1950, e assim, Mota (2012), alerta que o governo 

Lula através do neodesenvolvimentismo realizou a conciliação de medidas 

inicialmente contraditórias, e a esse respeito Sampaio Jr. acrescenta que: 

O desafio do neodesenvolvimentismo consiste, portanto, em conciliar os 
aspectos “positivos” do neoliberalismo - compromisso incondicional com a 
estabilidade da moeda, austeridade fiscal, busca de competitividade 
internacional, ausência de qualquer tipo de discriminação contra o capital 
internacional - com os aspectos “positivos” do velho desenvolvimentismo - 
comprometimento com o crescimento econômico, industrialização, papel 
regulador do Estado, sensibilidade social. (Sampaio Jr, 2012, p.679) 

                                                           
11

 O neodesenvolvimentismo é um fenômeno complexo envolvendo inúmeras controvérsias ao seu 

respeito, que expostas aqui extrapolariam os limites desse trabalho, entretanto encontra-se um 
debate aprofundado sobre o tema na revista Serviço Social e Sociedade n

o
 112 e em Mota (2012). 
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Em suma, os autores que discutem o neodesenvolvimentismo no Brasil, o 

apontam como uma estratégia de desenvolvimento nacional que combina uma 

revisão do modelo neoliberal que vigorava desde a adesão as orientações do 

Consenso de Washington atrelado a uma tentativa de garantir o crescimento 

econômico, mediado e regulado pelo Estado, que remete ao período 

desenvolvimentista do Estado brasileiro (1946/1964), juntamente a expansão de 

políticas sociais de combate à pobreza.  

Para estes autores a grande sacada da ideologia neodesenvolvimentista foi 

retomar a ideia de desenvolvimento econômico e social, se legitimando como um 

contraponto ao neoliberalismo, assumindo uma aparência progressista por trazer o 

protagonismo do Estado, entretanto, o que ele na verdade objetiva, é garantir a 

continuidade do projeto do grande capital no país, sustentada pela combinação de 

financeirização, crescimento econômico e politicas de redução e combate a pobreza. 

Mota (2012) concebe que a ideologia neodesenvolvimentista é um eixo 

estruturador da hegemonia das classes dominantes. 

Vem assumindo centralidade nas narrativas de todos os domínios: 
econômico, como uma alternativa ao Estado mínimo neoliberal; político, 
pois está associado ao novo progressismo dito de cariz pós-neoliberal, e 
social, no sentido de que o seu compromisso mais profundo é com os 
chamados pobres, assegurando a estes renda mínima e certa socialização 
que os levam a ser pessoas com “capacidade para fazer acontecer”. (Mota, 
2012, p.18) 

O chamado neodesenvolvimentismo, surge no país atrelado à segunda parte 

das orientações realizadas pelos organismos internacionais, após a admissão do 

desastre econômico e social provocado pelas medidas de ajuste implantadas a partir 

da década de 1980 como recomendação do Consenso de Washington.  

Gonçalves (2012), a esse respeito é enfático ao afirmar que: 

As formulações do novo desenvolvimentismo que surgem no Brasil 

apresentam‑ se como críticas ao Consenso de Washington, à ortodoxia 
convencional (monetarismo) e ao neoliberalismo. (...) O novo 
desenvolvimentismo parece ser, portanto, a versão brasileira de 

formulações conhecidas como Pós‑Consenso de Washington. (...) isto é, o 
novo desenvolvimentismo é mais uma versão do liberalismo enraizado. 
(Gonçalves, 2012, p. 664, 665) 
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Os organismos internacionais, ao revisarem as políticas de ajuste contidas no 

Consenso de Washington, admitem que estas não ofereceram as respostas 

esperadas para os problemas econômicos, e além disso, serviram para agravar 

ainda mais o problema da pobreza. 

Já na década de 1990, os danos sociais da agenda neoliberal foram 
sentidos com maior intensidade. (...) O desempenho macroeconômico foi 
pífio: baixas taxas de crescimento, desequilíbrios nos balanços de 
pagamentos (com graves crises cambiais), déficits públicos crescentes e 
aumento das dívidas públicas internas. E os efeitos sobre expressões da 
“questão social” também foram desastrosos: aumento do desemprego 
estrutural e do pauperismo (absoluto e relativo) e perda de direitos sociais 
básicos, como a precarização das relações trabalhistas e a privatização de 

bens públicos, como saúde, previdência e educação. (Castelo, 2012, p.623) 

  A partir daí, as organizações multilaterais passaram a adotar, com mais 

firmeza, o discurso do combate à pobreza como uma diretriz relacionada às medidas 

liberalizantes do mercado. Passa a ser consenso aos intelectuais burgueses dessas 

instituições, que o desenvolvimento não só tem que recuperar as taxas de lucro 

capitalistas, mas também deve fazer isso promovendo o crescimento econômico, 

equidade e justiça social. Na verdade o capital irá demandar do Estado uma face 

mais social que seja capaz de continuar a legitimar seus interesses. Dessa forma a 

política social também irá ser influenciada, e mais uma vez dimensionada para 

garantir a funcionalidade do capitalismo. 

Impõe-se a urgência do projeto hegemônico burguês não se limitar às 
premissas do Consenso de Washington, centradas exclusivamente na 
liberalização dos mercados, nas privatizações e na estabilização fiscal. 
Estabelece-se, assim, a necessidade inadiável das instituições e 
organizações internacionais assumirem a condição de intelectuais ativos, 
responsáveis pela construção de uma nova concepção de desenvolvimento 
econômico que consiga reconstruir um consenso em torno da direção 
política burguesa. (Maranhão, 2012, p. 88) 

 

Nesse sentido, a questão do combate à pobreza passa a adquirir visibilidade 

e sendo recomendada pelos organismos internacionais, guiando toda a concepção e 

direcionamento da política social: 

Esse tipo de política social, que se originou da preocupação das instituições 
multilaterais, em particular o FMI e o Banco Mundial, com a instabilidade 
política dos países da periferia do capitalismo – em muito agravada com a 
implementação das políticas e reformas econômicas liberais –, passou a ser 
recomendada enfaticamente por essas instituições a partir, principalmente, 
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do final dos anos1990, após a ocorrência de sucessivas crises econômicas. 
(Druck e Filgueiras 2007, p. 25) 

 

Druck e Filgueiras (2007), também reafirmam que este modelo de política 

social – focalizada de combate à pobreza – está articulada a uma tentativa de 

compensar limitadamente os estragos promovidos pela adesão do país aos ditames 

do ajuste e contrarreformas neoliberais que os mesmos autores denominam de 

Modelo Liberal Periférico.  Eles tecem uma crítica radical a esse modelo de política 

social. 

Uma política social de natureza mercantil, que concebe a redução da 
pobreza como um „bom negócio‟ e que transforma o cidadão portador de 
direitos e deveres sociais em consumidor tutelado, através da transferência 
direta de renda, e cuja elegibilidade, como participante desses programas, 
subordina-se a critérios „técnicos‟‟ definidos ad hoc a depender do governo 
de plantão e do tamanho do ajuste fiscal – numa operação ideológica de 
despolitização do conflito distributivo. (...) Uma política social que divide, 
canhestramente, os trabalhadores em categorias do tipo: miseráveis, mais 
pobres, pobres, não pobres e privilegiados – estes últimos identificados 
como aqueles que têm acesso à seguridade social incompleta e limitada, 
própria dos países da periferia do capitalismo, em particular da América 
Latina. (Druck e Filgueiras, 2007, p.26) 

Werneck Vianna (2008), também nesse sentido, afirma que a concepção 

predominante que fundamenta a politica social no Brasil atualmente que ela 

denomina de liberal revisitada é bastante restritiva. Nos alerta que a mesma se 

difere da concepção liberal por excelência que inspirou a primeira fase de ajustes do 

chamado consenso de Washington. A liberal por excelência pautava-se pelo 

paradigma minimalista e estritamente focalizado, e já na concepção liberal revistada, 

que advém da segunda fase pós-consenso de Washington, existe a admissão de um 

arranjo de politicas universais (básicas) e focalizadas. 

Para Werneck Vianna (2008) as duas concepções citadas acima, se 

diferenciam da concepção que foi adotada pela CF/ 88, que se baseava no Estado 

de Bem-Estar Social de molde Beveridgiano. Entretanto, a concepção liberal 

revisitada, por admitir mesmo que basicamente, algumas politicas sociais universais, 

está ganhando cada vez mais legitimidade, inclusive no debate acadêmico, que vem 

sendo esvaziado. 
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Dessa forma, Werneck Vianna (2008), é taxativa ao afirmar que as 

controvérsias em ter políticas universais e focalizadas não se resumem a escolhas 

que os governos fazem, mas são expressões de concepções teóricas distintas que 

são adotadas com bases nas orientações de organismos internacionais, onde o 

combate à pobreza ganhará centralidade, a partir do reconhecimento do desastre 

social dos ajustes propagados a partir das orientações do Consenso de Washington, 

estando atreladas ao novo modelo de acumulação capitalista. 

 Mauriel (2010), também comunga com as análises de Werneck Vianna 

(2008). Ambas, concordam que houve um esvaziamento do debate acadêmico em 

torno dos princípios implícitos na concepção de política social presente na 

Constituição de 1988, que não tratava de combater a pobreza, mas de configurar 

políticas destinadas a assegurar direitos de caráter universalista.  

Nas ultimas duas décadas a reestruturação da noção de politica social em 
direção aos mais pobres, cada vez mais distante da concepção de 
Seguridade, aconteceu vinculada a outros aspectos fundamentais: a 
mudança do estatuto teórico da questão social, que passa a ser cada vez 
mais reduzida a pobreza, vista como ausência de capacidades; e a 
dimensão internacional da centralidade do combate à pobreza como 
estratégia de regulação dos custos do trabalho sob a dinâmica da 
financeirização excludente. (Mauriel, 2012, p. 180) 

Mauriel (2010) prossegue afirmando que a concepção liberal revisitada de 

política social denunciada por Werneck Vianna (2008), tem como maior expoente de 

influencia o indiano Amartya Sen12 cujas ideias conformam base para a teoria do 

desenvolvimento humano, propagada por organismos econômicos multilaterais 

como PNUD e Banco Mundial.  

As ideias de Amartya Sem têm ocupado cada vez mais significado no debate  

internacional sobre desenvolvimento econômico e social, Maranhão (2012) aponta 

que o economista indiano  reconhece que apesar do crescimento econômico  atual 

não ter significado uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, só o livre 

mercado tem a possibilidade de oferecer as oportunidades sociais para permitir o 

que ele denomina de desenvolvimento com liberdade. 

                                                           
12

 Amartya Kumar Sen tem ocupado um espaço cada vez mais significativo no debate sobre 

desenvolvimento econômico e social. Trabalhou na elaboração do IDH, tem sido frequentemente 
citado como um autor progressista, crítico do neoliberalismo, porém uma análise mais atenta de suas 
concepções e conceitos revelam o verdadeiro intento de seu esforço intelectual, em reelaborar os 
princípios liberais, de forma bastante sofisticada. (Maranhão, 2012) 
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Sen se apropria do pensamento de Adam Smith, afirmando que a liberdade 

de mercado é um avanço, mas que para essa liberdade possa ser ampliada deve 

ocorrer uma ação pública que garanta oportunidades básicas para desenvolver a 

capacidade de liberdade das pessoas. Na realidade a concepção de 

desenvolvimento de Sen coloca o foco nas oportunidades sociais que para ele, 

contribuem para o desenvolvimento de capacidades humanas. 

O foco da concepção de desenvolvimento em Sen, não está na 
desigualdade de renda, e muito menos na de propriedade (já que o 
mercado é condição natural de liberdade), mas sim na desigualdade de 
liberdade para acessar os benefícios do mercado. (...) o que importa então 
para as políticas de desenvolvimento social e humano não é mexer na 
distribuição de renda entre as classes sociais, como propunha a social 
democracia clássica, mas sim oferecer oportunidades sociais através de 
politicas públicas básicas e focalizadas para que os agentes individuais 
possam galgar uma renda melhor na economia de mercado. (Maranhão, 
2012, p. 93) 

   Ao analisar o pensamento seniano Mauriel (2012) também reafirma que o 

mesmo sobrepõe as capacidades individuais, em relação à desigualdade de renda, 

colocando o processo de desenvolvimento no indivíduo, e não nas condições 

estruturais. E ao se concentrar nas capacidades individuais, passa a considerar 

características ligadas às pessoas e aquilo que conseguem realizar, ou não. 

Combater a pobreza significa para Sen aumentar capacidades individuais, cabendo 

ao Estado garantir apenas condições mínimas para isso. 

Ela aponta que a noção de pobreza para Sen tem duas dimensões, uma que 

está relacionada à desigualdade econômica e outra que está relacionada à 

desigualdade de capacidade dos indivíduos. Entretanto a dimensão que é 

considerada como prioritária é a de capacidades individuais, que pressupõe que o 

indivíduo tem “capacidade de se capacitar”. Portanto para Sen combater a pobreza 

significa permitir ao indivíduo desenvolver suas capacidades individuais, habilitar-se 

para conseguir através de sua liberdade auferir renda. 

Mauriel (2012) nos aponta que essa concepção de política social denominada 

por Werneck Vianna (2008) como liberal revistada e que tem por base o pensamento 

seniano, incorpora o combate à pobreza como o foco central de proteção social, 

atribuindo a ela uma dimensão internacional relacionada a decisões estratégicas dos 

Estados.  
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O papel estratégico que o conjunto de ações de combate a pobreza possui 
hoje para a manutenção do atual padrão de acumulação via finaceirização 
caracteriza-se pela regulação dos custos da força de trabalho no mercado 
mundial, por meio da regulação do comportamento econômico, político e 
civil dos pobres, garantindo baixo risco de sublevação social e uma forma 
ideologicamente palatável de inserção precária dessas massas na ordem 
econômico-financeira contemporânea. (Mauriel, 2012 p. 186) 

 Mauriel (2012) faz uma crítica ao lugar cada vez mais privilegiado que a 

pobreza assume no debate sobre política social, para ela o problema não está 

apenas no lugar que a pobreza ocupa, mas na forma e no tratamento desta 

categoria, que aparece distanciada dos debates estruturais, onde os pobres são 

descontextualizados, des-historicizados, sendo renomeados por suas fragilidades. 

A gestão estratégica da pobreza, que supõe o fortalecimento da capacidade 
dos pobres para lutarem contra a pobreza como sujeitos desse processo, 
aposta no crescimento individual e na melhoria das condições de acesso à 
produção (incentivo à geração de renda), ao microcrédito e, 
consequentemente, à mobilidade social (por seus próprios esforços 
pessoais). Isso significa, sob essa concepção de política social, possibilitar 
a conquista de cidadania para a parcela mais “vulnerável” da população, 
conferindo aos pobres uma possibilidade de inserção precária, pois como 
não é possível construir saídas de integração estrutural via trabalho regular 
em função do padrão de desenvolvimento global excludente, propõe-se 
essa forma de acomodação. (Mauriel, 2012, p.187) 

 É dentro desse contexto que a Politica Nacional de Assistência Social irá se 

consolidar e se expandir no Brasil. Ganhando centralidade e sendo captada pelo 

governo Lula com um mecanismo de combate à pobreza13, pois sua elaboração em 

2004 acompanhará as tendências aqui já explicitadas incorporando as orientações 

dos organismos internacionais. 

Mota (2010), a esse respeito nos alerta que em função do 

redirecionamento e do agravamento da pobreza, a assistência social terá 

centralidade como estratégia de enfrentamento a mesma. Sustenta a análise que 

além de politica de combate a pobreza ela se expandirá assumindo o papel que 

devia ser do trabalho, dessa forma ela se tornará uma politica estruturadora com um 

forte teor ideológico garantindo consenso e a apaziguando as sequelas da questão 

social.  

                                                           
13

 Destaca-se neste governo o papel central da expansão dos programas de transferência direta de 

renda, como o Programa Bolsa Família, que ampliou e unificou outros programas como o Bolsa 
Escola, Vale Gás, que já existiam no governo anterior, mas que nesse governo ganhará proporções 
importantes.  
 



44 
 

1.4 Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004: desmistificando seus 

fundamentos e sua concepção 

Após as reflexões sobre alguns aspectos econômicos e políticos que 

tencionam a assistência social como direito e sobre concepção de política social 

defendida pelos organismos internacionais que vem orientando a condução da 

agenda sobre as mesmas, iremos analisar e identificar a sua influencia sobre os 

fundamentos da atual Política de Assistência Social – PNAS/ 2004. 

Longe de prosseguir em uma análise unilateral cabe ressaltar aqui que a 

elaboração e consolidação de uma Política Nacional de Assistência Social significou 

e significa um grande avanço, vinculando-a finalmente à ação estatal planejada, 

sobretudo se considerarmos o padrão anterior. O que se pretende demonstrar é que 

a Assistência Social, como toda política social, é um campo de forças entre 

concepções, interesses e perspectivas distintas, não escapando do movimento 

histórico e das relações sociais. Portanto, a análise aqui realizada é um esforço para 

desmistificar uma visão romântica da atual Política Nacional de Assistência Social 

que ao considerar apenas os seus avanços coloca em segundo plano a análise 

critica sobre seus fundamentos e sobre sua relação com questões estruturais e 

determinações econômicas que, em cada momento histórico vão lhe atribuindo uma 

concepção diferente, o que consequentemente lhe impõe novos significados e 

limites. 

A Construção da PNAS deriva das deliberações da IV Conferência Nacional 

de Assistência Social convocada pelo Presidente Lula e 2003. Nesse sentido, Lopes 

(2006) nos lembra de que foi um longo percurso que envolveu um importante debate 

nacional e que recolocou na pauta os princípios e diretrizes da CF/1988 e da 

LOAS/1993. Sposati (2006, p. 104) também acrescenta que, “A PNAS não é produto 

do inesperado, da genialidade ou da prepotência da equipe do governo federal. (...) 

Desde a I Conferência Nacional de Assistência Social de Novembro de 1995 foram 

expressas manifestações e deliberações pela sua institucionalização”.         

Sposati (2006) afirma que a construção da PNAS/2004 resulta do acúmulo 

gerado por experiências municipais; por estudos e pesquisas na academia; pela luta 

do Fórum Nacional de Assistência Social; pelas lutas da categoria dos Assistentes 
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Sociais; e pelas experiências de efetivo controle social. Tudo isto trouxe os principais 

elementos que determinaram nova qualidade ao conteúdo das deliberações da IV 

Conferência Nacional de Assistência Social que foram pela primeira vez levadas em 

conta pela gestão federal.  

Vale registrar o papel relevante dos estudos, pesquisas e debates advindos 
das universidades, dos programas de pós-graduação, núcleos de pesquisa 
e outras instituições afins, que sempre lançaram luz a essa realidade no 
Brasil, apontando as estratégias e exigências para a implantação da Política 
Nacional de assistência Social. Um sinal inconteste e imprescindível na 
correlação de forças do processo político de construção da assistência 
social como política pública brasileira. (Lopes 2006, p. 79)                     

Assim, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) por 

intermédio da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e do Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS) elaborou, aprovou e tornou pública a PNAS 

com objetivo de materializar as diretrizes da LOAS. A versão preliminar da PNAS foi 

apresentada ao CNAS em 23 de junho de 2004. Foi divulgada e discutida em todos 

os estados brasileiros e aprovada, por unanimidade, na reunião descentralizada e 

participativa do CNAS realizada entre os dias 20 e 22 de setembro de 2004. 

A PNAS/2004 conserva os princípios contidos na LOAS/93 tais como a 

referencia as necessidades sociais; a universalização do acesso para os que 

necessitam da assistência; o respeito a dignidade, a autonomia, os serviços de 

qualidade; a igualdade de direitos; a dimensão pública dos serviços. Também 

retoma as diretrizes: descentralização político administrativa; participação da 

população; primazia da responsabilidade do Estado; acrescentando uma quarta 

diretriz que trata da centralidade na família. 

Além disso, a PNAS/2004 institui o Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS definindo dois patamares de proteção social: a proteção social básica e a 

especial. A proteção social básica apresenta caráter preventivo, e tem como 

objetivos: 

prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades 
e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 
Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social 
decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo 
acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos 
afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, 
étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). (PNAS, 2004 p 33) 
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Os Serviços da Proteção Social Básica deverão executados de forma direta 

nos Centro de Assistência Social – CRAS também previsto na PNAS e definidos 

como uma unidade pública estatal de base territorial que atuará com as famílias no 

contexto comunitário sendo responsável pela oferta do Programa de Atendimento 

Integral a Família – PAIF. 

Além de ser responsável pelo desenvolvimento do Programa de Atenção 
Integral às Famílias – com referência territorializada, que valorize as 
heterogeneidades, as particularidades de cada grupo familiar, a diversidade 
de culturas e que promova o fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários –, a equipe do CRAS deve prestar informação e orientação 
para a população de sua área de abrangência, bem como se articular com a 
rede de proteção social local no que se refere aos direitos de cidadania, 
mantendo ativo um serviço de vigilância da exclusão social na produção, 
sistematização e divulgação de indicadores da área de abrangência do 
CRAS, em conexão com outros territórios. (Brasil, 2004, p. 35) 

 

De acordo com a PNAS/2004 os Serviços de Proteção Social Especial 

voltam-se a indivíduos e grupos que se encontram em situação de alta 

vulnerabilidade pessoal e social, decorrentes do abandono, privação, perda de 

vínculos, exploração, violência entre outros. Destinam-se ao enfrentamento de 

situações de risco em famílias e indivíduos cujos direitos tenham sido violados e em 

situações nas quais já tenha ocorrido o rompimento dos laços familiares e 

comunitários. 

São considerados serviços de média complexidade aqueles que oferecem 
atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos 
vínculos familiar e comunitário não foram rompidos (...) Os serviços de 
proteção social especial de alta complexidade são aqueles que garantem 
proteção integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido 
para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em 
situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, 
ou, comunitário. (PNAS, 2004 p.38) 

 

PNAS/2004 traz também eixos estruturantes que servirão de base para a 

execução dos serviços no SUAS, um deles é a matricialidade sócio familiar eixo que 

será discutido de forma mais aprofundada no próximo item desse trabalho, por 

consideramos de fundamental importância para análise do trabalho do assistente 

social no PAIF. 

Outro eixo estruturante trazido pela PNAS/2004 obedecendo a uma de suas 

diretrizes é descentralização político-administrativa, que designou a coordenação e 

normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos 

programas às esferas estadual e municipal, na tentativa de evitar a sobreposição de 
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ações. A garantia do comando único das ações em cada esfera de governo 

permanece conforme trazida na LOAS/93, acrescentando-se o respeito às 

diferenças e as características socioterritoriais locais, através de um novo elemento 

que define e organiza o Sistema Único da Assistência Social, a territorialização. 

Segundo a PNAS, a descentralização aliada à estratégia da territorialização, 

permitiria a redistribuição do poder, o deslocamento dos centros decisórios, a 

tomada de decisão mais próxima do local, onde reside a população considerando as 

demandas e as desigualdades socioterritoriais. 

O próximo eixo estruturante trazido pela PNAS diz respeito à relação entre 

Estado e Sociedade Civil, a política entende que apesar da primazia do Estado nas 

ações da área, a sociedade civil pode atuar como parceira: 

A gravidade dos problemas sociais brasileiros exige que o Estado assuma a 
primazia da responsabilidade em cada esfera de governo na condução da 
política. Por outro lado, a sociedade civil participa como parceira, de forma 
complementar na oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de 
Assistência Social. Possui, ainda, o papel de exercer o controle social sobre 
a mesma.(PNAS, 2004 p. 47) 

 O eixo estruturante que trata do financiamento prevê que:  

(...) o financiamento dos benefícios se dá de forma direta aos seus 
destinatários, e o financiamento da rede socioassistencial se dá mediante 
aporte próprio e repasse de recursos fundo a fundo, bem como de repasses 
de recursos para projetos e programas que venham a ser considerados 
relevantes para o desenvolvimento da política de assistência social em cada 
esfera de governo, de acordo com os critérios de partilha e elegibilidade de 
municípios, regiões e, ou, estados e o Distrito Federal, pactuados nas 
comissões intergestoras e deliberados nos conselhos de assistência social. 
(PNAS, 2004 p. 49) 

 Além disso, o financiamento deverá ter base os diagnósticos socioterritoriais, 

levando em consideração o porte dos municípios, a complexidade dos serviços e o 

estabelecimento de pisos de atenção, devendo assegurar a continuidade a cada 

início de exercício. Todos esses quesitos constam na PNAS/2004 que também 

aponta que essa nova sistemática deverá ser sistematizada na Norma Operacional 

Básica. 

 A PNAS/2004 também tem como eixo estruturante o Controle Social que tem 

sua concepção advinda da CF/88 e é entendido como um instrumento de efetivação 

da participação popular no processo de gestão político-administrativa-financeira e 

técnico operativa, tendo um caráter democrático e descentralizado. No SUAS os 
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principais espaços onde se darão essa participação são nos conselhos e nas 

conferencias. 

As conferências têm o papel de avaliar a situação da assistência social, 
definir diretrizes para a política, verificar os avanços ocorridos num espaço 
de tempo determinado. Os conselhos têm como principais atribuições a 
deliberação e a fiscalização da execução da política e de seu financiamento, 
em consonância com as diretrizes propostas pela conferência; a aprovação 
do plano; a apreciação e aprovação da proposta orçamentária para a área e 
do plano de aplicação do fundo, com a definição dos critérios de partilha dos 
recursos, exercidas em cada instância em que estão estabelecidos. Os 
conselhos, ainda, normatizam, disciplinam, acompanham, avaliam e 
fiscalizam os serviços de assistência social, prestados pela rede 
socioassistencial, definindo os padrões de qualidade de atendimento, e 
estabelecendo os critérios para o repasse de recursos financeiros. (PNAS, 
2004 p.51)  

 Além disso, a PNAS/2004 trata com atenção especial a participação dos 

usuários no controle social apontando nesse eixo a necessidade de informação aos 

mesmos. “Um dos grandes desafios da construção dessa política é a criação de 

mecanismos que venham garantir a participação dos usuários nos conselhos e 

fóruns enquanto sujeitos não mais sub-representados.” (PNAS, 204 p. 53) 

 A política de Recursos Humanos também é colocada como um eixo 

estruturante na PNAS/2004. 

A elaboração de uma política de recursos humanos urge inequivocamente. 
A construção de uma política nacional de capacitação que promova a 
qualificação de forma sistemática, continuada, sustentável, participativa, 
nacionalizada e descentralizada para os trabalhadores públicos e privados e 
conselheiros, configura-se ademais como importante instrumento de uma 
política de recursos humanos, estando em curso sua formulação. (...)Nesta 
perspectiva, esta política nacional aponta para a necessidade de uma NOB 
– Norma Operacional Básica para a área de Recursos Humanos, 
amplamente discutida com os trabalhadores, gestores, dirigentes das 
entidades prestadoras de serviços, conselheiros, entre outros, definindo 
composição da equipe (formação, perfil, atributos, qualificação, etc.) 
(PNAS,2004 p.55) 

 O último eixo estruturante de que trata a PNAS/2004 diz respeito à 

informação ao monitoramento e a avaliação. 

Torna-se imperativo para a realização dos objetivos, princípios e diretrizes 
definidos nesta Política Nacional, avançar estrategicamente tanto no que 
tange à construção de um Sistema Nacional de informação da área como 
na direção da integração entre as bases de dados já existentes e 
disseminados hoje nas três esferas de governo. É também premente neste 
sentido, uma substancial e decisiva alteração em torno da realização de 
políticas estratégicas de monitoramento e avaliação, a serem desenhados 
como meio de aferir e aperfeiçoar os projetos existentes, aprimorar o 
conhecimento sobre os componentes que perfazem a política e sua 
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execução e contribuir para seu planejamento futuro, tendo como pano de 
fundo sua contribuição aos escopos institucionais. (PNAS, 2004 p. 57) 

Diante dessa breve apresentação sobre alguns pontos da PNAS/2004 

podemos perceber alguns avanços significativos, no que diz respeito aos eixos 

estruturantes. Para Monteiro (2013) a descentralização busca romper com a lógica 

historicamente construída, da centralização das ações, da gestão e planejamento na 

lógica da verticalização e da sobreposição de ações.  Também Segundo Couto 

Yazbek e Raichelis (2011) a territorialização aliada a descentralização é um 

elemento chave para que os serviços sejam ofertados próximos à população, para 

que o território seja provido de recursos que melhorem suas condições de vida, 

mesmo assim Monteiro (2013) ainda alerta que, 

(...) ainda que o território seja dotado de peculiaridades, ele faz parte de um 
contexto mais amplo, logo não deve ser segmentado, deve ser 
compreendido com suas múltiplas determinações. O segundo, aspecto 
refere-se ao fato de que, ainda que a consolidação das ações no contexto 
do território tenha que ser pautada frente às necessidades locais, não se 
pode perder de vista a unidade e seu comando único, não só do ponto de 
vista formal, mas prático. Caso contrário, corre-se o risco de se consolidar 
diferentes políticas de assistência social no contexto de um mesmo 
município. (Monteiro, 2013 p. 7) 

O controle social com a participação da população também é um avanço, 

mas, conforme aponta Couto Yazbek e Raichelis (2011) precisa ser reforçado, uma 

vez que ainda há ausência dos usuários nos processos decisórios da gestão da 

assistência social, sendo representados apenas pelas entidades. No mesmo sentido 

Monteiro (2013, p. 9) reforça, 

Ainda que a implantação dos conselhos, tenham apontado como  
possibilidade de propor uma nova lógica na gestão das políticas sociais, 
sobretudo pela via de partilhamento dos espaços decisórios, ela traduziu-se 
em novas práticas, apoiadas em lógicas antigas. A participação ainda é tida 
no sentido restrito, ou na sua maioria, movida por interesses particulares. 
(...) A instauração de uma nova cultura política faz-se necessário, sobretudo 
no que se refere às possibilidades de ampliação e participação no processo 
de democratização.  Significa a necessidade de conceber a participação 
numa perspectiva ampliada.  

 Mas mesmo assim, a territorialização com base na realidade local e a 

descentralização política, quando aliadas ao controle social, através da participação 

da população, podem se tornar elementos facilitadores do processo democrático de 

elaboração, implementação e execução desta política social. 
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Além disso, o estabelecimento de uma política de Recursos Humanos para a 

política de assistência e de um sistema de informação monitoramento e avaliação 

são inovações bastante importantes do ponto de vista da gestão, e nunca antes 

experimentados pela área.  

   Em relação ao financiamento, não há como negar os avanços apresentados 

pelos repasses fundo a fundo, pois rompem com a lógica do convênio e os 

municípios não ficam à mercê de negociações e interesses eleitoreiros que 

tradicionalmente eram reproduzidos na assistência social. O financiamento das 

ações do SUAS deixa de fazer uso do per capita – mais focado na conformação de 

quantidades do que na qualidade dos serviços prestado -, passando a ocorrer por 

meio de pisos de proteção que promove o repasse de recursos em conformidade 

com os serviços e a necessidade da população, com determinada capacidade 

instalada pela gestão. Essa forma de financiamento rompe com a prevalência da 

relação de convênios, pois promove o repasse automático fundo a fundo. Nessa 

perspectiva, o recurso não é mais carimbado, permitindo que o município organize a 

sua rede de proteção social, definindo quais os serviços, programas, projetos e 

benefícios deva executar, considerando as demandas e necessidades das famílias. 

Entretanto ainda há muito que se avançar de acordo com Sitcovsky (2008), a 

maior parte dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), cerca de 

93,2% em 2011, foram comprometidos com o pagamento do Benefício Assistencial 

de Prestação Continuada (BPC) e do Bolsa Família dificultando a ampliação do 

montante de recursos a serem transferidos tanto para a manutenção das ações, 

serviços e programas da Política Nacional de Assistência.  

Há ainda outro eixo da PNAS/2004 que deixa margem para que práticas 

historicamente enraizadas continuem. Pois no eixo que trata das relações do Estado 

com a sociedade civil, mesmo deixando clara a primazia do Estado na condução das 

ações na área, deve-se levar em consideração que essa parceria trazida pela 

PNAS/2004 pode levar a continuidade de práticas de desresponsabilização do 

Estado, levando em conta que preponderantemente as organizações da sociedade 

civil sempre assumiram um papel de protagonismo na assistência social. Portanto, 

trazer a responsabilidade pública para o campo da assistência social constitui-se 

como um desafio a ser construído. Para Sitcovsky (2008), o que há na verdade é um 
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avanço na tentativa de organizar racionalizar e regulamentar a relação 

público/privada com o intuito de evitar sobreposições de ações e o desperdício de 

recursos sob o argumento da eficiência e da eficácia. 

Entretanto, não obstante avançar em alguns pontos conforme aponta Mota 

(2010), pois os serviços na área até então eram prestados de forma dispersa, 

fragmentada e disforme e a criação do SUAS viabilizaria uma organização 

racionalização e padronização dos serviços prestados. Queremos assinalar que 

fundamentalmente a PNAS/2004 incorpora de forma bastante substantiva,14 a 

concepção de desenvolvimento como liberdade do pensamento seniano. A esse 

respeito Mauriel (2012), é bastante enfática: 

A “nova” concepção de assistência, como a própria PNAS afirma, corrobora 
com os princípios e conceitos presentes na teoria do desenvolvimento como 
liberdade de Amartya Sen, base que fundamenta os documentos dos 
organismos multilaterais como o Banco Mundial e o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a Organização Mundial do 
Comércio que coincide como o que Werneck Vianna (2008) classificou 
como concepção “liberal revisitada” (Mauriel, 2010, p 178).  

 Conforme Mauriel (2010) afirma, infere-se do texto da PNAS/2004, que a 

noção de proteção social, se relaciona as fragilidades ou circunstancias pessoais 

dos indivíduos e da sua família desvinculada de fatores estruturais, atribuindo as 

causas do que denominam como risco e vulnerabilidade ao cotidiano, como se 

acontecessem de forma natural, sem levar em consideração os condicionantes 

estruturais da desigualdade, fazendo grande apelo ao desenvolvimento de 

capacidades individuais. 

A Assistência Social como política de proteção social configura-se como 

uma nova situação para o Brasil. (...) A opção que se construiu para o 

exame da política de assistência social na realidade brasileira parte então 

da defesa de um certo modo de olhar e quantificar a realidade, a partir de: 

(...) Uma visão social capaz de entender que a população tem 

necessidades, mas também tem capacidades que devem e podem ser 

desenvolvidas. Assim uma análise de situação não pode ser só das 

ausências, mas também das presenças até mesmo como desejos em 

superar a situação atual. Uma visão social capaz de identificar forças e não 

                                                           
14

 Ressalta-se o caráter contraditório presente na PNAS/2004, que embora incorpore elementos do 

pensamento seniano, mescla-o com outras perspectivas e tendências, onde até se percebem alguns 
avanços do ponto de vista conceitual. Mauriel, (2012) aponta que pelo caráter contraditório existente 
nas políticas sociais, deve-se evitar análises maniqueístas, que advogam por um único ângulo, os 
“processos que congregam múltiplas clivagens presentes tanto na Política Nacional de Assistência 
como nas ações de combate a pobreza”.(p.191) 
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fragilidades que as diversas situações da vida possua. (...)Tudo isso 

significa que a situação atual para a construção da política pública de 

assistência social precisa levar em conta três vertentes de proteção social: 

as pessoas, as suas circunstancias e dentre elas seu núcleo de apoio 

primeiro, isto é a família. A proteção social exige capacidade de maior 

aproximação possível do cotidiano da vida das pessoas, pois é nele que 

riscos e vulnerabilidades se constituem. (PNAS, 2004, p. 15)  

 No trecho a seguir percebe-se ainda mais claramente a vinculação da 

PNAS/2004 com pensamento seniano que propõe um modelo de desenvolvimento 

necessariamente centrado nas escolhas individuais e na capacidade das pessoas 

desenvolverem habilidades para se inserirem no mercado, pois o texto da política 

faz alusão explicita ao desenvolvimento de capacidades para maior autonomia, 

colocando o desenvolvimento dessas capacidades, quase que como uma condição 

para distribuição de acessos. 

A nova concepção de assistência social como direito à proteção social, 
direito à seguridade social tem duplo efeito: o de suprir sob dado padrão 
pré-definido um recebimento e o de desenvolver capacidades para maior 
autonomia. Nesse sentido é aliada ao desenvolvimento humano e social 
(...). O desenvolvimento depende também de capacidade de acesso, vale 
dizer da redistribuição, ou melhor, distribuição dos acessos a bens e 
recursos, isto implica incremento das capacidades de famílias e 
indivíduos.(PNAS, 2004, p. 15-16) 

 Poder-se-ia aqui destacar inúmeros trechos da PNAS/2004 que fazem 

referencia ao conjunto de ideias desenvolvidas por Amartya Sen, mas seguiremos 

na análise fazendo algumas indicações comparativas entre a atual política e a 

LOAS/93 (ainda não alterada).  

  Em função da mudança de concepção no que se refere à condução da 

Politica de Assistência Social a LOAS/93 (que inicialmente se inspirava numa 

concepção mais abrangente, embora se considere suas limitações) foi recentemente 

atualizada pela Lei n. 12435 de 6 de julho de 2011, que ao dispor sobre a 

organização da assistência social faz com que o  SUAS passe a ter respaldo na lei 

orgânica. O SUAS já vinha sendo implementado desde 2005, baseado na 

PNAS/2004, entretanto, não estava previsto na lei orgânica, nesses termos foi 

necessário uma atualização,  para que se adequasse melhor as tendências da 

PNAS/2004. Mauriel (2012), afirma que a LOAS/93 foi alterada em aspectos 

conceituais essenciais. Observa-se assim, o paragrafo único do art. 2o no texto 

original: 
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A assistência social realiza-se de forma integrada as demais políticas 
setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos 
sociais, ao provimento de condições para atender contingenciam sociais e à 
universalização dos direitos sociais. (Brasil, 1993) 

 Já na alteração dada pela Lei 12435/11, conforme observa Mauriel (2012), o 

combate à pobreza deixa de ser um dos objetivos, para ser um motivo principal da 

Assistência Social, corroborando totalmente com as orientações dos organismos 

internacionais no trato a questão social: 

Parágrafo único.  Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social 
realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos 
sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e 
promovendo a universalização dos direitos sociais. (Redação dada pela Lei 
nº 12.435, de 2011) 

 Ao analisar a LOAS atualizada, é claramente perceptível que a mesma foi 

adequada PNAS/2004, incorporando vários elementos dessa nova concepção. Não 

discorreremos, sobre todas as alterações, até por que dizem respeito a um leque 

muito grande de questões, que certamente extrapolam os limites deste trabalho, 

nesse sentido trouxemos apenas alguns apontamentos sobre os aspectos 

essenciais que fundamentam a politica.  

Também é importante sinalizar que o processo de normatização da 

Assistência Social não se esgotou apenas na PNAS/2004, após ela foram 

elaborados vários documentos normativos como Normas Operacionais (2005) e 

(2012), a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e uma série de 

Orientações Técnicas sobre os equipamentos e programas que compõe esta 

política. Contudo por compreendermos que o texto normativo da PNAS/2004 traz um 

conteúdo teórico, político e metodológico, uma vez que carrega uma série de 

elementos fundamentais que irão respaldar a concretização e as ações da mesma, 

assim, julgamos ser relevante esta pequena análise sobre os seus principais 

aspectos. 
 Após esta exposição fica bem evidente que a PNAS/2004 está permeada de 

concepções que acabam por naturalizar a pobreza, e ainda culpabilizar os indivíduos 

pela sua condição. Colocando para a assistência a tarefa de capacita-los para que 

rompam com essa situação. Apesar de seus inúmeros avanços, tentamos 

demonstrar como ela tem funcionalidade à lógica da acumulação, principalmente no 

que tange a sua função de amortecimento de conflitos gerados pela contradição 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1
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capital-trabalho, pois não é por acaso que ela tenha ganhado corpo institucional e 

centralidade em um momento que tão conveniente para as estratégias de 

amortecimento de tensões e legitimidade do capital para combater a pobreza. Com 

uma roupagem nova e um discurso moderno a PNAS/2004 coloca para os 

profissionais que atuam em seus programas ciladas antigas, no que tange a 

concepção de pobreza, como um problema a ser minimizado com o 

desenvolvimento de capacidades, deslocando o debate sobre da pobreza das 

questões estruturais. Essa cilada pode reiterar práticas conservadoras no que tange 

a função pedagógica da profissão no trabalho social com famílias no PAIF. 
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2 O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF: 

A INTERVENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO TRABALHO COM FAMÍLIAS 

2.1 Aspectos preliminares no debate a cerca da família no âmbito das políticas 

sociais 

Antes de adentrarmos no debate a cerca da matricialidade sociofamiliar 

iremos resgatar algumas questões importantes para pensar a questão da família, 

pois embora a Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 avance no 

reconhecimento sobre a diversidade de arranjos familiares, é necessário ir além e 

pensar a família em bases críticas.  

Problematizando especificamente a concepção de família identifica-se que, 

apesar da existência de diferentes arranjos familiares, percebe-se que ainda existe 

um modelo de família idealizado: a chamada família nuclear burguesa. Reis (1989) 

coloca que esse modelo dominante de família teve suas origens em meados do séc. 

XVIII no interior da burguesia europeia, e no século XIX tornou-se modelar se 

mantendo quase que inalterado até meados do século XX. Deriva de um padrão 

pautado na privacidade, domesticidade, cuidados maternos, e relações íntimas entre 

pais e filhos foram necessários para a reprodução de uma ordem assentada na 

exploração da forca de trabalho e na acumulação do capital. 

Entretanto, “embora o segmento de família dominante em todos os 

segmentos sociais seja a da família monogâmica burguesa, existem padrões 

internos que diferenciam as famílias das diferentes classes, assim como padrões 

que diferenciam formas familiares diferentes dentro de uma mesma classe social”. 

(Reis, 1989 p. 101).  Mesmo com estas diferenciações Reis (1989) sinaliza que o 

modelo burguês familiar é tido como sinônimo de padrão, e para este autor, o 

modelo de organização familiar burguês espalhou-se pelas demais classes sociais 

por corresponder aos valores da ideologia dominante. Através de um processo de 

moralização e de reprodução de uma ideologia a família trabalhadora foi sendo 

permeada pelos padrões burgueses. 

Reis (1989) aponta que este modelo familiar burguês é caracterizado: pelo 

fechamento da vida doméstica, havendo uma separação entre trabalho e vida 

familiar, ou seja, entre o público e o privado; clara divisão de papéis entre o homem 
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e a mulher, o homem responsável pela reprodução material e a mulher pela 

organização doméstica e educação dos filhos, que reflete uma divisão sexual do 

trabalho bem definida; rígida hierarquia sexual que afirmava a supremacia do 

homem sob a mulher, ou seja, o patriarcado; diferenciação entre os papéis sexuais 

havendo a interdição da sexualidade feminina fora do casamento e a restrição ao 

desfrute do prazer sexual pela mulher além do caráter monogâmico da relação 

conjugal; valorização do afeto no desenvolvimento emocional da criança onde o 

poder parental é travestido em amor.   

Como bem coloca Marx (2008, p.26) “O proletariado não tem propriedade; 

suas relações com a mulher e os filhos nada tem de comum com as relações 

familiares burguesas.” Reis (1989) acrescenta que a família operária se formou no 

período da industrialização, no inicio do século XIX. Sua origem era a família 

camponesa que migrou  para áreas urbanas. Todos os membros da família 

trabalhavam, mesmo as crianças com idade em torno de dez anos, por longas 

jornadas. As condições de trabalho, de moradia, de higiene eram precárias e isto 

elevava o índice de mortalidade infantil. A família proletária atravessa três fases 

distintas ao longo de sua existência. Na primeira fase ela se caracteriza pela vida 

comunitária e pelo apoio entre seus membros. As crianças conviviam informalmente 

num amplo segmento de relações. Na fase seguinte, na segunda metade do século 

XIX há uma melhoria na profissionalização do operário e nas condições de vida da 

família proletária. Começa haver diferenciação entre os papéis sexuais: as mulheres 

passam a ficar mais em casa cuidando dos filhos e os homens mais tempo 

trabalhando na fábrica. A terceira fase, já no século XX se caracteriza pela mudança 

da família para os subúrbios, pelo incremento da vida privada e mais preocupação 

com a educação e com o futuro dos filhos. Assim, em função da afirmação de 

valores burgueses como dominantes na sociabilidade capitalista, os valores da 

família burguesa são incorporados, progressivamente pela classe trabalhadora e 

tornando-se o modelo ideal, predominante. 

Um século depois de seu nascimento a família proletária quase não se 
distinguia mais da família burguesa, em termos de padrões emocionais que 
caracterizavam suas relações internas. Isso significa que houve um 
aburguesamento ideológico da classe operária no que concerne a vida 
familiar. (Reis, p. 109) 
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Dessa forma, Reis (1989) coloca que apesar das transformações 

contemporâneas que originaram novos arranjos familiares, pode-se observar que 

certas características fundamentais da família burguesa típica do século passado 

continuam presentes nas famílias contemporâneas. 

Reis (1989) ainda acrescenta que para se pensar em família, deve-se 

considerá-la dentro da complexa trama social e histórica que a permeia. Essas 

considerações envolvem pensar que a família não é algo natural, ela é criada 

historicamente pelos homens e se constitui de formas diferentes para responder a 

necessidades sociais. Nesses termos, ela também se constitui a partir de uma 

necessidade material, a reprodução. Além disso, ela desenvolve uma função 

ideológica “a família participa do mesmo projeto global, referente à sociedade a qual 

está inserida” (Reis, 1989 p.102) 

Ou seja, para Reis (1989) a família tem duas funções importantes como 

instituição: uma função econômica e uma função de reprodução e manutenção da 

ideologia, pois a família como uma produção histórica e é influenciada pelas 

relações de classe. Dessa forma, queremos aqui demonstrar que a família é um 

produto histórico que em cada contexto assume formas específicas. E dentro da 

sociabilidade capitalista ela adquire uma funcionalidade na reprodução das relações 

sociais.  

Engels (1984), também demonstra como a constituição da família é 

influenciada pelo desenvolvimento das relações econômicas e ao analisar as formas 

históricas da família na humanidade, aponta a passagem da forma de família grupal 

na sociedade primitiva, até a família monogâmica, passando por diversos estágios 

intermediários. Onde a família monogâmica foi à primeira forma de família que não 

se baseava em condições naturais, mas econômicas, refletindo o triunfo da 

propriedade privada sobre a propriedade primitiva. Ou seja, a família monogâmica 

surgiu e foi determinada pela propriedade privada. 

 Para Engels (1984 p. 81) a monogamia teria sido “fundada sob a dominação 

do homem com o fim expresso de procriar filhos duma paternidade incontestável, e 

essa paternidade é exigida porque essas crianças devem, na qualidade de herdeiros 

diretos, entrar um dia na posse da fortuna paterna”. Ou seja, a monogamia está 
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atrelada ao desenvolvimento da propriedade privada e da herança. Além disso, 

Engels também coloca que a monogamia surge como uma escravização de um sexo 

pelo outro, podendo-se dizer que a primeira divisão do trabalho que se fez é a entre 

mulher e homem. Para ele foi na família que se iniciou o processo de divisão social 

do trabalho que foi inicialmente divisão sexual do trabalho, ponto de referencia para 

o processo de complexificação da divisão do trabalho. 

 Engels traz contribuições para se pensar em como a esfera das relações 

econômicas influencia na configuração da família. Nesses termos, ele também 

considera que a família não é uma instituição a-histórica, pelo contrario ela 

determina e é determinada pelas relações sociais, além disso, as bases econômicas 

e um determinado padrão de sociabilidade influenciam na composição e 

características da família. 

A única coisa que se pode responder é que a família deve progredir na medida em 
que progrida a sociedade, que deve modificar-se na medida em que a sociedade se 
modifique; como se sucedeu até agora. A família é produto do sistema social e 
refletirá o estado de cultura desse sistema. (Engels, 1984, p. 91) 

 Assim, é importante pensar a matricialidade sociofamiliar tendo em vista o 

papel da família de reprodução social e material e também como reprodutora de 

ideologias estando atravessada pelas questões de classe. 

2.2 A matricialidade sociofamiliar como eixo da PNAS/2004: a (re) 

funcionalização do papel da família 

A matricialidade sociofamiliar constitui um eixo básico para a organização e 

gestão do Sistema Único de Assistência Social. Ela materializa a quarta diretriz da 

PNAS/2004 que estabelece a centralidade na família para concepção e 

implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos na política de 

assistência. Dessa forma, fica claro que a PNAS destaca fortemente a família como 

publico alvo central das suas ações. Assim, iremos realizar algumas 

problematizações sobre como a PNAS/2004 incorpora o conceito de família e sobre 

as implicações e o significado da centralidade da família na política de assistência. 

  Antes de tudo vale ressaltar que mesmo com todas as contradições que 

envolvem a incorporação da família como alvo central para a implementação dos 

serviços e benefícios na assistência social é possível identificar que a PNAS/2004 
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avança que tange a concepção e definição de família. Nesta perspectiva concebe a 

família em seus diversos arranjos, variações, dinâmicas e modelos distintos. No 

texto da PNAS se encontra a referência definindo que “estamos diante de uma 

família, quando encontramos um conjunto de pessoas que se acham unidas por 

laços consanguíneos, afetivos e, ou de solidariedade” (Brasil, 2004, p. 28).  

 Pereira (2009) no mesmo sentido coloca que para pensar a questão da 

proteção social da família devemos considerar o caráter contraditório e complexo 

dessa instituição, a autora coloca que a família não um bloco monolítico e na 

atualidade passa por reestruturações, sobretudo em face do desemprego e 

crescimento da precarização do trabalho. Identifica-se que a partir dos anos 90 a 

família se tornou mais efêmera e heterogênea, assumindo uma variedade de formas 

e arranjos. Esse fato cria dificuldades para a formulação coerente e consistente de 

políticas sociais voltadas para a família, em função da sua pluralidade de arranjos. 

Na mesma linha de análise, Mioto (2013) também traz importantes reflexões, pois 

para ela o debate contemporâneo sobre matricialidade sociofamiliar reaviva o debate 

em torno da própria família. É necessário entender a família na sua dimensão 

simbólica, multiplicidade e organização, para subsidiar a compreensão sobre o lugar 

que é atribuído a mesmas na configuração do sistema de proteção social. 

Nesse sentido, a degradação das condições de trabalho e de vida, decorrente 

do modo de produção capitalista que atingem severamente as famílias trabalhadoras 

tem colocado dificuldades para que elas exerçam os tradicionais e novos papeis que 

são atribuídos à mesma pelo modelo nuclear burguês.  Conforme analisa Reis 

(1989, p. 115) “pode-se dizer que os papéis sociais, ao prescreverem formas rígidas 

de conduta como as únicas alternativas possíveis para um determinado sujeito numa 

dada situação, são a própria ideologia corporificada.” E assim esses papéis sociais 

familiares aparecem com naturais ou, seja como invariáveis e independentes das 

relações de classe. 

 Assim, quando os membros da família falham no desempenho do papeis 

atribuídos a mesmas pelo modelo nuclear burguês estas são vistas conforme indica 

(Mioto 2009) como famílias incapazes, ou como coloca a própria PNAS/2004 como 

famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.  Que são caracterizados pela 

política como:  
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Famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, 
pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas 
em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de 
deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas 
públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência 
advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não 
inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e 
alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco 
pessoal e social. (PNAS, 2004. p 27) 

 Assim, o que queremos sinalizar é que mesmo influenciada pela ideologia e 

valores do modelo nuclear burguês, as famílias que são o alvo da política de 

assistência são as famílias da classe trabalhadora, atingidas pelas mais diversas 

manifestações da questão social, que são colocadas não como fruto das 

contradições de classe, mas sim como disfunções ou incapacidade na execução de 

seus papeis. 

Dessa forma, é bastante problemático na PNAS/2004 dar centralidade à 

família classificando-a sobre os critérios de risco e vulnerabilidade como público alvo 

dos serviços e benefícios da área, pois pode parecer que está se atestando que 

estas famílias não foram capazes de oferecer proteção social aos seus membros ou 

falharam no desempenho de seus papeis, baseados no modelo nuclear burguês. Ou 

seja, “a falta de integração na sociabilidade sociofamiliar, ou a imersão numa 

sociabilidade vista como problemática, são entendidas como fatores de risco e as 

torna objetos de políticas sociais”. (Mioto, 2013, p.5) E mais, a omissão do Estado 

quanto ao provimento dos direitos sociais de modo usual é apreendida como 

incapacidade da família de proteger seus membros ou ainda negligência. 

 Nesse sentido Pereira (2009) e Mioto (2013) complementam a análise 

identificando que a família constitui um espaço complexo que envolve redistribuição 

interna de recursos, tendo papel importante na estruturação da sociedade nos 

aspectos, sociais, políticos e econômicos.  Dessa forma ela não é apenas uma 

construção privada, mas também pública “é a família que cobre as insuficiências das 

políticas públicas, ou seja, longe de ser um refúgio (...) é atravessada pela questão 

social” (Mioto, 2013, p. 3). 

Nesse sentido Pereira (2009) traz importantes contribuições para se pensar o 

significado da incorporação da matricialidade sociofamiliar na política de assistência. 

Para ela desde a crise econômica mundial no fim dos anos 70, a família vem sendo 
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redescoberta pelo Estado como um importante agente privado de proteção social. 

Ela identifica que há uma tendência de incorporação da família nos esquemas de 

proteção social internacionais sob o comando do neoliberalismo que acaba 

responsabilizando a família pela proteção social que deveria partir do Estado. Assim, 

há na atualidade um amplo arco de políticas que se articulam a família não para 

protegê-la, mas sim para estimula-la como parceiras para dar conta da proteção 

social que deveria partir do Estado. Apesar de identificar essa tendência nos 

políticas sociais internacionais, ela aponta que no Brasil país onde não existiu 

Welfare State, a família sempre fez parte integral dos arranjos de proteção social, 

beneficiando os governos brasileiros dessa participação autônoma e voluntarista na 

provisão do bem-estar, em outras palavras, no Brasil a família nunca recebeu apoio 

efetivo e sistemático do Estado, pois o desenho das políticas sociais brasileiras 

sempre foi fundado por uma tradição de relacionamento do Estado com a sociedade, 

que exigiu a autoproteção das famílias.  

Mioto (2013) também concordando com Pereira (2009), ao observar as 

definições legais e operacionais da política social brasileira, indica a centralidade 

histórica da família na produção de bem-estar. Neste mesmo sentido Teixeira (2010) 

destaca que a PNAS (2005) ao adotar como princípio a matricialidade sociofamiliar 

não consegue superar a tendência familista da política social brasileira, em especial 

da assistência social, pois, se por um lado o princípio significa que a família é a 

matriz para concepção e implementação dos benefícios, programas, projetos e 

serviços, que, em hipótese, pode romper a fragmentação do atendimento, por outro, 

posiciona a família como instância primeira ou núcleo básico da proteção social aos 

seus membros, devendo ser apoiada para ampliar sua capacidade de proteção a si 

e aos seus membros, portanto, continua-se a responsabilizar a família, em especial 

as mulheres, pelos cuidados e outras tarefas de reprodução social. 

Como destaca Teixeira (2010), o “familismo” ou tendência familista da política 

social não pode ser confundido com pró-família, mas uma perspectiva de maior 

responsabilização da família pelo bem-estar de seus membros, incentivada pelas 

políticas públicas, seja pelo seu subdesenvolvimento em serviços de apoio à família, 

por benefícios poucos generosos ou pelo princípio da subsidiariedade do Estado, 

recaindo sobre a família a responsabilidade pelos serviços de proteção social. 
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Pereira (2009) prosseguindo na análise acrescenta que esta tendência se 

tornou mais evidente e legítima com o advento da concepção conservadora do 

ideário neoliberal no país.  Desde os anos 80, fica cada vez mais forte a ideia de que 

a sociedade e a família devem partilhar com o Estado responsabilidades, e o que 

era uma tradição corriqueira na experiência brasileira de proteção social assume 

então ares de modernidade. Mioto (2013) acrescenta que a família vem exercendo o 

papel de amortecedor das crises no país, especialmente após os anos 80. 

 Ao estudar as tendências atuais da relação entre política social e família 

Pereira (2009) destacará o chamado pluralismo de bem-estar, onde a família 

ocupará papel central. O pluralismo de bem-estar tem como suposto a ideia de que 

os bens e serviços que satisfazem as necessidades básicas e a proteção social 

derivam de múltiplas fontes, como o Estado, o mercado, as organizações voluntárias 

e caritativas e a rede familiar, ou seja, diversos agentes devem contribuir para a 

proteção social. A autora reconhece que o pluralismo de bem-estar é muito mais do 

que uma questão de decidir quem pode fazer o melhor em termos de produção de 

bem-estar. Para ela trata-se de uma estratégia de esvaziamento da política social 

como direito de cidadania, com o embaralhamento das fronteiras entre a esfera 

pública e privada, aumentando a possibilidade de privatização das 

responsabilidades públicas e da flexibilização da garantia de direitos. As análises de 

Pereira (2009) são importantes, pois nos auxiliam a pensar que a centralidade na 

família vem sendo colocada pelos mentores das políticas sociais como um recurso 

privilegiado no que diz respeito à provisão de bem-estar que acompanha uma 

tendência de desresponsabilização do Estado. 

Mioto (2013) reafirma uma das preocupações desse trabalho no que se refere 

ao fato de levantar problematizações sobre o significado da centralidade da família 

na PNAS/2004, ao ressaltar que no contexto da sociedade brasileira estão em 

disputa dois projetos de proteção social, onde o debate sobre o lugar da família na 

política social não pode ser descuidado, especialmente se tratando da política de 

assistência social. 

 Nesse sentido, a autora esclarece, que em uma das concepções em disputa, 

a relação entre assistência social e família, entendida como ajuda pública, baseia-se 

na compreensão de que a família é a principal instancia de proteção social, onde a 
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assistência se estabelece no momento em que a família fracassa na provisão de 

bem-estar a seus membros. 

 Assim como Pereira (2009), Mioto (2013) alerta que essa concepção se 

revitaliza no seio do ideário neoliberal com a proposição do pluralismo de bem estar 

e prossegue problematizando, a relação assistência social e família analisando a 

ideia de falência: 

Esta é medida geralmente pela sua incapacidade em buscar, gerir e 
otimizar recursos, que implica em grande medida a sua relação com a 
esfera do Trabalho. Incapacidade também em desenvolver adequadas 
estratégias de sobrevivência e convivência, em alterar comportamentos 
estilos e estilos de vida, além de não se articularem em redes de 
solidariedade. Nesse contexto se estabelece a premissa de que a 
assistência social deve ocorrer sob a forma de compensação e ter um 
caráter temporário. (Mioto, 2013, p. 5)   

A outra concepção em disputa identificada por Mioto (2013) é a que prima 

pelo debate da relação família e assistência social no campo dos direitos sociais, da 

cidadania social, baseando-se em Esping-Andersen (2000) a autora afirma: 

Isso só ocorre quando o Estado se constitui na principal instancia de 
provisão de bem estar. Isso porque somente quando Estado se torna 
elemento ativo no ordenamento das relações sociais, é que se torna 
possível a autonomia dos indivíduos. Dessa forma a cidadania é atingida 
quando os direitos sociais, na política e na legalidade, se tornam 
invioláveis e universais. Isso ocorre quando há desmercadorização do 
indivíduo e de sua família em relação ao mercado. Ou seja, quando a 
prestação de um serviço é concebida como direito ou quando o indivíduo 
pode manter-se sem depender do mercado (...) postula também que a 
cidadania social não pode estar apenas vinculada ao processo de 
desmercadorização, mas também ao processo de desfamilização. Ou 
seja, da necessidade de haver um abrandamento da responsabilidade 
familiar em relação à provisão de bem estar social. (Mioto, 2013, p. 6) 

 Nessa concepção, não há espaço para a ideia que a assistência social só 

deve ocorrer no caso da falência das famílias, devendo ser pensada em termos de 

socializar antecipadamente os custos enfrentados pela família, sem esperar que sua 

capacidade se esgote. 

 Nesse sentido a questão da centralidade na família passa a ocupar lugar 

importante no confronto entre duas concepções, que representam projetos 

societários distintos e buscam colocar em curso estratégias sociopolíticas diferentes 

e que disputam hegemonia tanto no plano político, quanto na gestão e execução da 

política social. 
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 Com base nas reflexões acima, deve-se pensar em como a centralidade na 

família vem sendo incorporada na Política de Assistência Social. Na realidade há 

uma inversão na política de assistência que ao colocar o foco na família desvia a 

centralidade que deveria se pautar na classe trabalhadora. Além disso, a 

centralidade na família pode abrir brecha para que a política de assistência social 

recrie traços conservadores e tradicionais que envolvem questões relacionadas à 

moralização e a desresponsabilização do Estado, uma vez que a família se destaca 

como responsável pela prevenção, proteção e inclusão de seus membros. Assim, a 

centralidade na família (ou podemos interpretar como a responsabilização da 

família), aparece como uma saída encontrada frente ao acirramento das expressões 

da questão social.  

O atendimento à família pode se configurar numa forma de controle, ao invés 

de concretizar o objetivo de superar a focalização em segmentos (mulheres, 

crianças e idosos) que historicamente sempre foi alvo das ações na área de 

assistência social. Bem como coloca Alencar (2012), trabalhar com o princípio da 

matricialidade sociofamiliar não significa, portanto, atender de fato à lógica da 

cidadania e do direito, tal qual se encontra expresso na regulamentação da política 

de assistência social. A centralidade da família no campo da política social abre 

espaço para incrementar práticas que promovam a proteção e cidadania das 

famílias ou, ainda, o seu inverso, que pactuem a lógica do controle do Estado sobre 

as famílias, por meio da reiteração de práticas de caráter disciplinador, que foram 

tão presentes na história da assistência social no Brasil.  

Dessa forma, é preciso olhar criticamente para este pressuposto da política 

de assistência social no sentido de não se apropriar da referência a matricialidade 

sociofamiliar de maneira acrítica, para não se tender a simplificação de uma questão 

complexa, que é a função da família na sociabilidade capitalista e o lócus da mesma 

na proteção social brasileira.  

 

2.3 A proposta metodológica do PAIF para o trabalho social com famílias: um 

olhar sobre a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassitenciais e sobre as 

Orientações Técnicas 
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O Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF) vai 

materializar as ações da Assistência Social com famílias no âmbito da Proteção 

Social Básica e está previsto na Política Nacional de Assistência Social – 

PNAS/2004, foi brevemente incorporado a Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS) – Lei 8.742 de 1993 através da alteração dada pela Lei 12.435 de 2011.  

“Art. 24-A.  Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família (Paif), que integra a proteção social básica e 
consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de 
prestação continuada, nos Cras, por meio do trabalho social com 
famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de 
prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito 
de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e 
comunitária.” (Brasil, 2011) 

  

Apesar de sua recente inclusão na LOAS o PAIF, tem suas raízes na 

experiência de trabalho com famílias que se iniciou em 2001 com um projeto piloto 

do Programa Núcleo de Apoio à Família – NAF, nas proformas do NAF, o trabalho 

com famílias era composto por uma diversidade de atividades que variavam desde 

ações socioeducativas até ações de inclusão produtiva, com objetivos diversificados 

e não padronizados, suas primeiras experiências foram realizadas tanto na esfera 

governamental como também por instituições não governamentais. Os avanços em 

termos de especificação, padronização e delegação de competência em relação ao 

programa foram acontecendo, à medida que o governo federal passou a congregar 

este serviço na agenda da Política de Assistência.  (Brasil, 2003)  

Como forma de expandir e qualificar essa experiência do NAF, em 2003, foi 

lançado o Plano Nacional de Atendimento Integral à Família – PNAIF. O Ministério 

da Assistência Social reconheceu na época, que as políticas públicas ainda eram 

marcadas por “ações pontuais, emergenciais, fragmentadas e superpostas (...) 

ausência de monitoramento e (...) atendimentos com forte caráter clientelista ainda 

marcam as iniciativas dos governos e entidades prestadoras de serviços” (BRASIL, 

2003, p.4-5). Em função disso, foi concebido PNAIF, que teve como seu núcleo de 

referência a Casa da Família: “um espaço privilegiado para cadastramento e 

acompanhamento das famílias” (BRASIL, 2003, p.5). Surgia desta maneira o 

Programa Casa da Família com a missão de funcionar como: 

(...) sistema ordenador das ações da Assistência Social, capaz de articular e 
integrar, e que tenha como seus objetivos a promoção familiar, a 
descentralização político-administrativa, além da integração e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm#art24a
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complementaridade das ações governamentais e da sociedade, através das 
redes (BRASIL, 2003, p.5). 

 

Em 2004, o Plano Nacional de Atendimento Integral à Família – PNAIF foi 

incorporado antiga Política Nacional de Assistência Social de 1998, através da 

Portaria nº 78 de 08/04/2004, sendo aprimorado e ganhado a nomenclatura de 

Programa de Atenção Integral à Família – PAIF.  Além disso, a referida portaria 

define o Centro de Referência de Assistência Social como uma unidade de 

Assistência Social, e responsável por prestar o serviço municipal de atendimento às 

famílias. E ainda nessa lógica por meio do Decreto nº 5.085, de 19/05/2004, o PAIF 

tornou-se “ação continuada da assistência social”. (Brasil, 2012) 

Logo em seguida é instituída a atual Política Nacional de Assistência – 

PNAS/2004, através da Resolução nº 145 de Outubro de 204 e o PAIF a passou a 

ser organizado de forma a responder aos objetivos e diretrizes da nova política. Sua 

oferta continuou a ser responsabilidade dos Centros de Referência de Assistência 

Social – CRAS, obedecendo agora, aos novos eixos estruturantes da Política dentre 

eles a matricialidade sociofamiliar e a territorialização, promovendo fortalecimento da 

convivência familiar e comunitária, na proteção básica do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS.  

Em 2009, com a aprovação da Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais através da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, o 

Programa de Atenção Integral à Família passou a ser denominado Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família, mas preservou a sigla PAIF em função 

da necessidade em se resguardar a historicidade das ações desse serviço, já 

conhecidas e legitimadas por gestores, técnicos e usuários da política de assistência 

social dos municípios. (Brasil, 2012)  

Por meio da Tipificação os serviços socioassistenciais, entre eles o PAIF, 

obtiveram uma padronização nacional. Criou-se assim uma matriz padronizada que 

abrange desde o nome do serviço até a descrição propriamente dita, especificando o 

público alvo, usuários, objetivos, provisões, aquisições dos usuários, condições e 

formas de acesso, unidade, período de funcionamento, abrangência, articulação em 

rede e impacto social esperado.  
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A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, deliberada em 2009, 

também foi processo de construção histórica e de debates nos espaços de 

participação, como as conferências de assistência social. Em 2007, a partir de 

discussões que problematizavam a ausência de normativas acerca da definição de 

serviços, previsão de indicadores de qualidades, padronização com vistas à 

definição e clareza em relação às ações da política de assistência, foi suscitada a 

deliberação da VI Conferência Nacional de Assistência Social, que gestou 

Tipificação.  

Dessa forma a Tipificação traz como descrição do PAIF a seguinte definição: 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no 
trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de 
fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus 
vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na 
melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo 

e proativo (...). (Brasil, 2009,p. ) 

A descrição do programa nos sugere que o PAIF tenha que trabalhar as 

potencialidades dos sujeitos uma tendência já pontada por Mauriel (2010) em 

relação à incorporação do desenvolvimento de capacidades do pensamento seniano 

que discutimos no primeiro capitulo desse trabalho. 

a pobreza aparece como um conjunto de incapacidades [...]. Por isso, a 
solução é a construção de habilitações. As políticas, sob tal prisma, são 
concebidas como instrumentos para ajudar na construção dessas 
habilidades que tornarão esses indivíduos “inseríveis” no padrão de 
sociabilidade contemporânea. (MAURIEL, 2006, p. 54). 

 

Os objetivos do PAIF de acordo com a Tipificação são: 

Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua 
qualidade de vida; Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, 
possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas; 
Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o 
protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades; Promover 
acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços 
socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de 
proteção social de assistência social; Promover acesso aos demais serviços 
setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos; Apoiar famílias que 
possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, 
por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências 
familiares; (Brasil, 2009, p.) 
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A Tipificação prevê que o PAIF tenha como público alvo famílias em situações 

de vulnerabilidade social, em especial as que são beneficiárias de programas de 

transferência de renda – que de certa forma subordina a execução do PAIF a lógica 

desse programa de transferência de renda, as que têm critérios de elegibilidade, 

mas ainda não foram incluídas, além de famílias que tenham pessoas idosas ou com 

deficiência e estão em situação de vulnerabilidade. As formas de acesso das 

famílias ao PAIF são, por procura espontânea, por busca ativa, ou por 

encaminhamento da rede socioassistencial ou das demais politicas públicas. (Brasil, 

2009) 

Além disso, a Tipificação traz ainda que o PAIF além de ações 

socioeducativas, que promovam a segurança de desenvolvimento de autonomia, de 

convívio familiar e comunitário, prevê também uma articulação em rede envolvendo 

todos os demais serviços socioassistenciais da assistência e das diversas políticas 

sociais. Tudo isso, tendo um impacto social que contribua para a redução de 

situações de vulnerabilidade social, prevenção de riscos sociais, aumento de acesso 

aos direitos sociais e melhoria da qualidade de vida das famílias. (Brasil, 2009) 

Refletindo sobre a descrição do PAIF e seus objetivos, percebemos que 

reforçam a lógica instituída pela PNAS/2004 que compreende questões estruturais 

como a pobreza, a partir dos sujeitos, orientando-se pelos princípios de 

desenvolvimento de capacidades, focada em uma concepção de vulnerabilidade 

social e que é absolutamente funcional aos interesses do capital, como veremos a 

seguir ao problematizar esse conceito. Percebe-se que há uma contraditoriedade 

dentro da concepção de trabalho social com famílias que ao mesmo tempo em que 

se utiliza de desenvolvimento de capacidades e vulnerabilidades social também 

inova por expressar uma possibilidade de olhar o trabalho social com famílias como 

um todo, articulando serviços e benefícios. 

 Nesse momento é necessário adentrar no debate sobre o conceito utilizado 

para estabelecer o público alvo do PAIF, pois tanto na PNAS/2004, na Tipificação e 

nas Orientações Técnicas o público alvo do programa é descrito como:  

Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do 
precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos 
de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de 
vulnerabilidade e risco social. (Brasil, 2012, p. 27 grifos nossos) 
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 A própria Orientação Técnica para PAIF, no seu primeiro volume reconhece a 

necessidade de esclarecimento do conceito de vulnerabilidade social: 

Não há um significado único para o termo vulnerabilidade. É um conceito 
complexo e todos os autores, que se dedicam ao tema, o reconhecem como 
multifacetado. Por esse motivo, diversas teorias, amparadas em diferentes 
percepções do mundo social e, portanto, com objetivos analíticos diferentes, 
foram desenvolvidas. (Brasil, 2012, p.11) 

 Apoiado nas considerações de Monteiro (2011) é importante sinalizar que o 

conceito de vulnerabilidade social, é um dos pressupostos orientadores das políticas 

sociais nos anos 90, a partir do esgotamento da matriz analítica da pobreza, que se 

reduzia a questões econômicas e vem sendo difundido, sobretudo por organismos 

internacionais. Entre eles destacam-se Organização das Nações Unidas-ONU, 

Banco Mundial e CEPAL. Para Monteiro (2011) o discurso que traveste o conceito 

de vulnerabilidade social vem sendo disseminado, respaldado na teoria do capital 

humano, orientando a lógica dos ajustes necessários no campo da proteção social, 

sobretudo enquanto receituário aos países periféricos em desenvolvimento, na 

organização das políticas sociais. 

 Monteiro (2011) destaca que embora o conceito de vulnerabilidade social seja 

utilizado de forma recorrente pelas políticas sociais, ele está travestido de inúmeras 

interpretações que apresentam contradições e antagonismos, embora se identifique 

duas grandes tendências na sua interpretação. Uma primeira que sustentada por um 

caráter adjetivo, atribui a vulnerabilidade ao sujeito, e ao invés de se analisar a 

vulnerabilidade passa-se a olhar para o sujeito vulnerável, a parir da lógica de 

submissão do sujeito a essa condição, assumindo o caráter pejorativo e 

reducionista, onde o enfrentamento da vulnerabilidade se dará numa perspectiva de 

culpabilização.  

 A segunda interpretação sustenta-se a partir da vinculação do conceito de 

vulnerabilidade à ideia de potencialidade, através do desenvolvimento de 

capacidades, e por considerar elementos da realidade social como condicionantes 

do processo, e mesmo em uma perspectiva relacional e conjuntural, essa 

interpretação aparece de forma bastante sofisticada e funcional ao atual modelo de 

desenvolvimento. 
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 Ainda, conforme as contribuições da autora, podemos entender que, mesmo 

com interpretações diversificadas o conceito de vulnerabilidade não considera o 

caráter estrutural da sociedade capitalista, por não fazer a problematização da 

desigualdade social como fruto das contradições do modo de produção, colocando 

assim as possibilidades de enfrentamento das mesmas dentro da ordem, 

contribuindo para a manutenção do status quo, apontando para o fortalecimento de 

potencialidades, empoderamento dos sujeitos, desenvolvimento das capacidades, 

ou seja, numa lógica paliativa, atrelada ao indivíduo e não à estrutura social. 

(Monteiro 2011) 

Considerando a proposta de analisar os fundamentos do programa julgou-se 

necessário avaliar também as Orientações Técnicas, na medida em que estas 

apontaram a direção do trabalho a ser realizado com as famílias.  Portanto 

materializam não só a concepção do programa, como orienta as estratégias 

metodológicas a serem seguidas. 

Seguindo nessa análise identificamos que o primeiro capítulo do segundo 

volume desse manual se ocupa basicamente da definição do que seria o trabalho 

social com famílias implementado pelo PAIF, no próprio texto do documento, é 

ressaltado que essa preocupação com a definição se dá em função, de o trabalho 

social com famílias a ser implementado pele PAIF guardar certas especificidades em 

relação ao que historicamente vem sendo conceituado como trabalho social com 

famílias na escassa bibliografia sobre o tema. Segundo esse documento, o trabalho 

social com famílias no âmbito do PAIF consiste no:  

Conjunto de procedimentos efetuados a partir de pressupostos éticos, 
conhecimento teórico-metodológico e técnico-operativo, com a finalidade de 
contribuir para a convivência, reconhecimento de direitos e possibilidades 
de intervenção na vida social de um conjunto de pessoas, unidas por laços 
consanguíneos, afetivos e/ou de solidariedade – que se constitui em um 
espaço privilegiado e insubstituível de proteção e socialização primárias, 
com o objetivo de proteger seus direitos, apoiá-las no desempenho da sua 
função de proteção e socialização de seus membros, bem como assegurar 
o convívio familiar e comunitário, a partir do reconhecimento do papel do 
Estado na proteção às famílias e aos seus membros mais vulneráveis. Tal 
objetivo materializa-se a partir do desenvolvimento de ações de caráter 
“preventivo, protetivo e proativo”, reconhecendo as famílias e seus membros 
como sujeitos de direitos e tendo por foco as potencialidades e 
vulnerabilidades presentes no seu território de vivência. (BRASIL, 2012, p. 
12)  
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Novamente percebemos que mesmo que o trabalho social com famílias tenha 

um viés de garantia de direitos e que haja uma preocupação em estabelecer 

paramentos para definição desse trabalho levando em consideração um conceito 

ampliado de família que a interpreta em sua diversidade de arranjos, o trabalho com 

famílias está essencialmente focado no desenvolvimento de capacidades colocadas 

como potencialidades, para a superação de vulnerabilidades. Confirmando mais 

uma vez que a proposta do trabalho com famílias para o PAIF não superou a 

questão da culpabilização, pois coloca o foco no sujeito. 

No capítulo segundo são especificadas as estratégias metodológicas do 

programa, ou seja, quais as ações que compõe o trabalho social com famílias, tais 

são elas: Acolhida, Oficinas com as Famílias, Ações Comunitárias, Ações 

Particularizadas e Encaminhamentos. 

  A acolhida, segundo as orientações técnicas, constitui ação essencial do 

PAIF, pois é o processo de contato inicial de um indivíduo com o SUAS/PAIF e 

“Consiste no processo inicial de escuta das necessidades e demandas trazidas 

pelas famílias, bem como de oferta de informações sobre as ações do Serviço e 

demais políticas setoriais”. (Brasil, 2012, p.17) 

Segundo Brasil (2012) a acolhida constitui-se em um momento importante 

para o estabelecimento de relações de confiança e de reconhecimento da equipe 

técnica do CRAS, permitindo a instituição do vínculo entre as Famílias e o CRAS. É 

nesta etapa que se deve colher informações sobre a vida familiar e comunitária, 

sobre a situação socioeconômica vivenciada e sobre as questões subjetivas das 

famílias, como suas crenças, valores e expectativas.  

  As orientações técnicas ainda colocam que essa primeira compreensão da 

realidade familiar é imprescindível para o profissional estabelecer vínculo com a 

família e planejar juntamente com a mesma, as ações socioassistenciais que será 

encaminhada. É neste momento que o técnico utilizará de instrumentais para coleta 

e registro de informações, como por exemplo, entrevista, prontuário da família, 

estudo social e de caso. Com as informações colhidas e registradas, os profissionais 

averiguarão a necessidade de se iniciar o processo de acompanhamento familiar ou 

se apenas um primeiro atendimento responde a demanda. 
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 Na prática cotidiana, a acolhida deve se expressar em algumas atitudes, 
tais como: o profissional se apresentando, chamando os usuários do 
Serviço pelo nome, prestando as informações requeridas, realizando os 
encaminhamentos necessários para as demandas explicitadas que não 
estejam no escopo do trabalho do PAIF, escutando e valorizando as 
informações repassadas e a participação das famílias na construção do 
planejamento do atendimento e acompanhamento familiar (BRASIL, 2012, 
p.18).  

Consideramos que a acolhida é um procedimento importante para que seja 

estabelecido o vínculo entre o usuário e o profissional, é onde o trabalho começa a 

ser desenvolvido, é onde se inicia o processo de conhecimento sobre a realidade 

dos usuários.  

A acolhida pode ser particularizada ou em grupo, e deve ser realizada por 

profissionais de nível superior da equipe técnica do CRAS e tais profissionais devem 

ser capacitados de forma continuada, para melhor compreender a realidade em que 

está inserida a família atendida. Quanto a isso demos refletir sobre no que pode 

incidir o processo de acolhida feito por qualquer profissional de nível superior sem 

uma especificação, pois esse procedimento não deve ser tratado de forma 

indiscriminada. Quanto à acolhida em grupo as Orientações Técnicas estabelecem 

que: 

Essa forma de acolhida deve ser empregada de modo a organizar o 
processo de acolhida no Serviço, em especial quando há um grande de 
número de famílias envolvidas, para dinamizar e agilizar o processo de 
atendimento, pois ela otimiza o repasse de informações e sana dúvidas. 
Além disto, ressalta-se que o compartilhamento de expectativas e 
demandas entre as famílias contribui para não individualizar a problemática 
enfrentada pelas famílias daquele território e favorece a efetividade das 
adesões às ações do PAIF, na medida em que as famílias participantes 
poderão ter maior clareza do que procuram e do que lhes é oferecido. 
(Brasil, 2012, p. 21) 

Nesse sentido, gostaríamos de problematizar que o processo de acolhida em 

grupo deve ser realizado com bastante cuidado para que não massifique e nem se 

mecanize em detrimento do tempo ou do número de usuários, além disso pode ser 

delicado no que tange a exposição das situações particulares das famílias, já que 

este é o primeiro contato das mesmas. 

Outra estratégia apontada pelas Orientações Técnicas são as oficinas com 

família, que consistem na realização de encontros previamente organizados, com 

objetivos de curto prazo a serem atingidos com um conjunto de famílias, por meio de 

seus responsáveis ou outros representantes, sob a condução de técnicos de nível 
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superior da equipe do CRAS. Novamente aqui percebemos a falta de especificidade 

técnica dos profissionais no que tange a condução das oficinas com famílias. 

Conforme as orientações técnicas, as oficinas com famílias deverão trabalhar 

com o responsável pela família, visto que recaem sobre esse membro, de modo 

mais intenso, as consequências da vulnerabilidade familiar. As oficinas serão 

trabalhadas em grupo, pois, existe a compreensão de que as pessoas estão em 

contínuo processo de interação com as outras, necessitando de diálogo, de 

comunicação e troca de experiências. As pessoas inseridas nos grupos acabam se 

identificando, visto que residem no mesmo território e acabam passando muitas 

vezes por situações semelhantes. 

As oficinas com famílias, segundo as Orientações Técnicas,  

(...) propiciam a problematização e reflexão crítica das situações vividas em 
seu território, além de questões muitas vezes cristalizadas, naturalizadas e 
individualizadas. Elas possibilitam o entendimento de que os problemas 
vivenciados particularmente, ou por uma família, são problemas que 
atingem outros indivíduos e outras famílias reconhecendo, desta forma, nas 
experiências relatadas alternativas para seu enfrentamento. Buscam, ainda, 
contextualizar situações de vulnerabilidade e risco e assegurar a reflexão 
sobre direitos sociais, proporcionando uma nova compreensão e interação 
com a realidade vivida, negando-se a condição de passividade, além de 
favorecer processos de mudança e de desenvolvimento do protagonismo e 
da autonomia, prevenindo a ocorrência de situações de risco social 
(BRASIL, 2012 p.24). 

  

   Percebemos que essa definição está muito bem construída, mas pode ser 

contaditória dependendo da direção que é dada na ação, pois o que materializa as 

ações não são as orientações metodológicas, mas os princípios e valores que ali se 

colocam e a concepção que está por traz do PAIF.  

  As orientações técnicas trazem um escopo para as oficinas com famílias que 

envolvem tanto a esfera familiar como a esfera comunitária e territorial. Indicam 

como deve ser a composição, os procedimentos iniciais, a duração, o local, o 

formato, o número de encontros, incluindo também uma sugestão de temas a serem 

abordados, as formas de registro e de avaliação. Que a nosso ver restringe em certa 

medida a autonomia dos profissionais e não levam em consideração as 

particularidades que os grupos podem apresentar, uniformizando o trabalho. 

  Reconhecemos que a importância de se realizar ações de caráter coletivo 

com os usuários, entretanto a forma como as orientações técnicas colocam o 
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trabalho com grupo, pela própria concepção e que está alicerçado o PAIF pode fazer 

com que as oficinas sejam desenvolvidas no sentido de responsabilização do sujeito 

que faz com que ele reconheça seus “problemas” e ele mesmo encontre “solução” 

para eles, junto com os outros sujeitos que participam do grupo. Na verdade 

transfere para a esfera grupal o que era feito na esfera individual, o que pode levar 

muitas vezes a práticas terapêuticas. 

 

Em relação às ações comunitárias, as orientações técnicas apontam que as 

mesmas são de caráter coletivo e se diferenciam das oficinas com as famílias, visto 

que mobilizam um número maior de participantes, e devem agregar diferentes 

grupos do território a partir de um objetivo comum. Estas ações possuem caráter 

coletivo e tem por objetivo: 

(...) promover a comunicação comunitária, a mobilização social e o 
protagonismo da comunidade; fortalecer os vínculos entre as diversas 
famílias do território, desenvolver a sociabilidade, o sentimento de 
coletividade e a organização comunitária – por meio, principalmente, do 
estímulo à participação cidadã. (BRASIL, 2012, p.37)  

As orientações técnicas colocam que há várias formas de se executar ações 

comunitárias, entre elas se destacam: as palestras, campanhas e eventos 

comunitários. E nesse sentido, entendemos que elas são ações interessantes que 

tem possibilidade de coletivizar as questões dentro do território. 

Além das ações comunitárias, as orientações técnicas também trazem as 

ações particulares, que se referem ao atendimento prestado pela equipe técnica do 

CRAS a família após a acolhida, de modo individualizado. Esta atividade tem como 

propósito conhecer a realidade familiar mais profundamente e prestar atendimentos 

mais específicos à família.  

A opção pela utilização de ações particularizadas no atendimento às 
famílias deverá ocorrer em casos extraordinários e têm por princípio 
conhecer a dinâmica familiar mais aprofundadamente e prestar um 
atendimento mais específico à família, como nos casos: de suspeita de 
situações de violação de direitos, entendimento e enfrentamento das causas 
de descumprimentos reiterados de condicionalidades do Programa Bolsa 
Família, beneficiários do BPC de 0 a 18 anos fora da escola e demais 
situações que pressupõem sigilo de informações e que podem gerar 
encaminhamento para a Proteção Social Especial ou para o Sistema de 
Garantia de Direitos. As ações particularizadas não preveem encontros 
periódicos, ao contrário do acompanhamento particularizado. (Brasil, 2012, 
p.42) 
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As ações particularizadas podem ser uma estratégia importante de 

compreender as particularidades da família, pensar sua forma de organização ou 

podem também reatualizar praticas moralizantes, disciplinadoras, tuteladoras,   

dependendo forma de atuação do técnico. 

Os Encaminhamentos se constituem também como ações do PAIF e 

conforme define as orientações técnicas, são processos de orientação e 

direcionamento das famílias, ou de algum de seus membros, para serviços e/ou 

benefícios socioassistenciais ou de outros setores, tais como: saúde, educação, 

habitação, e para os demais serviços da assistência social. Estas ações têm por 

objetivo a promoção do acesso aos direitos e conquista da cidadania. Segundo 

Brasil (2012) os encaminhamentos consistem no processo voltado para a promoção 

do acesso dos usuários do SUAS aos demais serviços socioassistenciais e 

socioeducativos, políticas setoriais e programas de transferência de renda e 

benefícios assistenciais.  Essa ação pode representar a reivindicação e acesso a 

outros direitos, outras políticas, mas depende muito do funcionamento e da forma 

como flui a rede desses serviços para que se materialize e não se restrinja apenas 

ao repasse de responsabilidades.  

Percebe-se que há uma grande preocupação nas Orientações Técnicas em 

diferenciar o que é atendimento e o que é acompanhamento, tanto que em seu 

terceiro capítulo o manual irá tratar somente disso. 

Assim, o atendimento às famílias, ou a alguns de seus membros, refere-se 
a uma ação imediata de prestação ou oferta de atenção, com vistas a uma 
resposta qualificada de uma demanda da família ou do território. Significa a 
inserção da família, um ou mais de seus membros, em alguma das ações 
do PAIF: acolhida, ações particularizadas, ações comunitárias, oficinas com 
famílias e encaminhamentos. (...) Já o acompanhamento familiar consiste 
em um conjunto de intervenções, desenvolvidas de forma continuada, a 
partir do estabelecimento de compromissos entre famílias e profissionais, 
que pressupõem a construção de um Plano de Acompanhamento Familiar - 
com objetivos a serem alcançados, a realização de mediações periódicas, a 
inserção em ações do PAIF, buscando a superação gradativa das 
vulnerabilidades vivenciadas. (Brasil, 2012, p.54) 

 

 Segundo as Orientações Técnicas o acompanhamento no âmbito do PAIF  

destina-se às famílias que apresentam situações de vulnerabilidades que 

demandam uma atenção diferenciada, que se não forem trabalhadas podem vir a 

ser  tornar risco social e/ou violação de direitos e tem um caráter sistemático. 
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Trata-se de um processo de caráter continuado e planejado, por período de 
tempo determinado, no qual há, a partir de vulnerabilidades, demandas e 
potencialidades apresentadas pelas famílias, a definição dos objetivos a 
serem alcançados. No âmbito do PAIF tem como finalidade enfrentar as 
situações de vulnerabilidade social, prevenir a ocorrência de riscos e/ou 
violações de direitos, identificar e estimular as potencialidades das famílias 
e territórios, apoiar a família na sua função protetiva, afiançar as seguranças 
de assistência social e promover o acesso das famílias e seus membros a 
direitos, sejam civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais. 
(Brasil, 2012, p.63) 

 

O manual também coloca que seja realizado o Plano de Acompanhamento 

Familiar que compreende:  

O Planejamento conjunto entre a(s) família(s) e profissional do 
acompanhamento familiar, imprescindível para o alcance dos objetivos 
desse processo. No Plano devem ser descritas: As demandas e 
necessidades da(s) família(s) - as vulnerabilidades a serem superadas; As 
potencialidades que o(s) grupo(s) familiar (es) possui(em) e que devem ser 
fortalecidas, a fim de contribuir nas respostas às vulnerabilidades 
apresentadas pela(s) família(s); Os recursos que o território possui que 
podem ser mobilizados na superação das vulnerabilidades vivenciadas 
pela(s) família(s); As estratégias a serem adotadas pelos profissionais e 
família(s) no processo de acompanhamento familiar; (Brasil, 2012, p.67) 
 

 Além disso, as Orientações Técnicas também destacam que o 

acompanhamento familiar pode ser realizado tanto de forma particularizada como 

em grupo.  

O processo de acompanhamento familiar em grupo é indicado para 
responder situações de vulnerabilidades vivenciadas pelas famílias com 
forte incidência no território. Neste sentido, faz-se necessário realizar um 
bom diagnóstico socioterritorial – conhecer suas vulnerabilidades e 
potencialidades e sua incidência, de modo a constituir grupos de famílias 
com afinidades, necessidades e características similares, de forma a 
efetivar seu acompanhamento, tornando-o um processo de 
compartilhamento de experiências entre os participantes, de reflexão sobre 
a realidade, de acesso à informação sobre direitos, de apoio à família em 
sua função protetiva e de construção de projetos de vida que possibilitem 
ampliação dos direitos sociais. 

  

Assim, além da descrição das ações que são essenciais ao serviço, e uma 

especificação detalhada da forma como tem que ser operacionalizadas, as 

Orientações Técnicas também definem diretrizes para a organização gerencial do 

trabalho que incluem: a direção, o planejamento, a organização, o monitoramento e 

a avaliação, dando inclusive sugestões de abordagens metodológicas, tais são elas: 

Pedagogia Problematizadora e Pesquisa-Ação. 
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De forma geral, a análise desse documento nos indica que ele está permeado 

por uma série de contradições, por conter alguns avanços e ao mesmo tempo estar 

atrelado a concepções conservadoras na forma de trabalho com famílias. 

 De fato, o trabalho social com famílias do PAIF avançou na concepção de 

família ao estabelecer como paradigma para sua implementação a ruptura com o 

estereótipo da família nuclear como modelo ideal de família, e isso pode ser 

observado não só nas Orientações Técnicas, pois o conceito ampliado de família, 

sua multiplicidade de arranjos e sua historicidade, vêm sendo reconhecidos desde a 

Política Nacional de Assistência em 2004.  

(...) é indispensável que os técnicos ultrapassem o conceito da família ideal, 
assumindo a família real: lugar de cuidados e afeto, mas também de 
conflitos, diferenças, dificuldades, e, por vezes, de violação de direitos. (...) 
é importante compreender que a família é uma instituição social que não 
pode ser vista como algo estático, definitivo e fechado. (BRASIL, 2012, p. 
25) 

 Se por um lado há nas normativas o reconhecimento da multiplicidade das 

configurações familiares por outro lado, existe a afirmação da responsabilidade da 

família na proteção social, ao estabelecer como objetivos centrais do PAIF  

“Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade 

de vida; Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a 

superação de situações de fragilidade social vivenciadas;” (BRASIL, 2009, p. 7). 

Nesse sentido, embora tenha avançado na concepção de família, manteve 

expectativas conservadoras quanto ao seu padrão de funcionalidade na proteção 

social dos seus membros, o que significa dizer que continua esperando da família o 

desempenho de suas funções básicas sem considerar o contexto de mudanças pelo 

qual estas vêm passando na contemporaneidade e que afeta significativamente as 

suas condições objetivas e subjetivas de prover bem-estar social (Teixeira, 2010). 

Além disso, é perceptível que há uma preocupação em estabelecer uma 

matriz que organize o trabalho com famílias, que coloque esse trabalho em uma 

perspectiva mais técnica. Por outro lado, esse avanço em termos gerenciais e a 

preocupação em tecnificar o trabalho, gerou documentos que mais parecem um 

manual de instruções e não orientações, o que de certa forma pode engessar o 

trabalho social com famílias e por si só não garantem a qualidade do trabalho, ou 

melhor, o atendimento as demandas genuínas das famílias. Outa questão é que não 
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reconhece a especificidades dos diferentes especialidades dos técnicos, pois todos 

estão habilitados a realizar as ações sem distinção. 

 Na realidade a proposta de trabalho com famílias no PAIF tratada pelas 

Orientações Técnica da bastante ênfase em um trabalho de cunho socioeducativo 

junto às famílias que envolvem ações individualizadas, grupais e comunitárias, e o 

maior risco consiste justamente na forma como as demandas e necessidades das 

famílias são tratadas, pois se compreendem as questões estruturais geradoras 

dessas demandas através do conceito de vulnerabilidade social.  

Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do 
precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos 
de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de 
vulnerabilidade e risco social. (Brasil, 2012, p. 27) 

 Como já colocado mais acima muitas vezes o conceito de vulnerabilidade 

social é tratado a parir de uma lógica de submissão do sujeito a essa condição, ou 

mesmo associado à ideia de potencialidade e desenvolvimento de capacidades. 

Nesse sentido, o trabalho pode acabar por gerar situações de culpabilização desses 

sujeitos pela sua condição. 

Assim, o PAIF foi concebido a partir do reconhecimento que as 
vulnerabilidades e riscos sociais, que atingem as famílias, extrapolam a 
dimensão econômica, exigindo intervenções que trabalhem aspectos 
objetivos e subjetivos relacionados à função protetiva da família e ao direito 
à convivência familiar. (Brasil, 2012, p. 8) 

 A forma de enfrentamento as situações de vulnerabilidade social são 

colocadas como uma questão de fortalecimento da função protetiva das famílias. 

Pois o PAIF, 

Atua também no “desenvolvimento de potencialidades”, a partir do 
reconhecimento de que ninguém está desprovido de tudo: uma família que 
está sobrevivendo na vulnerabilidade detém ativos importantes. Nessa 
direção é preciso identificar e fortalecer os recursos disponíveis das 
famílias, suas formas de organização, participação social, sociabilidade e 
redes sociais de apoio, entre outros, bem como dos territórios onde vivem. 
(Brasil, 2012, p 11) 

O trabalho social com famílias é muitas vezes citado pelas orientações 

técnicas com o foco no fortalecimento de vínculos, embora tenha a preocupação de 

ressaltar que não tem um caráter terapêutico. 

Nesse sentido, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, 
objetivo central do PAIF, supõe o trabalho no campo das subjetividades. 
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(...). (...) é reconhecer que os serem humanos são historicamente 
constituídos pelo entrelaçamento das dimensões subjetivas e objetivas, 
sendo, portanto, plenos de capacidade de mudança. (Brasil, 2012, p. 17) 

 Ou seja, o PAIF de certa forma acompanha uma das concepções trazidas na 

PNAS – 2004 conforme demonstrado no primeiro capítulo desse trabalho, ele tende 

a um trabalho de desenvolvimento de capacidade das famílias se aproximando da  

Teoria do Desenvolvimento Humano de Amartya Sem, na medida que incorpora sua 

concepção de superação de pobreza no desenvolvimento de capacidades, 

colocando o foco no indivíduo. 

 Outro fator que nos leva a perceber essa aproximação é o acompanhamento 

familiar dirigido às famílias que se encontra em situações sociais mais graves, esta 

ação se destina a construção de um plano, onde são tratados objetivos que se 

alcançados pelas famílias romperão com a situação de vulnerabilidade, tudo isso de 

forma etapista e com prazos determinados para que a família alcance a autonomia. 

Ou seja, coloca sobre o Plano de Acompanhamento familiar, a família e o próprio 

profissional a responsabilidade sobre condicionantes estruturais.  

 Logicamente o PAIF não se restringe apenas a um trabalho socioeducativo de  

orientações e reflexão, ele também envolve ações de acesso a direitos sociais, ao 

ter uma articulação em rede este serviço tem uma proposta de acesso das famílias a 

benefícios sociais, programas e projetos da própria politica de assistência, além de 

também englobar articulação a outra políticas setoriais de educação, saúde, 

programas de inclusão produtiva, habitação popular etc. Entretanto, deve-se levar 

em consideração o contexto da  precarização, fragilização e sucateamento das 

demais políticas públicas. Pois, somente o trabalho socioeducativo não resolve as 

necessidades sociais objetivas e imediatas das famílias. 

 O que queremos pontuar é que o PAIF em função de todas as questões 

acima apresentadas pode resultar em um trabalho social com famílias de caráter 

disciplinador, controlador e moralizante da vida familiar, o que permite inferir que o 

trabalho com famílias do PAIF, apesar dos avanços no que tange a estimular a 

participação social, não se afastou totalmente das práticas tradicionais; ao contrário, 

tais práticas continuam sendo constantemente reatualizadas sobre a concepção de 

desenvolvimento de capacidade e potencialidades. 
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Compreendemos que, para o trabalho social com famílias do PAIF ser 

realizado numa perspectiva crítica que reconheça a família como sujeito de direitos, 

é necessário que seja desenvolvido de forma articulada a gama de serviços e as 

políticas públicas  onde as famílias consigam acessar efetivamente os direitos 

sociais, que atendam suas necessidades. Entendemos que o trabalho 

socioeducativo com famílias em bases críticas deve estimular a possibilidade de 

contribuir no processo de formação da consciência das famílias enquanto classe 

trabalhadora (Iasi, 2007). 

2.4 A intervenção do Serviço Social no trabalho com famílias 

2.4.1 Reflexões sobre o Serviço Social e o trabalho com famílias: aspectos 

históricos 

Ao buscarmos alguns aspectos históricos sobre o trabalho do assistente 

social com famílias na assistência social, percebemos que desde o surgimento da 

profissão na década de 1930 a família já era objeto de intervenção e alvo de 

processos de trabalho dos assistentes sociais. Não é nossa intenção realizar uma 

análise sobre o surgimento e desenvolvimento do Serviço Social no Brasil, 

analisaremos apenas alguns aspectos históricos que envolvem o trabalho do serviço 

social com famílias. 

Apesar da atuação do Serviço Social com famílias sempre fazer parte da 

profissão desde seu surgimento no Brasil, não foi possível identificar na bibliografia 

consultada uma cronologia do desenvolvimento das ações dos assistentes sociais 

específicas na área da família. Dessa forma, buscamos através da investigação da 

própria história da profissão e da fundamentação teórico-metodológica que 

embasam as ações dos assistentes sociais desde seu surgimento até a renovação 

crítica da profissão, entender como eles realizavam o trabalho com famílias. E assim 

temos que,  

(...) o Serviço social surge da iniciativa de grupos e frações de classes 
dominantes, que se expressam através da Igreja como um dos 
desdobramentos do movimento do apostolado leigo. (...) Está voltado para 
uma ação de soerguimento moral da família operária, atuando 
preferencialmente com mulheres e crianças.  Através de uma ação 
individualizadora entre as “massas atomizadas social e moralmente” busca 
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estabelece um contraponto às influencias anarco-sindicalistas no 
proletariado urbano. (Iamamoto, 2007, p. 19)  

Segundo Iamamoto (2007), o Serviço Social emerge como uma atividade com 

bases mais doutrinárias do que científicas, o que vai refletir também sua atuação 

junto às famílias, propondo uma ação educativa entre a família trabalhadora, numa 

linha não apenas curativa, mas preventiva dos problemas sociais.  

Quanto à atuação do serviço social junto às famílias na assistência social 

Iamamoto (2011) nos elucida ainda que, as primeiras Assistentes Sociais no Brasil 

surgidas no seio da Igreja Católica possuíam a base social e ideológica intrínseca a 

esta doutrina. Articulada com os movimentos da Ação Católica e da Ação Social, as 

profissionais vinculadas predominantemente aos setores mais abastados da 

sociedade, realizavam ações assistenciais sob o viés normatizador, para promover o 

“endireitamento” das condutas das classes subalternas, agindo particularmente no 

âmbito da família.  Destaca que as primeiras tarefas desenvolvidas pelos primeiros 

assistentes sociais demonstram uma atuação doutrinária e eminentemente 

assistencial junto às famílias que eram alvo das obras sociais. 

A formação profissional do assistente social, neste período, era baseada na 

influência do pensamento europeu, através do modelo franco-belga, limitado a uma 

formação essencialmente pessoal e moral, numa base doutrinária, centrada numa 

perspectiva conservadora. O centro das preocupações nas ações dos assistentes 

sociais era a família operária, priorizando uma ação assistencialista e moralizadora. 

A moralização feita às famílias partia do ideário de que delas dependia a ordem 

social a ser realizada na sociedade, era necessário instruir as famílias, reeducá-las, 

e a religião seria este ponto de estabilidade “moral”. Iamamoto (2007) 

Inicialmente as características do trabalho do serviço social com famílias, 

como já dito, estão influenciadas pelo pensamento conservador europeu franco-

belga e pela doutrina social da Igreja Católica assim como, o trabalho era executado 

quase que exclusivamente pela mesma, e por entidades filantrópicas muitas vezes 

ligadas a esta instituição.  

Já na década de 40 o Serviço Social se aproxima da sociologia conservadora 

norte-americana e para Mioto (2010) pode-se observar que o trabalho com famílias 
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ganhou grande impulso e maior qualificação técnica através da apropriação do 

marco conceitual do Serviço Social norte-americano, particularmente do Método do 

Serviço Social de Caso. Essa aproximação teórica se deu não por acaso, pois, a 

partir da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se estabeleceu como nação 

hegemônica, passou a ser o novo “empório” de ideias, e nova referência no modelo 

de ações, além disso, o serviço social se expandia no quadro profissional das 

grandes instituições sócio assistenciais15 no país requerendo uma maior 

profissionalização. 

O surgimento dessas instituições representa uma enorme ampliação do 
mercado de trabalho para a profissão, tornando o Serviço Social uma 
atividade institucionalizada e legitimada pelo Estado e pelo conjunto 
dominante. Se o caráter de missão de apostolado social e a origem de 
classe dos “pioneiros” conferiram legitimidade à intervenção do profissional, 
agora essa legitimidade será derivada do mandato Institucional, confiado ao 
Assistente Social direta ou indiretamente, pelo Estado. A vinculação 
institucional altera, ao mesmo tempo, a “clientela” do Serviço Social: de 
pequenos segmentos da população pobre em geral, atingida 
ocasionalmente pelas obras sociais confessionais, seu público se 
concentrará em amplos setores do proletariado, alvo principal das políticas 
assistenciais implementada pelas instituições. (Iamamoto 2007, p. 31) 

Pois, na verdade o surgimento das grandes instituições assistenciais 

significou um processo onde,  

O Estado assume crescentemente as funções de zelar pelo disciplinamento 
e reprodução da força de trabalho (e socialização de seus custos), tarefas 
em relação às quais as instituições assistenciais desempenham um papel 
fundamental. Ao abranger condições essenciais de sobrevivência e 
reprodução da Força de Trabalho (e materializar a vinculação entre o 
modelo econômico e político e as políticas sociais), tais instituições passam 
a efetivar funções políticas, econômicas e ideológicas vitais para a 
manutenção da dominação de classe. (Iamamoto 2011, p. 324) 

Não só se institucionaliza assim o Serviço Social, mas também o trabalho 

social com famílias realizado por ele já que segundo Andrade (2008, p. 276), 

a abertura, nas décadas de 1940 a 1960 de um novo e amplo campo para 
os assistentes sociais – as instituições assistenciais públicas e 
particularmente patronais e grandes empresas (especialmente as indústrias) 
– suscita no assistente social, progressivamente, a substituição do binômio 

Igreja-Família por Escola-Indústria-Família. (...). A formação cristã 

humanista do assistente social funde-se ao caráter social da instituição, 
consolidando as chamadas práticas educativas (...).  Entretanto, a militância 

                                                           
15

 Estas instituições socioassistenciais são a Legião Brasileira de Assistência – LBA, o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, ambas criadas em 1942 e o Serviço Social da 
Indústria – SESI criado em 1946. A respeito da LBA iremos aborda-la melhor no decorrer desse 
tópico ao falar dos aspectos históricos da assistência social.  
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no Serviço Social não é mais religiosa, ela passa a ser técnica sem, 
contudo, abrir mão das posturas anteriores. 

Assim, percebe-se que conservadorismo católico, que caracterizou os anos 

iniciais do Serviço Social brasileiro, começa, especialmente a partir da década de 

1940, a ser tecnificado ao entrar em contato com o Serviço Social norte-americano e 

suas propostas de trabalho permeadas pelo caráter conservador da teoria 

funcionalista. O trabalho com famílias passa a ter um caráter não só de moralização, 

mas também, de adequação e ajustamento à ordem burguesa. 

Os efeitos da exploração capitalista do trabalho são reconhecidos e 
transformados em “problemas sociais”, justificadores da ação profissional; 
mas não se colocam em questão as razões históricas dessa exploração. 
Este esquema de percepção permite conciliar a concepção humanista-cristã 
de vida e a exploração burguesa do trabalho. (...) merece destaque a ênfase 
na formação social, moral, e intelectual da família, considerada como célula 
básica da sociedade. Trata-se de um trabalho “educativo” entre a família 
operária, especialmente entre os mais carentes que têm acesso aos 
equipamentos sócio assistenciais, com o objetivo de reforçar o núcleo 
familiar e integrar seus membros à sociedade. Buscam-se na história 
familiar os elementos explicativos de comportamentos individuais 
“anômalos” ou “desviantes” de um padrão tido como normal. A família, como 
grupo social básico, é erigida como núcleo do trabalho profissional e como 
referencia para apreensão da vida em sociedade, em contrapartida as 
classes sociais. (Iamamoto, 2007, p. 29) 

A incorporação das teorias estrutural-funcionalistas e das metodologias de 

intervenção, especificamente os métodos de Serviço Social de Caso, Serviço Social 

de Grupo, Organização de Comunidade e, posteriormente, Desenvolvimento de 

Comunidade estarão agora embasando as ações do serviço social com famílias 

dentro das instituições assistenciais. Este modelo de formação profissional sustenta 

sua interpretação do desenvolvimento como resultante das capacidades individuais 

e culturais, a partir de numa visão harmônica da sociedade, e concentrando-se no 

estudo do comportamento dos indivíduos, tendo o empirismo como tendência 

dominante, em que a atuação profissional exigiria ênfase na instrumentalização 

técnica, com a valorização do método, deslocando-se o eixo teórico de influência do 

neotomismo para pressupostos funcionalistas da sociologia. (Andrade, 2010) 

Assim podemos dizer que as décadas de 1950 e 1960 sinalizaram um 

impulso das bases científicas da formação profissional no Brasil, marcada por uma 

perspectiva metodologista: mediante a tecnificação da profissão, os assistentes 

sociais eram capacitados para executarem programas sociais que viabilizassem 

respostas modernizantes e partir de 1961 a profissão irá incorporar fortemente a 



84 
 

perspectiva desenvolvimentista, onde tinha destaque o Desenvolvimento de 

Comunidade. O que podemos destacar em relação ao trabalho do assistente social 

com famílias nesse período é que ele esteve atrelado à estratégia de 

desenvolvimento de comunidade que foi incorporada pelo Serviço Social. 

O assistente Social se propõe a aceitar o desafio de sua participação no 
novo projeto desenvolvimentista, exigem posições e funções, e avaliam as 
formas para preparar-se para desempenhá-las a contento. Propõem-se 
através do Desenvolvimento de Comunidade, a contribuir para o processo 
de mudanças estruturais que tem em vista integrar amplas parcelas da 
população, que subsistem marginalizadas do progresso. (Iamamoto, 2011, 
p. 372) 

Vale ressaltar que segundo Andrade (2010), a preocupação do Serviço Social 

brasileiro com o DC está atrelada a um movimento de âmbito internacional, 

deflagrado oficialmente pelas Nações Unidas e referendado por inúmeros 

organismos interessados na expansão da ideologia e do modo de produção 

capitalista, principalmente o Estado. 

O processo do Serviço Social com Comunidades se caracteriza pelo 
desenvolvimento social dos indivíduos e sua orientação pela promoção das 
relações eficientes e úteis entre eles em busca de um desenvolvimento 
equilibrado e harmonioso [...] As técnicas empregadas pelo assistente social 
são as que estimulam e orientam os indivíduos e grupos, sem controlá-los; 
as medidas e providências visam à solução de determinado problema social 
[...] (Andrade, 2010, p. 285 apud JOHNS; DE MARCHE, 1954, p. 78) 

A partir da década da metade da década de 60, o Serviço Social passa pelo 

movimento de reconceituação, que deu início ao um processo de renovação crítica 

da profissão e contestação do serviço social tradicional. Esse movimento de 

renovação inicia-se em meio a Ditadura Militar de 1964, o que inicialmente trouxe 

algumas limitações à própria contestação das bases teórico-metodológicas da 

profissão, Netto (2011, p. 154-155) nos elucida que: 

A primeira direção conforma uma perspectiva modernizadora para as 
concepções profissionais – um esforço no sentido de adequar o Serviço 
Social, enquanto instrumento de intervenção inserido no arsenal de técnicas 
sociais a ser operacionalizado no marco de estratégias de desenvolvimento 
capitalista, às exigências postas pelos processos sócio-políticos emergentes 
no pós-64. [...] o núcleo central dessa perspectiva é a tematização do 
Serviço Social como interveniente, dinamizador e integrador, no processo 
de desenvolvimento. Sob este aspecto, ela mantem uma direta relação de 
continuidade com o acúmulo profissional realizado na transição dos anos 
cinquenta aos sessenta. [...] contam-se reiterações da tradição, registram-se 
avanços inequívocos, com aportes extraídos do back-ground pertinente ao 
estrutural-funcionalismo norte-americano. [...] Cabe notar que o 
desenvolvimento dessa perspectiva revela um feixe de profundas 
vinculações com a ordem sociopolítica oriunda do golpe de abril – muito 



85 
 

visivelmente, com a abertura de espaços socioprofissionais nas instituições 
e organizações estatais e paraestatais, submetidas à racionalidade 
burocrática das reformas promovidas pelo Estado ditatorial. 

Em meados dos anos setenta outra direção irá emergir no seio do Serviço 

Social e nos dizeres de Netto (2011, p. 157- 158) ela se caracterizará como a 

reatualização do conservadorismo:  

Trata-se de uma vertente que recupera os componentes mais estratificados 
da herança histórica e conservadora da profissão, nos domínios (auto) 
representação e prática, e os repõe sobre uma base teórico-metodológica 
que se reclama nova, [...]. Essa perspectiva se beneficia de todo um 
acumulo ainda vigente de expectativas, historicamente respaldadas no 
desempenho tradicional dos assistentes sociais, referentes ao exercício do 
Serviço Social fundado no circuito da ajuda psicossocial. 

Netto (2011) ainda destaca que nesta perspectiva reivindica um suporte 

metodológico até então inusual no serviço social que seria o recurso à 

fenomenologia.  

Mais precisamente, a demanda do aporte do pensamento fenomenológico 
surge como a faceta mais proeminente das colocações significativas dos 
autores que se inscrevem na perspectiva de reatualização do 
conservadorismo. É efetivamente a remissão ao influxo da fenomenologia 
que emerge como uma das principais balizas diferenciadoras da 
contribuição desta perspectiva no processo de renovação profissional [...]. 
(Netto, 2010, p. 208) 

Podemos então perceber que essas duas perspectivas do movimento de 

reconceituação, não foram capazes de romper com o lastro conservador da 

profissão e a partir disso, podemos deduzir que o trabalho social com famílias 

apesar de ter sofrido uma renovação de métodos e técnicas continuou se pautando 

em uma visão conservadora de ajustamento e adequação de suas condutas ordem 

burguesa, mesmo porque, até este momento o serviço social, já apresentava 

tendências contestadoras, mas que só se consolidaram na ultima direção do 

processo de renovação – denominada como intenção de ruptura. 

Nesse momento, cabe destacar novamente, que para a construção dessa 

argumentação houve dificuldade de se encontrar uma bibliografia específica de 

aspectos históricos do trabalho do serviço social com famílias, o que nos levou a 

buscar os principais traços desse trabalho nos fundamentos teóricos metodológicos 

que influenciaram a profissão ao longo de seu desenvolvimento no Brasil.  
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E nesse sentido, Mioto (2010, p. 164) sintetiza que o trabalho com famílias 

era pautado na,  

Ideia que as relações sociais dos indivíduos eram compreendidas no plano 
do imediato e a solução dos problemas sociais como responsabilidade dos 
próprios indivíduos leia-se das próprias famílias. Nessa perspectiva o 
acesso a determinados auxílios materiais e a serviços no âmbito das 
instituições era realizado após uma série de avaliações e posteriores 
exigências de mudanças relativas aos modos de vida das famílias. Assim os 
estudos sociais se vinculavam muito mais a julgamentos morais do 
assistente social, do que sobre as próprias condições objetivas de vida das 
famílias. Tudo isso pautado na lógica que o auxílio público só deve 
acontecer de forma temporária, depois de esgotadas as possibilidades da 
utilização dos recursos próprios do ambiente (materiais e imateriais). Tal 
perspectiva revela a franca orientação positivista/funcionalista presente nos 
processos de abordagem das famílias como foi destacada por inúmeros 
estudos, como os de Yazbek (1993) e Iamamoto (1994). Sob essa 
orientação os assistentes sociais aprimoraram os seus instrumentos e 
técnicas direcionados para o processo de averiguação e controle dos 
modos de vida das famílias, especialmente através de um forte processo de 
burocratização dos procedimentos e de regulamentação para a condução 

do atendimento às famílias. 

Essa perspectiva de trabalho só ira se modificar a partir do momento de 

intenção de ruptura que também não por acaso, ocorre em um momento político 

bastante propício, e para Iamamoto (2007, p. 37 - 38):  

A ruptura com a herança conservadora se expressa como uma procura, 
uma luta por alcançar novas bases de legitimidade da ação profissional do 
Assistente Social, que reconhecendo as contradições sociais presentes nas 
condições do exercício profissional, busca colocar-se, objetivamente, a 
serviço dos interesses dos usuários, isto é dos setores dominados da 

sociedade. [...] Entendida numa dimensão processual, essa ruptura tem 

como pré-requisito que o Assistente Social aprofunde a compreensão das 
implicações políticas de sua prática profissional, reconhecendo-a como 
polarizada pela luta de classes. [...] O posicionamento crítico emerge não 
apenas das iniciativas individuais, mas como resposta às exigências do 
momento histórico. [...] Nessa conjuntura político-econômica em que já não 
se pode ignorar as manifestações populares, em que os movimentos sociais 
e o processo organizativo de diversas categorias profissionais se revigoram, 
a prática do Assistente Social passa a ser analisada a partir das implicações 
políticas do papel desse intelectual vinculado a um projeto de classe. 
Verificam-se tentativas de ruptura de parte do meio profissional com o papel 
tradicionalmente assumido, na procura de sociedade. A isso se alia a busca 
de fundamentos científicos mais sólidos que orientem a atuação, 
ultrapassando a mera atividade técnica. Questiona-se, inclusive, que tipo de 
orientação teórico metodológica deve informar a prática e como esta pode 
ser repensada a serviço da produção de conhecimentos voltados para os 
interesses dos “setores populares” e sua organização autônoma. 

Mioto (2010) destaca que a partir da discussão da profissão sob o viés da 

teoria social crítica de base marxiana houve um avanço teórico-metodológico da 

profissão quanto à construção de seu projeto ético-político, e esse novo paradigma 
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operou duas mudanças fundamentais para instituir uma nova forma de pensar e 

trabalhar a família pelos profissionais.  

Uma refere-se à nova possibilidade de interpretação da demanda. Ou seja, 
as necessidades trazidas por sujeitos singulares não são mais 
compreendidas como problemas individuais/familiares. Ao contrário, tais 
demandas são interpretadas como expressões de necessidades humanas 
não satisfeitas, decorrentes da desigualdade social própria da organização 
capitalista. Assim, torna-se possível desvincular-se da ideia que as 
necessidades expressas nas famílias e pelas famílias são “casos de família” 
e, por conseguinte, as questões que afligem as famílias não se 
circunscrevem no campo da competência ou incompetência desses sujeitos. 
A outra mudança decorrente da nova perspectiva teórica refere-se ao 
redimensionamento exigido em relação à ação profissional, tanto no que diz 
respeito ao seu alcance como a sua direcionalidade. Com a possibilidade de 
postular que as soluções dos problemas expressos na família e pela família, 
só se efetivam, de fato, com a transformação das bases de produção e 
reprodução das relações sociais - superação do modo de produção 
capitalista - exige-se que a ação profissional seja pensada na sua 
teleologia. (Mioto, 2010, p. 165) 

Entretanto Mioto (2010) faz um alerta que apesar de entre os anos 1970 e 

2000 ter havido um grande desenvolvimento a partir da incorporação da teoria social 

crítica sobre o debate teórico dos fundamentos do serviço social, e também na área 

da política social, a família e o exercício profissional com famílias a família não 

alcançou o estatuto de objeto de estudo privilegiado no âmbito da profissão e o fato 

da família e das formas de intervenção com famílias não ser problematizada e 

trabalhada dentro do novo marco teórico afetou profundamente o campo da prática 

profissional. A autora observa a disseminação de metodologias pautadas na Terapia 

Família de base sistêmica em função da relegação do estudo sobre famílias e 

metodologias de atendimento com base na teoria social crítica. 

Mioto (2010) ainda acrescenta que é apenas nos anos 2000 que o tema da 

família será retomado pelo Serviço Social, isso como objeto de estudo, pois 

tradicionalmente a família nunca deixou de fazer parte da atuação desses 

profissionais.  

 A família retornará como objeto de estudo, induzida pelos ventos da ideologia 

neoliberal que passa a estruturá-la dentro da proposta do pluralismo de bem-estar 

social, além disso, como vimos, ela se tornou um eixo estruturante da Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS/2004, e através da matricialidade 

sociofamiliar vários programas da Política de Assistência foram estruturados tendo 
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por base a família, dentre eles o PAIF, o que colocará para os Assistentes Sociais 

antigos e novos desafios para o trabalho com famílias. 

2.4.2 Serviço Social, função pedagógica e Projeto Ético-Político: algumas 

pistas para pensar a intervenção do assistente social 

O debate sobre a função pedagógica do trabalho do assistente social está 

sistematizado como objeto central de discussão em Abreu (2011) para quem o 

Serviço Social, como profissão, inscreve-se na divisão sociotécnica do trabalho 

como uma atividade de cunho eminentemente educativo, entretanto também 

encontramos em Yazbek (2007) Iamamoto (2007, 2011 e 2008) importantes 

indicações sobre a temática. 

O Referencial teórico utilizado para se pensar a função pedagógica da 

profissão, tanto em Abreu (2011) quanto em Iamamoto (2007, 2011 e 2008) está 

alicerçado com base nas proposições de Antônio Gramsci. 

O fundamento básico da discussão sobre a função pedagógica 

desempenhada pelos assistentes sociais encontra-se na premissa gramsciana de 

que toda relação de hegemonia é eminentemente pedagógica, mediante a qual fica 

afirmada a vinculação entre práticas educativas e hegemonia. Assim, ao vincular os 

processos educativos na formação da cultura – que em Gramsci é entendida de 

modo amplo como civilitá: modo de vida, de sentir de pensar e de agir – ao conceito 

de hegemonia, Gramsci irá influenciar a discussão sobre a função pedagógica da 

ação do assistente social. Neste sentido, no pensamento Gramsciano, o processo 

educativo formador de uma nova cultura é um instrumento necessário para a 

emancipação político-ideológica das classes subalternas no seu processo de 

construção da hegemonia.  (Simionato, 2011) 

Simionato (2011, p. 28) ao analisar as influências gramsciana no serviço 

social destaca que,  

Considerando que o profissional exerce um papel importante na difusão de 
uma nova concepção de mundo, sua atuação prática abarca uma dimensão 
educativa [...]. Implica não apenas o domínio formal de um conjunto de 
técnicas, mas também um constructo teórico e um ideário ético político, 
determinantes para se trabalhar elementos simbólicos ideológicos, ideias e 
valores presentes na esfera do cotidiano das classes subalternas, 
constituindo-se em um momento essencial a consolidação da alienação ou 
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desalienação, a modificação ou a cristalização de modos de pensar e visões 
de mundo.  

 Assim, conforme aponta Simionato (2011) a função pedagógica do serviço 

social insere-se no processo cultural e está estreitamente vinculada a hegemonia, ou 

seja, o exercício profissional do assistente social ao estar inscrito no processo de 

luta pela hegemonia, oportuniza o profissional a exercitar sua função de educador, 

na construção de uma nova sociabilidade. 

Yazbek (2007, p. 57) ao analisar as classes subalternas e a assistência social 

destaca que no processo de divisão social e técnica do trabalho coletivo, o Serviço 

Social insere-se, desde sua emergência, no interior dos equipamentos 

socioassistenciais existentes e “desenvolve sua prática através de um conjunto de 

ações burocráticas e pedagógicas voltadas à prestação de serviços às classes 

subalternas”. 

 Dessa forma, o Assistente Social interfere nas relações sociais que fazem 

parte do cotidiano da população usuária.  

Esta interferência se dá particularmente pelo exercício da dimensão 
socioeducativa (e política/ideológica) da profissão, que tanto pode assumir 
um caráter de enquadramento disciplinador destinado a moldar o cliente em 
termos de sua forma de inserção institucional e na vida social, como pode 
direcionar-se ao fortalecimento dos projetos e lutas das classes 
subalternizadas na sociedade. Yazbek (2007, p. 57). 

 Assim, Yazbek (2007, p. 57) coloca que as ações dos assistentes sociais 

estão permeadas por duas dimensões: “a prestação de serviços assistenciais e o 

trabalho socioeducativo, sendo que há uma tendência histórica a hierarquizar a ação 

educativa em face do serviço concreto”. 

  Procurando situar as marcas de origem de nossa profissão no bojo do 

reformismo conservador e a justificação teórico-metodológica que acompanha a 

evolução do Serviço Social, Iamamoto (2007) expõe como a função pedagógica, foi 

desenvolvida pela profissão. 

 Como trata a autora, em sua emergência o Serviço Social, além de ser uma 

nova forma de exercer a caridade, passa, a partir da atividade assistencial, a realizar 

uma intervenção ideológica que produz efeitos políticos de “enquadramento dos 
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trabalhadores nas relações sociais vigentes, reforçando a mútua colaboração entre 

capital e trabalho”. (Iamamoto 2007, p. 20). 

Assim, esta autora também reconhece que o trabalho do assistente social tem 

um caráter pedagógico que é inerente as ações deste profissional.  

“Atuando em organizações públicas e privadas dos quadros dominantes da 
sociedade, cujo campo é a prestação de serviços sociais, o Assistente 
Social exerce uma ação eminentemente “educativa”, “organizativa”, nas 
classes trabalhadoras. Seu objetivo é transformar a maneira de ver, de agir, 
de se comportar e de sentir dos indivíduos em sua inserção na sociedade. 
Essa ação incide, portanto sobre o modo de viver e de pensar dos 
trabalhadores, a partir de situações vivenciadas em seu cotidiano, embora 
se realize através da prestação dos serviços sociais, previstos e efetivados 
pelas entidades a que o profissional se vincula contratualmente. [...] A 
prestação de serviços imediatos em que interfere o Assistente Social 
contribui para que sejam atendidas as necessidades básicas e urgentes de 
sobrevivência das classes trabalhadoras, especialmente de seus segmentos 
mais pauperizados, contribuindo com sua reprodução material. É acoplado 
a esses serviços buscados pela população que o profissional desempenha 
suas funções tipicamente intelectuais.” (Iamamoto, 2007, p. 40) 

 Iamamoto (2007) elucida ainda que a natureza da profissão, mesmo 

aparecendo de maneira técnica tem cunho que se destaca pelo seu caráter político-

ideológico.   

[...] o Assistente Social é solicitado não tanto pelo caráter propriamente 
“técnico-especializado” de suas ações, mas antes basicamente, pelas 
funções de cunho “educativo”, e “moralizador” e “disciplinador” que 
mediante um suporte administrativo-burocrático, exerce sobre as classes 
trabalhadoras, ou mais precisamente, sobre os segmentos destas que 
formam a “clientela” das instituições desenvolvem “programas sócio 
assistenciais”. (Iamamoto, 2007, p.40) 

  Abreu (2011) ao analisar o serviço social enquanto parte dos processos de 

organização da cultura, identifica que o trabalho do Assistente Social é permeado 

por um princípio educativo e levanta a tese que o assistente social exerce uma 

função pedagógica que se materializa por meio dos efeitos da ação profissional na 

maneira de pensar e agir dos sujeitos envolvidos nos processos da prática, e por 

meio do exercício dessa função pedagógica, a prática do assistente social insere-se 

no campo das atividades que incidem sobre a organização da cultura, enquanto um 

elemento integrante da dimensão político ideológica das relações de hegemonia.  

 Segundo Abreu (2011) historicamente a função pedagógica dos Assistentes 

Sociais é demandada pelas classes dominantes na busca de controle e 

consentimento da sociedade para a reprodução da exploração econômica e 
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dominação político-ideológica sobre os trabalhadores. Assim, a função pedagógica 

do assistente social é analisada pela referida autora tendo em vista o nexo orgânico 

presente entre as relações pedagógicas e a construção de determinada hegemonia.

 Podemos assim afirmar que tanto Yazbek (2007), Iamamoto (2007) e Abreu 

(2011) identificam que o assistente social historicamente através da sua função 

pedagógica esteve trabalhando na reprodução da ideologia da classe dominante, 

junto à classe trabalhadora, interferindo diretamente nas relações de dominação e 

reprodução do capitalismo. Mas que isso, é a função pedagógica inerente à atuação 

profissional que faz o trabalho do assistente social ser requisitado e legitimado pela 

classe dominante. 

Com  base nessa fundamentação, Abreu (2011) recupera em sua análise os 

perfis pedagógicos da profissão, investigando como estes perfis são construídos 

dentro de uma funcionalidade, aos interesses e necessidades de reprodução de um 

determinado padrão de dominação. Ela denomina de conformismo mecanicista o 

principio educativo que está na base das estratégias de difusão e reorganização da 

cultura dominante no mundo das economias dependentes. Ao fazer isso a autora 

identifica dois eixos definidores dos perfis pedagógicos das práticas educativas em 

Serviço Social: a ajuda e a participação. 

Assim, ao reconstruir em seu trabalho as tendências da função pedagógica da 

profissão, identificou que inicialmente no período de profissionalização e 

institucionalização do Serviço Social no Brasil a profissão desenvolveu seu primeiro 

perfil pedagógico,  

O desenvolvimento do processo de ajuda psicossocial individualizada no 
Serviço Social parte do ponto de vista de que a questão social – reduzida às 
manifestações na esfera individual – constitui-se um problema moral. Essa 
noção justifica uma intervenção via assistência social individualizada de 
cunho moralizador direcionado para a reforma moral e a reintegração social. 
(Abreu, 2011, p. 85) 

 A autora demonstra a funcionalidade desse perfil pedagógico que está 

atrelado, 

a necessidade histórica que determina a atualização da “ajuda” em moldes 
psicossociais deita suas raízes no agravamento da questão social no bojo 
do desenvolvimento da sociedade industrial, tendo como determinações, 
num primeiro momento, tanto a crescente pauperização da classe 
trabalhadora e suas manifestações político-organizativas contra a 
intensificação da exploração da força de trabalho e controle político da 
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burguesia industrial, quanto à neutralização dos conflitos de classe, 
necessária à garantia da exploração e da reprodução da força de trabalho.  
(Abreu, 2011, p. 93) 

 Abreu (2011) em sua análise também recupera o desenvolvimento da 

assistência social no Brasil, conforme já realizamos no primeiro capítulo, para 

elucidar que o perfil pedagógico da ajuda psicossocial foi mediatizado pela 

institucionalização de um padrão assistencial.  

A ajuda psicossocial individualizada, no contexto brasileiro, traz as marcas 
dessa dupla dominação, apresentando-se como uma dimensão assistência 
em suas diferentes formas de manifestação, contribuindo para naturalizar as 
desigualdades sociais e formar identidades subalternas marcadas pela 
passividade e acomodação. Em outros termos, constituiu-se como uma 
forma de ideologização das práticas de assistência, que tende a encobrir a 
determinação econômica, politica e ideologia dessas práticas na 
contradição entre produção e reprodução e a reprodução do trabalhador e 
justifica o deslocamento do acesso as condições de subsistência do campo 
das relações de trabalho para o das relações políticas, definidoras das 
políticas e práticas assistenciais. (Abreu, 2011, p. 100) 

 Nesse sentido Abreu (2011) identifica que a função pedagógica do trabalho 

do assistente social sob a pedagogia da ajuda estava plasmada por três vetores: 

psicologização das relações sociais; manipulação material e ideológica de 

necessidades sociais e recursos institucionais via estratégias de assistência social; e 

combinação entre processos persuasivos e coercitivos para obtenção da adesão e 

do consentimento ao ordenamento econômico e social sob o domínio do capital. 

 A autora analisa que a partir da década de 1950 no chamado período 

desenvolvimentista outra perspectiva pedagógica será desenvolvida pelo serviço 

social – a pedagogia da participação –, entretanto, ela não substituirá a anterior, e 

assim, à pedagogia da ajuda será adicionado um viés participacionista, passando, à 

pedagogia da autoajuda,  

A pedagogia da “participação” desenvolve-se e consolida-se na prática do 
assistente social a partir, fundamentalmente, das propostas de 
Desenvolvimento de Comunidade (DC), sob a influência da ideologia 
desenvolvimentista modernizadora. Essas propostas são introduzidas e 
difundidas no continente latino-americano nos marcos das estratégias 
expansionistas do capitalismo monopolista, sob a hegemonia do 
imperialismo econômico dos Estados Unidos, contando com o adesismo e 
submissão de governos e lideranças nacionais nos diferentes países. 
(Abreu, 2011, p. 105) 
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 Abreu (2011) identifica que a noção de comunidade passa a ser a tônica da 

intervenção, mas, que isso não significa que houve a superação do enfoque 

individualista, psicologista e conservador da prática. 

A categoria comunidade constitui um dos elementos centrais do 
pensamento conservador, referindo-se a todas as formas de relações 
caracterizadas pelo alto grau de intimidade pessoal, profundidade 
emocional, compromisso moral, coesão social e continuidade no tempo. 
Portanto é a tradução de algo que, embora em termos espaciais ultrapasse 
a dimensão local, objetivamente circunscreve-se à esfera das relações 
interpessoais, solidárias e personalizadas em que a família, do ponto de 
vista histórico é seu modelo. (Abreu, 2011, p. 111) 

 As experiências de Desenvolvimento de Comunidade enfatizam a 

participação popular nos programas de governo como um eixo central de processos 

de integração e promoção social. Esses programas são colocados como formas de 

ajuda em função do pauperismo visando combater as ameaças do comunismo. 

Assim, a política participacionista, nesses marcos definida, reatualiza a 
“assistência educativa” como uma nova modalidade de manipulação das 
necessidades e recursos institucionais, superdimensionando os 
mecanismos de controle e responsabilização dos sujeitos individuais quanto 
ao alcance do “bem-estar social”, mediante a introdução de novos 
mecanismos de persuasão e coerção dos sujeitos envolvidos. (Abreu, 2011, 
p. 108) 

 Abreu destaca que a pedagogia da participação esteve influenciada por duas 

perspectivas teóricas diferentes, em um primeiro momento essa pedagogia esteve 

orientada pela corrente estrutural-funcionalista que se traduziu em um modelo de 

serviço social para o desenvolvimento, e em um segundo momento influenciada pela 

fenomenologia se expressou como um modelo profissional de capacitação social. 

Cabe ressaltar que nesse período o serviço social já estava passando pelo 

movimento de reconceituação, embora ainda influenciado por perspectivas teórico-

metodológicas conservadoras.  

 Dessa forma, a autora demarcará que é a partir da aproximação do serviço 

social com uma perspectiva teórico-metodológica baseada na teoria social critica 

que constituiu, o ultimo momento do movimento de reconceituação, que se abrirão 

as possibilidades de a profissão construir um perfil pedagógico diferente dos 

anteriores, que finalmente estará comprometido com os interesses da classe 

trabalhadora, que ela denominou como pedagogia emancipatória. Além disso:   
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As experiências desencadeadas nos marcos das estratégias 
participacionistas do processo de desenvolvimento em seus diferentes 
momentos na sociedade brasileira, que contraditoriamente, vão constituindo 
espaços possíveis de confronto entre projetos sociopolíticos diferenciados, 
na medida em que determinados pelo movimento contraditório viabilizaram 
processos participativos críticos e de busca de articulação entre forças 
sociais, na luta por melhoria de condições de vida e ampliação dos espaços 
políticos de expressão dos interesses das classes subalternas. (Abreu, 

2011, p. 127) 

Conforme analisa Abreu (2011) o perfil pedagógico emancipatório, apresenta 

em um primeiro momento tendências voluntaristas. O esboço inicial desse perfil 

apresenta-se ainda distorcido em função dos seguintes aspectos a) um 

superdimensionamento da participação popular na construção de um projeto 

profissional comprometido com os interesses populares; b) um descompasso entre 

os avanços no campo político-ideológico, sobretudo no que se refere à 

intencionalidade da prática profissional e à efetiva análise das condições dessa 

mesma prática. 

Mas, com o avançar teórico da eminente intelectualidade que despontava no 

Serviço Social, essa perspectiva voluntarista foi sendo superada, e o serviço social 

vai ganhando densidade teórica no marco da teoria social crítica. Todo esse 

processo culminou assim com a construção de um projeto ético político pelo serviço 

social que se vincula a um projeto societário que propõe a construção de uma nova 

ordem social. Assim, Abreu (2011) coloca que a função pedagógica a partir do perfil 

emancipatório, se compromete com os interesses da classe trabalhadora. 

Mas em contraposição a esse processo Abreu (2011) identifica que há uma 

metamorfose da ajuda e da participação que reatualizam a função pedagógica 

tradicional do assistente social na década de 90. Isso em função do movimento de 

reestruturação do capital que vai tencionando a profissão em relação ao projeto 

hegemônico burguês. A reformulação no modelo de acumulação capitalista, 

propunha uma flexibilização nas relações de trabalho, intervenção mínima do Estado 

na área social e a assimilação da subjetividade do trabalhador em função do 

trabalho, fazendo-o consentir passivamente a “nova” ordem do capital. 

Assim sob uma perspectiva conservadora, essa redefinição consiste em 
uma reatualização da função pedagógica tradicional vinculada às 
modalidades de “ajuda psicossocial individualizada” e de “participação” para 
o ajustamento, integração e promoção sociais, mediante incorporação de 
novos elementos e mediações que funcionalizam essas pedagogias no 
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processo de reorganização da cultura pelos detentores do capital. (Abreu, 
2011, p. 190) 

 Dessa forma Abreu (2011) coloca que os perfis pedagógicos da ajuda e da 

participação coexistem em disputa com o perfil emancipatório. Sobre a função 

pedagógica serviço social baseada no perfil emancipatório a autora faz um alerta no 

que diz respeito à tendência de que este perfil mesmo se colocando consonante 

com os interesses da classe trabalhadora o faz dentro dos limites da ordem 

burguesa, ou seja, os profissionais trabalham no limite da defesa dos direitos civis, 

políticos e sociais, nos marcos do chamado Estado de Bem-Estar. 

 A partir dessa colocação identificamos na análise de Abreu (2011) uma 

definição da função pedagógica pautada por um perfil pedagógico emancipatório é 

aquela que tem:  

O compromisso profissional com as lutas das classes subalternas, no 
sentido de superação da ordem burguesa e construção de uma nova 
sociedade – a socialista –, a qual supõe a ultrapassagem das lutas no 
campo dos direitos, nos limites da chamada democracia burguesa. (Abreu, 
2011, p. 206) 

 Dessa maneira, Abreu (2011) prossegue afirmando que a atuação profissional 

na perspectiva acima apontada requer, um avanço teórico em relação à 

participação, como elemento estratégico na politização dos sujeitos, mas, não se 

refere a participação no sentido integrativo como colocado nas práticas de 

Desenvolvimento de Comunidade na década de 1950. E assim, a autora prossegue 

pontuando algumas experiências profissionais que ela pensa estarem afinadas com 

a função pedagógica do trabalho do assistente social pautada no perfil 

emancipatório, tais são elas:  

algumas iniciativas no âmbito estatal referentes ao orçamento 
participativo e alguns programas de renda mínima articulados à 
educação, considerados em suas contradições como possíveis 
canais de construção de processos numa perspectiva emancipatória. 
Tais processos repercutem na prática profissional dos assistentes 
sociais, contribuindo para o redimensionamento de sua função 
pedagógica na sociedade. No âmbito das lutas sociais, 
particularmente, na experiência do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais sem Terra (MST), encontro, com base em algumas análises, 
indicações de uma perspectiva emancipatória das classes 
subalternas considerando, principalmente, as estratégias de luta em 
que se articulam alternativas frente a questões estruturais e 
conjunturais.  (Abreu, 2011, p. 215) 
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 Dessa forma, a autora sintetiza que a função pedagógica do assistente social 

vinculada a uma perspectiva emancipatória inclui capacitação, mobilização, e 

participação popular, mediante o processo de reflexão, identificação de 

necessidades, formulação de demandas, controle das ações do Estado de forma 

qualificada, organizada e crítica, cabendo ao profissional viabilizar o acesso a 

informações que possam contribuir para o entendimento do funcionamento da 

máquina pública, dos procedimentos administrativos, da legislação e inserção nas 

instâncias de decisão do planejamento.  

Fundamentalmente, a intervenção do assistente social, numa perspectiva 
emancipatória, volta-se para o rompimento de práticas identificadas com a 
cultura tuteladora/clientelista da relação entre Estado e sociedade 
contribuindo, para o surgimento de uma nova e superior prática social. 
(Abreu, 2011, p. 216) 

 Nesse ponto da exposição, cabe sinalizar que Iamamoto (2008) faz algumas 

considerações sobre a tese levantada por Abreu (2011) principalmente em relação 

ao que foi denominado como pedagogia emancipatória, pois o princípio educativo 

que orienta esse perfil pedagógico é apresentado como: 

Desse modo, a solidariedade e a colaboração intraclasses subalternas, bem 
como a mobilização, a capacitação e a organização das mesmas classes 
apresentam-se como elementos constitutivos de um novo principio 
educativo – base de uma pedagogia emancipatória – na medida em que 
condições históricas determinadas contribuem para subverter a maneira de 
pensar e agir, isto é a ordem intelectual e moral estabelecida pelo capital, e 
plasmam novas subjetividades e novas condutas coletivas indicativas de 
uma nova cultura (Abreu, 2011, p. 135) 

 A partir dessa colocação, Iamamoto (2008) argumenta que esse princípio 

educativo se sustenta em um movimento de superação da ordem capitalista e 

construção do socialismo, integrando a perspectiva de organização de uma nova 

cultura como tarefa de um projeto societário revolucionário que coloca o assistente 

social vinculado a um projeto socialista, deixando fluidos os limites entre profissão e 

militância política. Iamamoto (2008) ressalta que a categoria de assistentes sociais 

não é politicamente homogênea, em função de se tratar de uma especialização do 

trabalho na sociedade e não de uma atividade que se inscreva na arena política 

stricto sensu. 

 Assim Iamamoto (2008, p. 326) critica:  
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Nessa perspectiva, o desafio do assistente social é avançar na luta 
emancipatória voltada à construção de uma nova sociabilidade – a socialista 
– já que a prática profissional é um “desdobramento da práxis social”, que 
exige relação orgânica entre Serviço Social e os movimentos sociais. Em 
outros termos, essa tendência profissional parece propor um possível 
Serviço Social socialista em uma profissão exercida na esfera do Estado 
burguês, nas corporações empresariais e nas chamadas “organizações da 
sociedade civil”  

 A questão colocada por Iamamoto (2008) se refere a recorrente polêmica de 

considerar o Serviço Social como trabalho e não como prática social. Isso significa 

dizer que se devem reconhecer os limites que a condição assalariada coloca para o 

profissional e a própria mediação desse trabalho pelas instituições que requisitam 

esse profissional.  

À medida que o texto em debate pauta-se pela leitura do exercício 
profissional como uma dimensão da práxis, as determinações que atribuem 
uma particularidade ao trabalho do assistente social – exercido por meio do 
estatuto assalariado – que forja as condições em que essa especialização 
do trabalho se inscreve na reprodução das relações sociais – são 
obscurecidas e secundarizadas. Elas estabelecem limites, socialmente 
objetivos, à efetivação dos rumos projetados mais além da vontade tanto 
dos profissionais individuais quanto da categoria, enquanto coletividade. 
(Iamamoto, 2008, p. 330) 

 Nesse mesmo sentido Iamamoto (2008) ainda reforça que quando Abreu 

(2011) cita exemplos de práticas pautadas na pedagogia emancipatória, verifica-se 

uma distância entre a radicalidade da proposta voltada para a construção de uma 

sociedade socialista e as práticas profissionais exemplificadas tais são elas: 

orçamento participativo, e renda mínima articulada à educação. 

Por fim, cabe aqui chamar atenção para uma questão que não envolve 

apenas precisão conceitual, mas é necessária em face da diversidade de 

publicações existentes16 sobre a temática e que podem gerar confusão no emprego 

da função pedagógica. É então necessário sinalizar que há uma diferenciação entre 

ações socioeducativas e função pedagógica, estamos considerando neste trabalho 

que a primeira se diferencia da segunda. As ações socioeducativas aquelas que têm 

como objetivo realizar intervenções que intencionalmente envolvem: socialização de 

informações, orientação e reflexão sendo materializada principalmente por 

processos interventivos que envolvem trabalho com grupos e processos 

                                                           
16

  Isto com base no que aponta: MIOTO, Regina Célia Tamaso. LIMA, Telma Cristiane Sasso de. 

Ações Socioeducativas e serviço social: características e tendências da produção bibliográfica. 
Temporális n. 21, Brasília, 2011. 
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interventivos de educação, organização e mobilização popular; e a função 

pedagógica é parte de todo e qualquer processo interventivo – inclusive das ações 

socioeducativas – ou seja, ela é inerente à natureza da profissão, e está relacionada 

à funcionalidade da mesma dentro da divisão sócia e técnica do trabalho, pois a 

função pedagógica da ação profissional está contida inclusive nos processos 

interventivos ditos mais “tecnicistas e/ou burocratizados” que mesmo sem a 

intencionalidade do profissional, estão embutidos em processos que contribuem 

para a reprodução das relações da sociabilidade capitalista. 

 Essa forma de conceber a função pedagógica do trabalho do assistente 

social está calcada em toda a análise empreendida por Iamamoto (2011) e (2008) 

sobre o significado social da profissão. Iamamoto (2008) ao aprofundar suas 

análises sobre o processo de realização desse trabalho especializado elucidou suas 

implicações no âmbito da divisão social e técnica do trabalho, abrindo inclusive a 

polêmica sobre o Serviço Social como trabalho produtivo e/ou improdutivo (de mais-

valia), e com isso se posiciona afirmando que o assistente social não se dedica ao 

desempenho de funções produtivas, mas faz parte das atividades que mesmo sem a 

criação direta de valor são imprescindíveis para a reprodução do capitalismo.  

Então o Serviço Social é um trabalho especializado, expresso sob a forma 
de serviços que tem produtos: interfere na reprodução material da força de 
trabalho e no processo de reprodução sociopolítica e ídeo-política dos 
indivíduos sociais dos indivíduos sociais. O assistente social é, neste 
sentido, um intelectual que contribui, junto com inúmeros protagonistas, na 
criação de consensos na sociedade. Falar em consenso diz respeito não 
apenas à adesão ao instituído: é consenso em torno de interesses de 
classes fundamentais, sejam dominantes ou subalternas, contribuindo no 
reforço da hegemonia vigente ou criação de uma contra hegemonia no 
cenário da vida social. (Iamamoto, 2011, p. 69) 

Assim, é dentro da funcionalidade que se inscreve a função pedagógica do 

trabalho do assistente social, que incide justamente sobre os valores, 

comportamentos e atitudes dos trabalhadores, servindo como já dito, a reprodução 

da sociabilidade capitalista, ou contribuindo para a formação de outra sociabilidade. 

A partir dessa colocação tem-se o entendimento de que a função pedagógica 

analisada a partir da compreensão do Serviço Social como trabalho é aqui 

considerada dentro de seu caráter contraditório. Assim não há a unilateralidade para 

considerá-la apenas na sua função de reprodução da sociabilidade vigente.  Pois, a 

partir da colocação de Iamamoto (2008) sobre a relativa autonomia que o 
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profissional possui na condução do seu trabalho, está aberta a possibilidade de o 

direcionamento da função pedagógica estar posicionado de forma diferente do que 

foi requisitado. Pois, mesmo o assistente social sendo proprietário de sua força de 

trabalho, inclusive estando regulamentado como profissional liberal, ele não dispõe 

de todos os meios e condições para sua efetivação sendo mediado pelas instituições 

que os contrata, mas,  

É no limite dessas condições que se materializa a autonomia do profissional 
na condução de suas ações. O assistente social preserva uma relativa 
independência na definição de prioridades e das formas de execução de 
seu trabalho. [...] A relativa autonomia que dispõe o assistente social 
decorre da natureza mesma desse tipo de especialização do trabalho, atua 
junto a indivíduos sociais – e não como coisas inertes – dispondo de uma 
interferência, pela prestação de serviços sociais, na reprodução material e 
social da força de trabalho. Seu trabalho situa-se predominantemente no 
campo político-ideológico: o profissional é requerido para exercer funções 
de controle social e de reprodução da ideologia dominante junto aos 
segmentos subalternos, sendo seu campo de trabalho atravessado por 
tensões e interesses de classe. A possibilidade de redirecionar o sentido de 
suas ações para rumos sociais distintos daqueles esperados por seus 
empregadores deriva do próprio caráter contraditório das relações sociais 
que estruturam a sociedade burguesa. Nelas encontram-se interesses 
sociais distintos e antagônicos, que se refratam no terreno institucional, 
definindo forças sociopolíticas em luta para construir hegemonias, definir 
consensos de classe e estabelecer formas de controle a elas vinculadas. 
(Iamamoto, 2011, p. 98) 

Em função do exposto estamos considerando que a função pedagógica do 

trabalho do assistente social está tensionada pelas requisições tradicionais de 

reprodução da sociabilidade capitalista, e pelo posicionamento ético-político 

expresso no projeto profissional sob a matriz crítica. Estaremos considerando que 

tensionada por estes dois polos, a função pedagógica da profissão pode fortalecer 

um deles. Dessa forma, consideraremos que o assistente social irá fortalecer o 

primeiro polo ao reproduzir o discurso colocado pela PNAS/2004 em relação ao 

trabalho social com famílias no PAIF, que já identificamos anteriormente, e está 

afinado com as estratégias de reprodução de um determinado padrão acumulação. 

Ou seja, esse discurso e as práticas decorrentes dele que se materializam no PAIF 

estão consonantes com as requisições tradicionais colocadas para função 

pedagógica da profissão, de reprodução de uma determinada sociabilidade. Ao 

contrário disso, a partir do reconhecimento pelos profissionais dessas questões que 

permeiam a PNAS/2004 e o PAIF e da condução do trabalho com famílias a partir de 



100 
 

uma perspectiva crítica conforme indica o projeto ético-político poderemos afirmar 

que os assistentes sociais estão fortalecendo o outro polo.  

Dessa forma, ao realizar a pesquisa empírica tentaremos identificar se o 

assistente social direciona seu trabalho fortalecendo o projeto ético-político como 

expressão da função pedagógica da profissão sob o viés crítico, mas sem 

superdimensionar essa função tendo o entendimento de todas as contradições que 

envolvem pensar o serviço social como trabalho. É necessário se ter clareza em 

relação a esta questão, para que não se repita o voluntarismo da perspectiva 

emancipatória colocada por Abreu (2011), e cabe também mencionar que essa 

postura voluntarista também foi adotada por alguns autores para se pensar a própria 

assistência social, que após sua inclusão no campo da seguridade social atribuiu a 

ela papel de promotora da cidadania17, como espaço de “resgate dom protagonismo 

do subalternizados” (Yazbek, 2007) muitas vezes obscurecendo sua funcionalidade 

dentro do capitalismo como importante mecanismo de amortecimento das 

manifestações da questão social. 

Acompanhando a perspectiva de analise pautada no serviço social como 

trabalho, além de analisar função pedagógica a partir do direcionamento ético-

político dos profissionais, também analisaremos as condições e relações trabalho, 

bem como, as dimensões teórico-metodológicas e técnico-operativas presentes no 

trabalho do assistente social com famílias no PAIF. Isto porque analisar a função 

pedagógica do trabalho do assistente social deve contemplar uma perspectiva de 

totalidade que envolve esse trabalho.   

 Dessa forma, concordamos com a tese de Abreu (2011) sobre a função 

pedagógica do assistente social, entretanto levamos em consideração as críticas 

tecidas por Iamamoto (2008) no que diz respeito ao caráter voluntarista do princípio 

educativo emancipatório sinalizado por Abreu (2011). Dessa forma, a concepção 

que orienta esse trabalho é que função pedagógica do assistente social deve estar 

orientada pelo projeto ético-político da profissão, mas tendo em vista todas as 

                                                           
17

 A esse respeito existe um debate em: ALMEIDA, Érica Terezinha Vieira. Assistência Social e 

Cidadania: Um diálogo necessário. Vértices, v. 6, n. 1, p. 27-64, 2004. 
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contradições que a envolvem, entendendo assim, que a função pedagógica presente 

nas ações dos assistentes sociais é orientada por princípios e valores que podem 

fortalecer tanto a afirmação da sociabilidade burguesa ou podem estar 

comprometidos com o projeto profissional hoje hegemônico da profissão. E neste 

momento cabe aqui tecer algumas considerações sobre o projeto ético-político. 

  Acerca do que representa um projeto profissional Netto (2009) coloca que: 

Os projetos profissionais apresentam a autoimagem de uma profissão, 
elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus 
objetivos e funções, formulam os requisitos (teóricos, práticos e 
institucionais) para o seu exercício, prescrevem normas para o 
comportamento dos profissionais e estabelecem as bases das suas 
relações com os usuários de seus serviços, com as outras profissões e com 
as organizações e instituições sociais privadas e públicas (inclusive o 
Estado, a que cabe o reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais). 
(Netto, 2009 p.144 ) 

O atual projeto profissional foi projetado de forma automática, e sim 

construído em condições sócio históricas bem específicas conforme assinala 

Iamamoto (2008, p. 223) 

O projeto do Serviço Social brasileiro é historicamente datado, fruto e 
expressão de um amplo movimento de lutas pela democratização da 
sociedade e do Estado no País, com forte presença das lutas operárias que 
impulsionaram a crise da ditadura do grande capital. Foi no contexto de 
ascensão dos movimentos das classes sociais, das lutas em torno da 
elaboração e aprovação da Carta Constitucional de 1988 e pela defesa do 
Estado de Direito, que a categoria dos assistentes sociais foi sendo 
socialmente questionada pela prática política de diferentes segmentos da 
sociedade civil e não ficou a reboque desses acontecimentos. É no quadro 
dessas profundas modificações por que passou a sociedade brasileira, que 
se explica o florescimento de lutas democráticas, cuja visibilidade no 
cenário político só se dá no ultimo quartel da década de 70. Tal processo 
condiciona, fundamentalmente, o horizonte de preocupações emergentes 
no abito do Serviço Social brasileiro, exigindo novas respostas profissionais. 
(Iamamoto, 2008, p. 223) 

 As raízes desse novo projeto profissional encontram-se atreladas ao 

movimento de crítica do serviço social tradicional de matriz conservadora, é a partir 

do movimento de recusa desse conservadorismo e das condições sócio históricas 

acima apontadas que emerge esse novo projeto profissional. 

Conforme aponta Netto (2009) o projeto ético político do serviço social é um 

projeto profissional que está associado a um projeto societário, ou seja, um projeto 

de classe, no caso ele representa e se coloca a serviço da classe trabalhadora a 
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ponta para a construção de uma nova ordem social, sem exploração/dominação de 

classe, etnia e gênero. Ele ainda assinala que os projetos profissionais são 

construções coletivas e apresentam estrutura dinâmica e tem uma direção política 

(no sentido amplo). 

A dimensão política do projeto é claramente enunciada: ele se posiciona a favor 
da equidade e da justiça social, na perspectiva da universalização do acesso a 
bens e a serviços relativos às políticas e programas sociais; a ampliação e a 
consolidação da cidadania são explicitamente postas como garantia dos direitos 
civis, políticos e sociais das classes trabalhadoras. Correspondentemente, o 
projeto se declara radicalmente democrático – considerada a democratização 
como socialização da participação política e socialização da riqueza socialmente 
produzida. (Netto, 2009 p. 155) 

 Tendo a liberdade como valor ético central o projeto ético político concebe-a 

historicamente, como possibilidade de escolha entre alternativas concretas o que 

resulta um compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos 

indivíduos sociais.  

Além disso, esse projeto profissional dá destaque especial relação com os 

usuários dos serviços oferecidos pelos assistentes sociais é seu componente 

elementar o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população, aí 

incluída a publicidade dos recursos institucionais, instrumento indispensável para a 

sua democratização e universalização e, sobretudo, para abrir as decisões 

institucionais à participação dos usuários. 

Netto (2009) também pontua que apesar de ser hegemônico na categoria 

esse projeto profissional está na contramão das condições postas para sua 

operacionalização, mas apesar desse antagonismo ele recusa as proposições que 

apontam sua ultrapassagem ou desuso. Para ele, 

 no Brasil, tornam-se visíveis e sensíveis os resultados do projeto societário 
inspirado no neoliberalismo – privatização do Estado, desnacionalização da 
economia, desemprego, desproteção social, concentração exponenciada da 
riqueza etc. -, nesta mesma medida fica claro que o projeto ético-político do 
Serviço Social tem futuro. E tem futuro porque aponta precisamente ao 
combate (ético, teórico, ideológico, político e práticosocial) ao 
neoliberalismo, de modo a preservar e atualizar os valores que, enquanto 
projeto profissional, o informam e o tornam solidário ao projeto de sociedade 
que interessa à massa da população. (Netto, 2009 p. 158) 

 Nesse sentido Iamamoto (2008) aponta que um dos maiores desafios é tornar 

esse projeto um guia efetivo para o exercício profissional. A partir disso, iremos 
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tentar identificar se a função pedagógica da profissão vem expressando os 

compromissos firmados pelo projeto ético-político. 
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3 O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO PAIF NO MUNICÍPIO DE SÃO 

JOÃO DA BARRA: UMA APROXIMAÇÃO EMPÍRICA 

 

3.1 Percurso metodológico da pesquisa 

Como já apresentado na introdução deste trabalho o aporte metodológico que 

sustenta a dissertação está baseado na teoria social crítica marxiana. Longe de cair 

em simplificações sobre esse importante instrumento de construção do 

conhecimento estaremos expondo aqui em linhas gerais os principais pressupostos 

que nos guiaram ao longo desse trabalho e deu suporte a interpretação dos dados 

da pesquisa de campo. 

Netto (2009), ao falar sobre como Marx desenvolve o método afirma que ele 

se constitui na verdade como uma longa elaboração teórica, dessa forma, não há na 

obra marxiana nenhuma publicação manualesca especifica sobre o método e este 

fato se explica pelo fato de Marx não tomar o método como autônomo em relação à 

teoria e a própria investigação, pois a orientação de seu pensamento era de 

natureza ontológica e não epistemológica, ele não se debruçou sobre abstração de 

“como conhecer”, mas sim sobre “como conhecer um objeto determinado”.  

Isto quer dizer, simplesmente, que o método de Marx não resulta de 
descobertas abruptas ou de intuições geniais – ao contrário, resulta de uma 
demorada investigação: de fato, é só depois de quase quinze anos das suas 
pesquisas iniciais que Marx formula com precisão os elementos centrais do 
seu método, formulação que aparece na “Introdução”, redigida em 1857, 
aos manuscritos que, publicados postumamente, foram intitulados 
Elementos fundamentais para a crítica da economia política. Rascunhos. 
1857-1858 (MARX, 1982, p. 3-21). É nestas poucas páginas que se 
encontram sintetizadas as bases do método que viabilizou a análise contida 
n‟O capital e a fundação da teoria social de Marx. (Netto, 2009, p.672) 

Dessa forma teoria e método no pensamento marxiano são desenvolvidos de 

forma entrelaçada e dialética, para captar esse caminho é necessário uma análise 

de sua obra com o olhar minucioso a fim de captar como esse cientista construiu o 

caminho de construção do conhecimento sobre a sociedade burguesa fundada no 

modo de produção capitalista, sua gênese, consolidação e o desenvolvimento das 

condições de sua crise. Assim ele entende teoria como a reprodução ideal do 

movimento do pensamento em relação à estrutura e dinâmica do seu objeto de 

pesquisa. (Neto, 2009) 
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Marx parte de um conhecimento já acumulado, pautando-se no pensamento 

social francês, na filosofia clássica alemã e na economia política inglesa, e foi 

desenvolvendo seu pensamento disposto a realizar uma análise crítica sobre os 

fundamentos, os condicionamentos e os limites desses estudos, impulsionado pelo o 

desejo de contribuir com uma alteração na ordem social. Apropriou-se também do 

método dialético da filosofia de Hegel, que foi por ele reformulado. 

 Em linha gerais, Marx nos apresenta um caminho metodológico que concebe 

o objeto de pesquisa enquanto um fato concreto, que tem uma existência objetiva e 

independe da consciência do pesquisador, e se apresenta de forma imediata e 

aparente, sendo necessário ser alcançado em sua essência, ou seja, é necessário 

capturar sua estrutura e sua dinâmica, por meio de procedimentos analíticos que 

apreendam seu processo. 

Como bom materialista, Marx separa claramente o que é da ordem da 
realidade, do objeto, do que é da ordem do pensamento (o conhecimento 
operado pelo sujeito): começa-se „pelo real e pelo concreto‟, que aparecem 
como dados; pela análise, um e outro elemento são abstraídos e, 
progressivamente, com o avanço da análise, chega-se a conceitos, a 
abstrações que remetem a determinações as mais simples. (Netto, 2009, p. 
683-684) 

 Depois de alcançar essas determinações mais simples é necessário voltar a 

concreto, pois as determinações abstratas conduzem a reprodução do concreto por 

meio do pensamento, o seja, o retorno ao concreto pensado.  A abstração é essa 

capacidade intelectiva que permite o extrair o concreto de sua totalidade e isola-lo, 

examiná-lo.  

A abstração, possibilitando a análise, retira do elemento abstraído as suas 
determinações mais concretas, até atingir, “determinações mais simples”. 
Neste nível o elemento abstraído torna-se “abstrato” – precisamente o que 
não é na totalidade de que foi extraído: nela, ele se concretiza porquanto 
está saturado de muitas determinações. A realidade é concreta por isso, por 
ser a “síntese de muitas determinações”, a unidade no diverso que é própria 
de toda totalidade. O conhecimento teórico para Max é o conhecimento do 
concreto, que constitui a realidade, mas que não se oferece imediatamente 
ao pensamento: deve ser reproduzido por este e só a “viagem de modo 
inverso” permite esta reprodução. Já salientamos que, em Marx, há uma 
contínua preocupação em distinguir a esfera do ser da esfera do 
pensamento; o concreto a que chega o pensamento pelo método que Marx 
considera “cientificamente exato” (o “concreto pensado”) é um produto do 
pensamento que realiza “a viagem de modo inverso”. Marx não hesita em 
qualificar este método como aquele “que consiste elevar-se do abstrato ao 
concreto”, “único modo pela qual o cérebro pensante” “se apropria do 
mundo”. (Netto, 2009, p.685) 
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 Marx entende que as determinações são os traços constitutivos da realidade 

e para ele o conhecimento concreto é o conhecimento de suas múltiplas 

determinações. Ele ainda compreende que a totalidade em que está imerso o objeto 

de pesquisa é formada de categorias e relações simples, entre as quais algumas 

mais fundamentais, devem ser conhecidas e descortinadas para exatamente dar 

passagem à reconstituição abstrata do todo. Pois a reprodução ideal (a teoria) 

implica a apreensão intelectiva categorial do objeto de estudo. 

  Nestes termos é necessário alertar que mesmo tendo a alusão de que o 

presente explica o passado, ou seja, o mais desenvolvido explica as formas mais 

simples, Marx não de descuida da gênese histórica das categorias e dos processos, 

pois esse conhecimento é para ele absolutamente necessário. Netto (2009, p. 687) 

adverte que:  

se a economia burguesa fornece a chave para a economia da Antiguidade, 
isto não significa a inexistência de diferenciações históricas, as categorias 
não são eternas, são historicamente determinadas e esta determinação se 
verifica na articulação específica que tem nas distintas formas de 
organização da produção. 

 Netto (2009) destaca que três categorias são nucleares na concepção teórico-

metodológica marxiana. Trata-se das categorias de totalidade, contradição e 

mediação. A perspectiva de totalidade está presente continuamente na sua 

elaboração teórico-metodológica Marx debruçado sobre seu objeto de estudo – a 

sociedade burguesa – concebe como totalidade concreta onde o todo não é 

constituído por partes funcionalmente integradas, mas sim uma totalidade concreta 

inclusiva e macroscópica, de máxima complexidade, constituída por totalidades de 

menor complexidade. Nenhuma dessas totalidades é simples e o que as distingue é 

o seu grau de complexidade, pois são estruturadas e articuladas.  

 Essa totalidade concreta e articulada – que nos estudos de Marx é a 

sociedade burguesa – tem um caráter dinâmico que resulta da contraditoriedade de 

todas as totalidades que a compõe, pois sem essa contraditoriedade, as totalidades 

seriam totalidades inertes. Esse entendimento sobre a contradição dá uma 

perspectiva de movimento de contínua transformação.  

 A mediação é entendida como aquilo que articula as totalidades, ela que 

fornece a compreensão das relações entre os processos ocorrentes nas totalidades. 
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Pois as relações entre as totalidades não são diretas, elas são mediadas pelos 

distintos níveis de complexidade, e pela estrutura peculiar de cada totalidade. 

Articulando essas três categorias nucleares – a totalidade, a 
contradição e a mediação –, Marx descobriu a perspectiva 
metodológica que lhe propiciou o erguimento do seu edifício teórico. 
Ao nos oferecer o exaustivo estudo da “produção burguesa”, ele nos 
legou a base necessária, indispensável para a teoria social. Se, em 
inúmeros passos do conjunto de sua obra, Marx foi muito além 
daquele estudo fornecendo fundamentais determinações acerca de 
outras totalidades constitutivas da sociedade burguesa, o fato é que 
sua teoria social permanece em construção – e em todos os esforços 
exitosos operados nesta construção o que se constata é a fidelidade 
à perspectiva metodológica que acabamos de esboçar. (Netto, 2009, 
p. 691) 

 Nesses termos é indispensável expor novamente mais que no pensamento de 

Marx é indissociável a conexão entre elaboração teórica e formulação metodológica, 

pois Marx não opera com definições. E essa breve exposição sobre algumas noções 

básicas do método que estamos utilizando se deu no sentido de assegurar que todo 

e qualquer leitor compreenda minimamente os princípios e guiaram o caminho 

percorrido neste trabalho. 

 Com base nesses pressupostos, essa escolha metodológica se deu em 

função da sua profunda e rica perspectiva de conhecimento da realidade. Está 

pautado na concepção de homem, mundo e sociedade, a partir do reconhecimento 

do homem como sujeito e da percepção do mundo e da sociedade enquanto 

totalidades históricas. Além disso, por seu sentido amplo, pois mais que um 

instrumento analítico de crítica esse recurso teórico metodológico traz embutidos 

elementos que vislumbram a superação da realidade. Pois, instaura-se como 

movimento crítico, de desenvolvimento de conhecimento crítico, que visa à alteração 

e transformação da realidade investigada, tanto no plano do conhecimento, quanto 

no plano histórico-social. 

 Tendo em vista isso, conhecer o trabalho do assistente social no Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral a Família e em especial como vem se expressando 

a função pedagógica da profissão, nos indica uma abordagem de caráter qualitativo, 

complementada com dados quantitativos pois,  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou 
não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos 
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significados, dos motivos, das aspirações, das crenças dos valores e das 
atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido como parte da 
realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por 
pensar o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade 
vivida e partilhada com seus semelhantes. O universo da produção humana 
que pode ser resumido no mundo das relações, das representações e da 
intencionalidade e é objeto da pesquisa qualitativa dificilmente pode ser 
traduzido em números e indicadores quantitativos. (Minayo, 2010, p. 21) 

 Desse modo, a pesquisa qualitativa tem um viés diferente da pesquisa 

quantitativa. Ela opera com pressupostos onde a realidade é uma construção social 

da qual o investigador participa. Os fenômenos são compreendidos dentro de uma 

perspectiva histórica e holística – componentes de uma dada situação estão inter-

relacionados e influenciados reciprocamente, e se procura entender essas inter-

relações em um determinado contexto. O pesquisador e o pesquisado estão em 

inteiração em um processo multidirecionado no qual há ampla interação entre o 

sujeito e o objeto do conhecimento. O processo de conhecimento se dá em um 

continuum com associações, dissociações, construções nas próprias interpretações, 

procurando compreender a causalidade, a realidade e o mundo. Há a emergência 

das contradições e o conhecimento se funda na própria ação. (Baptista,1999) 

 Martinelli (1999), destaca que a pesquisa qualitativa tem por objetivo 

evidenciar o que os participantes pensam a respeito do que está sendo pesquisado, 

mas não desconectando de sua estrutura, buscando entender os fatos, a partir da 

interpretação que faz dos mesmos em sua vivencia. Ela enfatiza três questões que 

são importantes na pesquisa qualitativa: o reconhecimento da singularidade do 

sujeito; a importância de se conhecer a experiência social do sujeito; o 

reconhecimento de que conhecer o modo de vida do sujeito pressupõe o saber 

como elaborar sua experiência social. 

 É necessário destacar mais uma vez que apesar da pesquisa ter uma 

abordagem predominantemente qualitativa, utilizamos alguns dados quantitativos no 

que tange a frequência de algumas questões que apareciam nas respostas, no 

sentido de enriquecer a análise, e a esse respeito Minayo (2010) coloca que essas 

abordagens apesar de serem diferentes não são opostas, mas sim complementares. 

 Martinelli (1999) ainda destaca que não se trata de uma pesquisa com um 

grande número de sujeitos, pois é necessário aprofundar o conhecimento em 
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relação a aquele sujeito com qual se está dialogando. Podendo conceber 

instrumentos que aproximem de grupos maiores, no entanto não se devem procurar 

medidas estatísticas. O importante nesse sentido, não é o número de pessoas que 

vai prestar a informação, mas sim o significado que esses sujeitos têm em função do 

que se buscam nessa abordagem de pesquisa, e dentro dessa perspectiva esses 

sujeitos são escolhidos intencionalmente. 

 Dessa forma, a aproximação empírica buscou alcançar os profissionais que 

atuam diretamente na execução do Programa de Atendimento Integral a família, que 

é executado nos 5 Centros de Referencia de Assistência Social – CRAS  no 

Município de São João da Barra: 4 no CRAS sede, 3 no CRAS Grussaí, 3 no CRAS 

Barcelos, 2 no CRAS Cazumbá e 3 no CRAS Açú totalizando 15 assistentes sociais. 

Entretanto como é de livre adesão a participação na pesquisa, das 15 profissionais, 

11 optaram em participar. Ressaltamos que foi elaborada um carta de apresentação 

aos profissionais esclarecendo sobre o objetivo da pesquisa, a garantia do sigilo 

quanto à identidade dos profissionais e a sua livre adesão. Além disso, a pesquisa 

foi realizada mediante a autorização da gestora municipal de assistência do 

município. 

 A coleta de dados se deu através do questionário em função deste 

instrumento trazer a flexibilidade para a aplicação e devolutiva das questões, 

considerando as condições objetivas do pesquisador em relação ao deslocamento 

até os CRAS em diferentes dias da semana para alcançar todos os sujeitos da 

pesquisa em um curto espaço de tempo. Isso levando em consideração a extensão 

territorial do município onde esses equipamentos públicos encontram-se em uma 

longa distancia entre si, alguns inclusive em áreas rurais, e com dificuldades de 

transporte público. Entretanto, Marconi e Lakatos (2003) afirmam que esse 

instrumento apesar da flexibilidade para ajustar as necessidades da situação, 

consegue extrair dados complexos, facilita a aquisição de um número representativo 

de participantes, dá possibilidade de uma uniformidade nos símbolos utilizados no 

momento do preenchimento.  

 Outro fator que levou a escolha desse instrumento é que ao fazer uma 

sondagem inicial no campo foi levantada a questão que poderia haver uma 
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resistência dos profissionais no que tange a uma entrevista, em função do contato 

face a face com o pesquisador, que não teria como haver um sigilo em relação à 

coleta de dados. Foi sugerido pela gerente da proteção social básica no município 

que o instrumento de pesquisa fosse repassado as coordenadoras do CRAS para 

que elas direcionassem aos profissionais, que tiveram um tempo determinado, 

entretanto flexível,  para responder. 

 O questionário foi elaborado com questões abertas contemplando os 

seguintes blocos de perguntas: I perfil profissional, II Organização de trabalho no 

PAIF, Fluxo e Demandas III Perspectiva teórico-metodológica, técnico-operativa e 

ético-política e dentro desse bloco foram inseridas as questões em relação à 

dimensão educativa do trabalho do assistente social no PAIF, e para facilitar a 

sistematização dos dados eles foram numerados sequencialmente da seguinte 

forma: Quest 1, Quest, 2, Quest 3, Quest 4, Quest 5, Quest 6, Quest 7, Quest 8, 

Quest 9, Quest 10 e Quest 11. 

 A análise dos dados se deu através da análise de conteúdo, segundo Setúbal 

(1999) a análise de conteúdo tem como suporte instrumental qualquer tipo de 

mensagem e formas de expressão dos sujeitos e é uma forma de olhar para as 

comunicações. Seu objetivo é ultrapassar as evidencias imediatas à medida que 

busca a certeza da fidedignidade das mensagens socializadas e a validade de sua 

generalidade, também busca aprofundar, por meio de leituras sistemáticas e 

sistematizadas, a percepção, a pertinência e a estrutura das mensagens. 

Vista sobre o prisma qualitativo se trata de uma análise intuitiva e relacional, 

sendo importante o reconhecimento do contexto, tanto o inerente a mensagem como 

o exterior a ela. Isso traz a necessidade de identificar quem fala a quem a 

mensagem é dirigida e em que circunstancias é transmitida. Essa metodologia 

identifica a presença ou a ausência de uma dada característica de conteúdo ou de 

um conjunto de características num determinado fragmento de mensagem. 

Tal objetivo leva o pesquisador a se voltar para a captação das diferenças 
significativas que compõem a forma de ser do objeto da comunicação, sem, 
contudo se preocupar necessariamente de imediato com sua quantificação. 
(...) É a manifestação da dimensão ampliada-inter-relacional da análise de 
conteúdo, não mais limitada a análise fatorial, “sistematizadora” e objetiva 
de categorias específicas, mas reveladora de implicações latentes e 
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manifestas, apreendidas por meio de inspeções acuradas aos elementos 
constitutivos da amostra. (Setúbal, 1999, p. 70) 

 O desenvolvimento da análise de conteúdo envolveu a preparação das 

informações. Englobou uma segunda etapa de unitarização, que teve como 

finalidade imprimir uma unidade de análise, identificando informações que 

apresentaram aspectos comuns. Após isso foi realizada a categorização, que 

constituiu uma classificação das informações, e seguimos para a descrição, que 

visou comunicar o resultado obtido por meio das análises. A última parte consistiu na 

interpretação que se deu a partir de uma análise mais profunda, a fim de 

compreender o fenômeno e explicá-lo a partir da fundamentação teórica e pelo 

debate já realizado nesse trabalho. (Setúbal, 1999) Nesses termos, buscamos 

problematizar os dados empíricos sobre o trabalho do assistente social no PAIF em 

São João da Barra e sua função pedagógica, iluminados pelo debate já exposto ao 

longo desse trabalho.  

3.2 Caracterização do Município de São João da Barra  

 O município de São João da Barra está localizado no Norte do Estado do Rio 

de Janeiro. A região onde hoje se localiza o município em 1676 começou a ser 

povoada foi elevada à categoria de Vila, na época a economia girava em torno da 

pesca, criação de gado e o início da cultura da cana. No século XVIII, o transporte 

fluvial ganha força devido o escoamento da produção açucareira para Salvador, 

Bahia. No início do século XIX, quando a Família Real se mudou para o Brasil, São 

João da Barra, intensificou seu comércio e seu desenvolvimento fez com que, em 17 

de junho de 1850, o imperador Dom Pedro II elevasse a Vila de São Pedro da Praia 

à categoria de Cidade, denominando-a São João da Barra. Foram inauguradas a 

Santa Casa de Misericórdia, a Usina de Barcelos, a Companhia de Navegação, a 

Companhia Agrícola, a Companhia de Cabotagem. (IBGE, 2010) 

No início do século XX, os problemas de assoreamento da foz do rio Paraíba 

do Sul se intensificaram, forçando a venda da Companhia de Navegação, que já 

enfrentava problemas com a competição gerada pela abertura da navegação a 

navios estrangeiros. São João da Barra entrou em decadência e teve sua economia 

retaivada, devido ao surgimento da Indústria de Bebidas Joaquim Thomaz de Aquino 

Filho. No final da década de 1970, a cidade voltou a prosperar com a descoberta do 
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Petróleo, recebendo royalties por ser município limítrofe aos campos produtores, 

tornando-se definitivamente produtor a partir do ano de 2000. (IBGE, 2010) 

Enquanto um município de pequeno porte tem em sua área 457,8 quilômetros 

quadrados correspondentes a 4,7% da área da Região Norte Fluminense. O 

Município é composto pelo 1º distrito: Sede (São João da Barra), 2º distrito: Atafona, 

3º distrito: Grussaí, 4º distrito: Cajueiro, 5º distrito: Pipeiras e Açu, 6º distrito: 

Barcelos.  É importante salientar que grande parte do município guardava 

características rurais, entretanto desde 2007 ele vem sendo gradativamente 

urbanizado em função da construção do Porto do Açú. (IBGE, 2010) 

 Segundo o último censo do IBGE em 2010 a população do município era de 

32.747 habitantes, havendo uma estimativa populacional para o ano de 2015 de 

34.583 pessoas. A maioria da população reside na área urbana município que 

segundo o último censo representa 78, 46 % do total. 

   Conforme dados dessa mesma pesquisa as questões relativas à educação 

revelam que a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 9,2%. 

Na área urbana, a taxa era de 7,6% e na zona rural era de 15,0%. Entre 

adolescentes de 10 a 14 anos, a taxa de analfabetismo era de 3,0%. A taxa de 

analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais no município é maior que a taxa do 

Estado. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP, em 2012, a taxa de distorção idade-série no 

ensino fundamental foi de 33,7% do 1º ao 5º ano e de 42,9% do 6º ao 9º ano. A taxa 

de distorção idade-série no ensino fundamental municipal foi maior, quando 

comparada às taxas da Região Sudeste, maior que a do estado e maior que a do 

Brasil. A taxa de distorção idade-série no ensino médio do município foi maior que a 

taxa do Brasil, maior que a da região e maior que a do estado. Vale ressaltar que 

atualmente o município conta com 40 escolas municipais que atendem desde as 

modalidades de creche até o segundo segmento do ensino fundamental. (Brasil, 

2013) 

 Em relação à saúde no que diz respeito à mortalidade infantil, o Censo 2010 

revela que o número de óbitos infantis foi de 10 crianças, ao passo que no Estado o 

número de óbitos infantis foi de 3.023 crianças e a taxa de mortalidade infantil foi de 

13,94 crianças a cada mil nascimentos. No município, 81,95% dos nascidos vivos 
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em 2011 tiveram suas mães com 7 ou mais consultas de pré-natal. De acordo com 

dados do Ministério da Saúde, ocorreu um aumento na cobertura populacional 

estimada pelas equipes de atenção básica no município. Em 2008, a cobertura era 

de 93,83% e aumentou para 99,59% em 2012. (Brasil, 2013) 

Os dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram ainda que o 

fornecimento de energia elétrica estava presente praticamente em todos os 

domicílios. A coleta de lixo atendia 93,6% dos domicílios. Quanto à cobertura da 

rede de abastecimento de água o acesso estava em 71,0% dos domicílios 

particulares permanentes e 36,8% das residências dispunham de esgotamento 

sanitário adequado.  

No que concerne à morbidade hospitalar, as cinco principais causas de 

internação, segundo dados do Ministério da Saúde de 2012 são: Gravidez, parto e 

puerpério; doenças de pele e de tecido subcutâneo; lesões envenenamentos e 

algumas outras consequências de causas externas; doenças do aparelho 

respiratório; (Brasil, 2013) 

 De acordo com o Censo Demográfico 2010 em relação às principais causas 

externas de óbito relatadas pelo município, do total da população de 15 a 29 anos 

era de 8.250 indivíduos, sendo que 34 faleceram em função de eventos e/ou causas 

externas como: agressões, acidentes de transporte, outras causas externas de 

lesões e acidentes. 

 Em relação a taxas de homicídios de acordo com dados do Ministério da 

Saúde ocorreu uma redução nessa taxa de 45,8 em 2010 para 18,1 no ano de 2011. 

As maiores taxas de homicídios no município são 35,9 para a faixa de 15 a 29 anos 

e de 23,3 para a faixa de 40 a 59 anos. (Brasil, 2013)    

Quanto aos níveis de pobreza, os dados do Censo Demográfico de 2010 

apresentam em termos proporcionais, 5,7% da população está na extrema pobreza, 

com intensidade maior na área rural, 6,4% da população na extrema pobreza na 

área rural contra 5,4% na área urbana. 

 Em relação ao mercado de trabalho o último Censo de 2010 também 

apresenta que segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de 

trabalho formal em 2010 totalizava 7.397 postos, 95,7% a mais em relação a 2004. 

O desempenho do município ficou acima da média verificada para o Estado, que 

cresceu 33,3% no mesmo período. Administração Pública foi o setor com maior 
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volume de empregos formais, com 3.583 postos de trabalho, seguido pelo setor de 

Construção Civil com 1.747 postos em 2010. Somados, estes dois setores 

representavam 72,1% do total dos empregos formais do município. Os setores que 

mais aumentaram a participação entre 2004 e 2010 na estrutura do emprego formal 

do município foram Construção Civil de 1,88% em 2004 para 23,62% em 2010 e 

Serviços de 9,34% para 11,14%. 

 Essas informações trazidas pelo Censo de 2010 nos dão uma importante 

noção sobre as características do Município de São João da Barra entretanto, é 

necessário pontuar que elas são mais condizentes com a realidade urbanizada do 

município.  

É importante sinalizar que a extensa área rural de São João da Barra apesar 

de concentrar apenas 21,54% da população total, é caracterizada por áreas de 

cultivo de agricultura e a população residente nesse território sobrevive basicamente 

dessa atividade econômica e são pequenos produtores. Os dados da Pesquisa 

Agrícola do IBGE de 2006, classificou o município de São João da Barra como o 

maior produtor de quiabo e maxixe, e o 2º maior de abacaxi do estado do Rio de 

Janeiro, além disso, de acordo com essa pesquisa a produção agrícola envolve o 

cultivo de mais 27 culturas, como: cana, aipim, jiló, abobora, caju, etc. 

 Entretanto, com a construção do Porto do Açú a partir de 2007, o município 

vem passando por grandes transformações no que tange a suas características e 

seu espaço socioterritorial. O Porto do Açu pertence ao modelo Maritime Industrial 

Develop Areas (MIDAs), ou seja, não é um porto que serve apenas para realizar 

operações de entrada e saída de mercadorias, bem como reparos de navios ou 

armazenagem temporária de mercadorias no espaço portuário. O Porto do Açu é, 

acima de tudo, um complexo industrial, pois, além do porto, existe toda uma área 

destinada à implementação de indústrias facilitando logisticamente o escoamento 

das mercadorias. O Complexo Industrial do Superporto do Açú é considerado o 

maior empreendimento porto-indústria da América Latina e será, quando concluído, 

o terceiro maior porto do mundo, ficando atrás apenas dos portos de Roterdã, na 

Holanda, e Xangai, na China. 

No entanto, apesar das várias vantagens econômicas apresentadas pelo 

projeto do superporto, que é tido como capaz de tirar São João da Barra e o norte 

fluminense da pobreza, atrair investimentos industriais estrangeiros para a região, e 
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reverter o processo de êxodo das plantas industriais do Rio de Janeiro para outros 

estados do Sul e Nordeste, o empreendimento afetará não só o ambiente, mas as 

condições de vida da população e também dinâmica socioespacial dos municípios 

da região. (Kury; Rezende; Pedlowsky, 2010). 

Para começar, as atividades do complexo já estão afetando o ecossistema do 

entorno, formado por manguezais, restingas, lagoas costeiras e remanescentes de 

mata atlântica, pois essas águas já estão salinizadas em função das alterações 

ambientais realizadas pela construção do porto e, toda a parte de cultivo agrícola 

está também não só prejudicada pela salinização da água e do solo, mas também 

por toda a dinâmica de desapropriações dos pequenos produtores das áreas de 

cultivo. (Kury; Rezende; Pedlowsky, 2010). 

  Outra questão problemática foi o decreto do governo do estado do Rio de 

Janeiro, em junho de 2009, desapropriando uma área de 7.200 hectares, no 5º 

distrito de São João da Barra, através da Companhia de Desenvolvimento Industrial 

do Estado do Rio de Janeiro (CODIN). Na área, pretende-se construir o condomínio 

industrial do complexo. No entanto, tanto esta inciativa, quanto o porto são 

empreendimentos que estão sendo viabilizados e geridos com recursos privados, e 

a desapropriação estaria sendo realizada com recursos de uma autarquia pública.  

Além disso, as comunidades se queixam da forma como vem ocorrendo o 

processo de desapropriação. Em dezembro de 2011, o MPF ajuizou nova ação, 

desta vez alegando que a desapropriação de terras para instalação do distrito 

industrial do superporto estava sendo feita de uma forma que lembrava atos de 

milícia. No início de 2012, o Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado do 

Rio de Janeiro, formado por órgãos governamentais e da sociedade civil, começou a 

investigar falhas e irregularidades na questão da desapropriação (Batista, 2012). 

Em 2013, agricultores desapropriados decidiram, através de advogado, entrar 

com petição no Superior Tribunal de Justiça (STJ), alegando irregularidades no 

processo de desapropriação. Os moradores queixam-se ainda da forma como são 

retirados de suas casas. Segundo eles, não há negociação: caso não aceitem o 

valor oferecido pela empresa, têm de recorrer à Justiça. Muitos sequer receberam a 

indenização e estão enfrentando diversas dificuldades (Freitas, 2013). 

Segundo Carvalho; Júnior; Lima e Crespo (2010) o Porto do Açu, além de ser 

um agente da reestruturação espacial que ocorre no Estado do Rio de Janeiro, 
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também é responsável pela organização territorial do município de São João da 

Barra, que deixará de ser um município de características rurais para ser um 

município urbano, tendo em vista que a previsão, da própria Prefeitura de São João 

da Barra, é de crescimento populacional de aproximadamente 800% até o ano de 

2025. 

Outra discussão tratada por Carvalho; Júnior; Lima e Crespo (2010) acerca da 

implementação do Porto do Açu é quanto a sua rapidez na ocupação do território. 

Diferentemente do que acontece com os portos históricos que cresceram e se 

desenvolveram junto com as cidades, o Porto de Santos é um exemplo de porto 

histórico, o Porto do Açu não apresenta um diálogo horizontal com a cidade e sim 

vertical, ou seja, ele não se adéqua à cidade e sim a cidade a ele.  

 

3.3 A Política de Assistência Social em São João da Barra 

  

A Política de Assistência Social no Município é executada pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SMASDH, a atual gestora é 

Assistente Social formada pela Universidade Federal Fluminense – UFF, Polo de 

Campos dos Goytacazes. De acordo com a antiga classificação da Norma 

Operacional Básica de Assistência Social – NOB/SUAS (2005) o Município encontra-

se no nível de gestão básico da Política de Assistência Social, e não foi possível 

identificar o nível de gestão de acordo com a nova Norma Operacional Básica de 

Assistência Social NOB/SUAS (2012), já que nesse novo documento os critérios de 

classificação dos níveis de gestão do município são realizados através da apuração 

do Índice de Desenvolvimento do SUAS - ID SUAS, o ID SUAS é composto por um 

conjunto de indicadores de gestão, serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais apurados a partir do Censo SUAS, sistemas da Rede SUAS e 

outros sistemas do MDS. (2012) 

Conta atualmente com uma estrutura que abrange 5 Centros de Referência 

de Assistência Social – CRAS distribuídos na: Sede, Grussaí, Barcelos, Cazumbá e 

Açú, sendo 2 cofinaciados pelo governo federal através do Ministério de 

Desenvolvimento social e Combate a Fome – MDS  e os outros 3 são financiados 

pelo orçamento municipal da Política de Assistência. Possui também um Centro de 

Referencia Especializado de Assistência Social – CREAS que é cofinaciado pelo 
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MDS; uma Casa de Passagem para Migrantes e População de Rua; uma Unidade 

de Acolhimento para Idosos; uma Unidade de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes; três Centros de Convivência para a Terceira Idade, um na sede, um 

em Barcelos e um no Açú, dois Centros de Convivência para Crianças e 

Adolescentes em Atafona e no Açú. Além dos Polos do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil – PETI nas localidades da Sede, Bajuru, Cazumbá, Mato Escuro, 

Açú e Barcelos. Também fazem parte da estrutura da SMASDH de São João da 

Barra, o Núcleo de Inclusão Produtiva e Economia Solidária do Açú, o Centro de 

Capacitação para Inclusão Produtiva na sede e a Cooperativa de Arte Culinária e 

curso de Padeiro e Confeiteiro. 

 O município ainda conta com o Conselho Municipal de Assistência Social, 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e seus respectivos 

Fundos, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal da Pessoa com 

Deficiência, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.  

 De acordo com os registros de outubro de 2015 do Cadastro Único no MDS o 

município tem 5.490 famílias registradas no Cadastro Único e 3.114 famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família 29,50 % da população do município. Em 

2014 o total de repasse do governo federal para o programa Bolsa Família foi de R$ 

7.187.928,00 de reais.  

 Além do programa bolsa família, São João da Barra também contava com um 

programa municipal de transferência de renda, o Cartão Cidadão, implantado desde 

junho de 2006, que atendia cerca de pouco mais de 5000 famílias com um valor fixo 

de 250,00 reais. Entretanto em julho de 2015 este benefício foi suspenso, e o atual 

Prefeito Amaro de Souza Martins Neco justificou a suspensão em razão da 

diminuição da receita dos royalties do petróleo. Dos R$ 173 milhões da previsão 

orçamentária para o primeiro semestre de 2015, o Município arrecadou apenas R$ 

87 milhões. Mesmo com a diminuição da receita dos royalties o prefeito ainda 

manteve o benefício de aluguel social que beneficia 358 famílias são-joanenses que 

se encontra em situação de vulnerabilidade por residirem em área de risco, ou em 

construções com possibilidade de desabamento, esse benefício faz parte da Política 

Municipal de Habitação e é administrado pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos, que repassa as famílias em valor monetário equivalente 

a 75% do salário mínimo vigente. (Folha da Manhã, 2015) 
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 Algumas informações importantes no que diz respeito à evolução da Política 

de Assistência Social em São João da Barra, não foram possíveis de serem 

conhecidas em função de não terem sido informadas pelos gestores da Assistência 

Social no Município na ocasião em que foram perguntadas pela pesquisadora. 

Dessa forma, tentamos saber sobre o histórico dessa da Política no Município 

através de reportagens em jornais e sites locais, pois também não foi possível obter 

essas informações com as profissionais entrevistadas, visto que estão trabalhando 

há pouco tempo no município cerca de um ano e meio em média. 

 Não foi possível conhecer qual a data precisa de adesão do município a 

estrutura do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, conseguimos apenas 

compreender que São João da Barra vem aderindo a proposta da Política Nacional 

de Assistência desde seu lançamento, e ao buscarmos informações sobre o 

histórico da assistência social no município a partir da promulgação da Política 

Nacional de Assistência – PNAS 2004, conseguimos as seguintes informações: no 

governo da Prefeita Carla Machado no mandato de 2005 – 2008, a então secretária 

de Promoção Social era a Sra. Derly Machado, mãe da prefeita, onde se pode 

observar que em substituição ao primeiro-damismo na assistência social houve o 

“primeiro-manhismo”, com a morte da Sra. Derly Machado em 2008 quem assumiu a 

pasta da assistência do município foi o irmão da prefeita Carla Machado, o Sr. 

Carlos Frederico Machado, ficando até o final do primeiro mandato e no primeiro ano 

do segundo mandato da Prefeita Carla Machado 2009 – 2012, quando foi substituído 

pelo atual prefeito da cidade José Amaro de Souza, que assumiu a secretaria de 

assistência de 2010 a 2012. Em 2013 o então secretário de assistência social foi 

eleito prefeito da cidade e designou a Sra. Denise Esteves como Secretária 

Municipal de Assistência Social que foi substituída em 2014 pela atual secretária a 

Sra. Swany Gomes. Mesmo com as informações sobre os secretários que 

assumiram a gestão na Assistência Social no Município, não foi possível conhecer 

como foi à gestão de cada um exceto da atual. O que conseguimos apurar por meio 

de reportagens nos meios de comunicação, foi que a Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos vêm a quatro anos consecutivos recebendo 

prêmios por sua gestão. 

  A primeira ocorreu quando o atual prefeito era secretário da pasta, em 2012. 

Na ocasião, o município ficou entre os 100 melhores do país na área social. Em 
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2013, mais um prêmio Vivência Social. A pasta era comandada por Denise Esteves, 

atualmente secretária de Saúde.  Já no início do ano passado, durante o 1º Fórum 

Nacional Sustentável, realizado em Salvador na Bahia, o prefeito e a secretária de 

Assistência Social e Direitos Humanos, Swany Gomes, receberam o troféu Vivência 

Social 2014, concedido aos 50 municípios brasileiros que mais investiram na 

Assistência Social durante os anos de 2012 e 2013. No final do ano passado, 

recebeu o Prêmio Responsabilidade Social, pelo seu trabalho de excelência, durante 

o 7º Congresso Nacional de Gestores da Assistência Social, na Costa do Sauípe, na 

Bahia. Agora em 2015 o município recebeu novamente o prêmio Vivencia Social. 

 Em fevereiro deste ano, o prefeito recebeu a comenda Grand Gestor 

Municipal do Brasil 2015, prêmio máximo de gestão na área da Assistência Social. A 

comenda, referente à atuação no ano de 2014, é oferecida em reconhecimento por 

projetos desenvolvidos pelos gestores que se destacam pela observância às regras 

técnicas e pelas obtenções de resultados positivos para a população. O prêmio foi 

concedido pela empresa Premium Brasil Group que, por meio de uma pesquisa 

entre 5.600 municípios, chegou à lista oficial dos homenageados. 

 Em relação à parte de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 

Assistência Social Trabalho e Recursos Humanos, pode-se afirmar que quase que a 

totalidade de seu quadro de funcionários tanto de nível médio quanto de nível 

superior, é formada por funcionários com vínculo de trabalho de cargos 

comissionados e contratos temporários. Os servidores de contrato temporário foram 

admitidos através de um processo seletivo simplificado em maio 2014. Ao buscar 

informações nos órgãos oficiais da prefeitura que são responsáveis pelos recursos 

humanos, percebemos que após a nova institucionalidade trazida pelo SUAS para a 

Política de Assistência Social e até mesmo como a definição de uma Política de 

Recursos Humanos que prevê um quadro permanente e estável de técnicos para 

assistência social, nunca houve um concurso público para provimento de cargos 

efetivos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Mesmo 

sem uma precisão de datas pode se afirmar que o último concurso público para 

provimento de cargos efetivos que destinou profissionais a pasta da Assistência 

Social no Município foi antes de 2005, sendo um processo seletivo geral para todas 

as pastas da prefeitura onde os profissionais não se candidataram especificamente 

para uma ou outra secretaria. Conseguimos obter a informação que nesta época 
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foram destinadas profissionais que foram aprovadas no concurso para cargos 

administrativos de nível médio, mas tinham formação superior em serviço social, 

para trabalharem na Secretaria de Assistência que na época era chamada de 

Promoção Social. Essas profissionais mesmo tendo prestado concurso para cargos 

de nível médio por ter formação especifica, atuavam com desvio de função como 

assistentes sociais na Promoção Social. 

 Em relação ao PAIF em São João da Barra conseguimos obter a informação 

de que o mesmo vem sendo implantado no município desde as protoformas do 

Programa Núcleo de Apoio à Família – NAF em 2001. Quando a nova Política 

Nacional de Assistência Social foi lançada em 2004, o município acompanhou sua 

implementação e transformou a sede onde funcionava o NAF em CRAS onde hoje é 

o CRAS sede com a devida incorporação do PAIF a nova estrutura da Assistência 

Social. De acordo com os dados do Relatório de Informações do Pacto de 

Aprimoramento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome 

atualmente 991 famílias dos diferentes CRAS do Município recebem o 

acompanhamento familiar previsto no PAIF. Entretanto em entrevista dada pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social ao Jornal online Terceira Via na data de 

19, de setembro de 2015, somente no primeiro semestre (2015) a pasta contabilizou 

2.536 famílias em acompanhamento sistemático nos cinco Centros de Referência da 

Assistência Social – CRAS.   

 

3.4 Os achados da pesquisa 

3.4.1 Os sujeitos da pesquisa 

As assistentes sociais que participaram da pesquisa foram aquelas que 

executam diretamente o Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF, nos 5 

CRAS do Município de São João da Barra, o total de profissionais que trabalham no 

programa são de 15 Assistentes Sociais, 4 no CRAS Sede, 3 no CRAS Grussaí, 3 

no CRAS Barcelos, 3 no CRAS Açú e 2 do CRAS Cazumbá. O questionário de 

pesquisa foi enviado as 15 profissionais, juntamente com uma carta de 

apresentação, mas apenas 11 profissionais responderam e destas: 4 são do CRAS 

Sede, 3 do CRAS Açú, 2 do CRAS Grussaí, 1 do CRAS Barcelos e 1 do CRAS 
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Cazumbá. Vale ressaltar que a participação na pesquisa foi de livre adesão dos 

profissionais, que ao participarem tiveram sua identidade totalmente preservada.  

Todas as Assistentes Sociais têm vínculo de trabalho de contrato temporário, 

e foram admitidas por processo seletivo simplificado realizado em maio de 2014. 

Este processo seletivo teve como critérios para a seleção das profissionais, uma 

primeira etapa de análise de currículo e uma segunda etapa com entrevista e foi 

organizado pela própria Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos - SMASDH. Portanto todas estão trabalhando em média há um ano e meio 

no PAIF, tendo referência à aplicação da primeira etapa dos questionários em 

agosto de 2015.  

Também é importante sinalizar que a data de término do contrato que admite 

as profissionais finda em fevereiro de 2016, e inclusive a gestão já está elaborando o 

novo processo seletivo que irá acontecer para substituir as profissionais. 

 Estes dados nos apontam que apesar da Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos – NOB-RH/SUAS apontar dentre os princípios e diretrizes para a 

gestão do trabalho no âmbito do SUAS que nos serviços públicos o preenchimento 

dos cargos deve ocorrer por meio de nomeação dos aprovados em concurso 

públicos no sentido de assegurar a qualidade da execução dos serviços, isso não 

vêm ocorrendo. Monteiro (2015) destaca que ainda que a NOB-RH/SUAS constitui 

um importante instrumento na efetivação dos princípios do SUAS, porém sua 

implementação não se dá de forma mecânica, pressupõe processo, na medida em 

que demanda empenho de diferentes atores. 

Ainda sobre a precarização do trabalho no âmbito do SUAS cabe destacar 

que muitos contratos de trabalho que desrespeitam a exigibilidade do concurso 

público para o provimento dos cargos, nem sempre asseguram os direitos 

trabalhistas (férias, 13º salário, FGTS) e/ou aos benefícios previdenciários. Outra 

consequência desta flexibilização dos contratos de trabalho é a falta de estabilidade 

que causa grande insegurança aos trabalhadores, uma vez que ficam à mercê dos 

desmandos institucionais e políticos pelo temor em perder seu trabalho. Estas 

formas de contratação também contribuem para a descontinuidade das ações, uma 
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vez que pela natureza da sua contratação, a troca de profissionais acontece com 

maior facilidade, conforme fica claro nos dados da pesquisa. 

O fato de as profissionais não possuírem um vínculo estável, influencia não só 

no processo de continuidade das ações, como já apontado, mas também interfere 

na questão dos vínculos que o profissional estabelece com a população atendida. 

Nesse sentido, Muniz (2011, p.105) contribui ao ressaltar a importância do vínculo. 

Nos serviços socioassistenciais, trabalho social e trabalho socioeducativo 
são efetivados sempre por uma equipe de referência e o vínculo deve ser 
efetivado, originando processos de contratualização que definem laços de 
compromissos e de corresponsabilizações, pois está se falando de sujeitos. 
Somente dessa maneira é possível atender de fato as demandas e 
necessidades dos sujeitos reais do trabalho socioassistencial. 

Silveira (2011) contribui com o debate reconhecendo que há um cenário 

histórico de precarização das relações e condições do trabalho no âmbito da política 

pública de assistência social, e que a desprecarização dos vínculos e demais 

condições de trabalho, constitui estratégia central na efetivação do SUAS, 

contribuindo diretamente na qualificação dos serviços. 

Os dados do Censo SUAS (2010), apresentam um panorama de persistente 

precarização de vínculos de trabalho, já que apenas 39% dos trabalhadores são 

estatutários, o que confronta com as diretrizes da gestão do trabalho na assistência 

social, que já foram definidos pela NOB-RH (2006). Silveira (2011) acrescenta que 

em relação aos municípios confirma-se a tendência de alta rotatividade, a 

precarização dos vínculos, o despreparo para o desempenho de funções, exercício 

ilegal, entre outros. Esse panorama não é exclusivo dos trabalhadores do SUAS ele 

está inserido no contexto mais amplo de flexibilização e precarização do mercado de 

trabalho que vem ocorrendo desde a década de 1990. E nesse sentido Raichelis 

(2011, p. 43) complementa que:  

A temática do trabalho e dos trabalhadores no SUAS é um dos grandes desafios a 
ser enfrentado se o objetivo for a concretização da política de assistência social 
voltada ao atendimento de necessidades sociais e comprometida com a ampliação 
e consolidação de direitos das classes subalternas. Essa questão no âmbito da 
política de assistência social emerge em meio ao fogo cruzado em que se 
encontra o trabalho assalariado na sociedade capitalista contemporânea, 
particularmente a partir das consequências desastrosas das medidas de ajuste 
neoliberal desenhadas pelo Consenso de Washington e implementadas no Brasil 
na década de 1990. Os efeitos mais críticos do processo de restruturação 
produtiva desencadeado com a adoção do receituário de ajuste estrutural vêm se 
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expressando na desregulamentação das relações e direitos do trabalho no Brasil, 
que aprofunda o binômio flexibilização/precarização, processo este que incide 
fortemente, ainda que de forma desigual, no conjunto dos trabalhadores 
assalariados e na classe social que vive do trabalho. 

   

As assistentes sociais têm idade entre 27 e 56 anos, sendo que 3 não 

informaram a idade,  e são todas do sexo feminino:  

Gráfico 1

 

  Todas as assistentes sociais que responderam o questionário informaram que 

são formadas pela Universidade Federal Fluminense – UFF, Polo Universitário 

Campos dos Goytacazes. O ano de formação varia conforme gráfico abaixo:  
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Gráfico 2

 

De acordo com o gráfico percebemos que as maiorias das profissionais já 

possuem algum tempo de formação, onde o menor tempo de formação é de 6 anos 

e o maior é de 32 anos. 

Constata-se que as profissionais foram formadas após a reforma curricular de 

1982, que trouxe uma nova perspectiva para se pensar a formação e a prática 

profissional, essa reforma curricular buscou romper com o lastro conservador da 

profissão e com a vinculação com a ideologia dominante, incorporando a tradição 

marxista junto a outras correntes epistemológicas onde o estudante poderia optar 

em qual linha iria atuar.  Observa-se também que sete das onze profissionais 

formaram-se depois de 1996, dentro das Novas Diretrizes Curriculares da ABEPS.  

Em relação, ainda à qualificação profissional, o gráfico abaixo demonstra que 

em sua maioria as profissionais possuem uma formação que extrapolou a graduação 

compondo em seu currículo diversos cursos de aprimoramento profissional . 
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Gráfico 3

 

Evidencia-se a partir dos questionários que uma profissional tem Mestrado em 

Políticas Sociais, duas têm Especialização em Serviço Social, quatro têm 

Especialização em Gestão de Políticas Sociais, duas Especialização em outras 

áreas, entre estas se destaca: Responsabilidade Social e Gestão de Conflitos e 

todas tem diversos cursos de aperfeiçoamento em média cada profissional realizou 

três cursos. Dentre esses cursos de aperfeiçoamento destacam-se as seguintes 

áreas: Assistência Social, Ética Profissional, Saúde, Controle Social. Portanto 

evidencia-se uma preocupação das profissionais com a capacitação permanente, 

com vistas à qualificação do trabalho. 

É importante frisar que a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos - SMASDH vem travando um diálogo bem aproximado com a Secretaria 

de Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive o próprio município 

ministrou capacitações as profissionais no que tange ao Manual de 

Acompanhamento Familiar do Estado do Rio de Janeiro, estas capacitações 

denominadas como Seminário Municipal de Trabalho Social com Famílias foram  
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realizadas em 2014 e janeiro de 2015 e segundo o relato da própria Secretária de 

Assistência Social do município: 

“A promoção no contexto municipal tanto do I como do II Seminário, surgiu a 
partir da participação do município no Encontro Regional sobre Trabalho 
Social com Famílias, na Política Nacional de Assistência Social (PNAS), da 
Região Sudeste, promovido pelo Ministério de Desenvolvimento Social, em 
setembro do ano passado, em Brasília. (...) O seminário contará com a 
participação de representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro”. 
(Swany Gomes, Jornal Online Terceira Via, 19 de setembro de 2015) 

 Vale ressaltar que a NOB-RH/SUAS (2005), traz as diretrizes para uma 

política nacional de capacitação dos trabalhadores públicos e da rede prestadora de 

serviços, gestores e conselheiros da Política Nacional de Assistência, de forma 

sistemática, continuada, sustentável, participativa, nacionalizada e descentralizada, 

fundamentada na concepção da educação permanente. Nesse sentido, os dados da 

pesquisa nos levam a reflexão de que é um ponto positivo a promoção dos 

seminários para discussão sobre o trabalho social com famílias pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, no entanto, destacamos que a 

proposta de educação permanente colocada pela NOB-RH/SUAS é muito mais 

ampla, e tem um caráter sistemático e contínuo. Nesse sentido, Carvalho e Silveira 

(2011) destacam que a educação permanente é uma exigência estratégica na 

gestão do trabalho no SUAS. 

Das 11 profissionais 8 residem no próprio município de São João da Barra e 3 

residem no Município de Campos dos Goytacazes e, apenas 4 possuem outro 

vínculo empregatício. A Faixa salarial paga pelo município de São João da Barra 

gira em aproximadamente em 3 salários mínimos para todas as profissionais por 20 

horas semanais.  

No que tange as condições de trabalho nos CRAS conseguimos obter 

informações com as coordenadoras do CRAS e elaboramos a seguinte tabela: 
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Gráfico 4

 

Com relação à estrutura dos CRAS que é essencial para o trabalho do PAIF, 

percebemos que a maioria dos imóveis são alugados e encontram-se com sua 

estrutura física improvisada e/ou adaptada para o funcionamento do programa, não 

atendendo totalmente aos padrões de acessibilidade para pessoas com deficiências.  

Em termos de mobiliário e equipamentos de modo geral, os CRAS dispõe de 

mobiliários necessários para o funcionamento como mesas, cadeiras e armários. 

Assim como também possuem computador, mas este na maioria dos equipamentos 

não possui acesso à internet. Também em relação à linha telefônica a maioria dos 

equipamentos não possui, e o veículo é compartilhado entre eles, e com outros 

órgãos da Secretaria de Assistência. Apenas um CRAS atende completamente aos 

padrões estabelecidos pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome – MDS e se constitui como o CRAS modelo no município. Ressalta-se 

também que em termos de equipe todos os equipamentos possuem equipe 

multidisciplinar de referência conforme preconiza a Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos – NOB-RH/ SUAS (2006).  
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Nesse quesito, Couto, Yazbek e Raichelis (2011, p. 262) ao realizarem um 

pesquisa de âmbito nacional sobre a implementação do SUAS constataram que os 

CRAS tem enfrentado múltiplas dificuldades, 

“pelas adaptações nem sempre satisfatórias das edificações, pelo espaço 
físico improvisado e insuficiente, pela precariedade – funcional e estética – 
de mobiliários e equipamentos e, a inda pela dificuldade vivida pelas 
equipes técnicas, tanto em termo de condições e relações de trabalho.” 

A reflexão sobre o perfil profissional e sobre as condições e relações de 

trabalho das assistentes sociais inseridas no PAIF é importante, pois, no referido 

programa o profissional é uma mediação principal na concretização das ações, pois 

o trabalho no PAIF está estrategicamente apoiado no conhecimento e na formação 

teórica, técnica e política dos técnicos e também nas condições institucionais que os 

profissionais dispõem para efetivar sua intervenção. 

Monteiro (2015) ao analisar o processo de implantação do SUAS ao longo 

dos 10 anos, a partir das MUNIC e dos CENSO SUAS aponta para o fato de que  

As questões acerca da infra-estrutura ganham apenas relevância 
quantitativa e os números aparecem analisados em dados absolutos não 
sendo passível de relativização. Ou seja, quando é perguntado sobre o 
número de salas, de equipamentos esses não são relacionados ao conjunto 
dos trabalhadores que fazem uso, nem o número de usuários a serem 
atendidos portanto, não expressam se são suficientes e adequados para 
atender as demandas, nem tão pouco referem-se ao uso. Entre as 
condições objetivas, destacam-se as condições e meios de trabalho, 
caracterizadas pela inadequação na estrutura física, recursos materiais 
insuficientes e inadequados, pela ausência de transporte que viabilize tanto 
uma aproximação maior com as famílias, quanto articulação com a rede. 
(Monteiro, 2015.p. 10) 

 

Nesse sentido, reafirmamos que as condições institucionais em que o 

trabalho é desenvolvido compõe parte das determinações objetivas deste mesmo 

trabalho, e o trabalho desenvolvido na política de assistência social é a mediação 

central da própria política e de seus programas dentre eles o PAIF. (Sposati, 2006). 

3.4.2 Organização do Trabalho 

Em relação à carga horária de trabalho no PAIF todas as assistentes sociais 

declararam possuir carga horária de 20 horas semanais, distribuídas em diversas 

atividades. As principais atividades no âmbito individualizado citadas pelas 

entrevistadas foram: acolhida, atendimento e acompanhamento. Todas as 



129 
 

assistentes sociais citaram a reunião18, como uma atividade desenvolvida e três 

especificaram que realizam reuniões de acompanhamento, três também ressaltaram 

que as reuniões são periódicas e agendadas, apenas duas profissionais citaram a 

reunião de equipe como uma atividade realizada no PAIF. A visita domiciliar também 

foi citada como uma atividade do PAIF em oito dos onze questionários, assim como, 

a elaboração de pareceres e relatórios foram mencionados em quatro questionários, 

em apenas um questionários foi mencionado a realização de ações comunitárias.  

Vale ressaltar que, identificamos nos questionários que as profissionais além 

do trabalho no PAIF realizam também atividades nos Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, e de acordo com o levantamento realizado sobre as 

características dos CRAS percebemos que os CRAS de Barcelos e do Açú 

compartilham espaço com esses serviços.  

Atualmente temos uma carga horária de 20h semanais, distribuídas em: 
atendimentos individualizados, visitas domiciliares, pareceres sociais, 
relatórios, encaminhamentos, reunião de acolhida, reunião de Gestante, 
reunião do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, reunião 
mensal de equipe, orientação social, reunião de acompanhamento familiar 
referente ao programa bolsa família. (Quest 7) 

Outra questão que nos confirma o acúmulo de atividades em diferentes 

serviços é o fato de que em sete dos onze questionários, as assistentes sociais 

declararem que também realizam acompanhamento, relatórios e pareceres de 

famílias que estão inseridas nos programas de transferência de renda Municipal e 

Federal, reafirmando que a equipe de referência é compartilhada com outros 

serviços da proteção social básica, e que às 20 horas de trabalho das profissionais 

não são exclusivas para as atividades do PAIF. A esse respeito Muniz (2011, p. 99) 

alerta que: 

Se forem vários os serviços socioassistenciais ofertados, as equipes 
também deverão se diferenciar de acordo com os mesmos. Exemplificando, 
poderia ser citado o CRAS, cujo serviço exclusivo é o PAIF, mas que 
poderá ofertar outros serviços de proteção social básica, se possuir 
instalações, recursos materiais, e equipes suficientes e, portanto, poderá 
contar com várias equipes de referência para atender os diferentes serviços. 

                                                           
18

 Apesar de em nenhum dos questionários apresentar as oficinas com famílias como uma atividade 

do PAIF, entendemos pelo teor das respostas nos questionários que as profissionais utilizam a 
nomenclatura reunião como um sinônimo das oficinas com famílias. 
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Além disso, confirma-se que há uma sobrecarga de trabalho em relação a 

várias atividades realizadas pelas profissionais, pois, identificamos em dois 

questionários relatos sobre a intensidade e alto fluxo de trabalho: “(...) carga horaria 

de 20 horas que a meu ver é pouco diante de tantas tarefas que realizamos, pois o 

trabalho é intenso.” (Quest 3); “Sendo bastante intenso o trabalho desenvolvido no 

CRAS(...)” (Quest 8).  

Raichellis (2011, p.62) nos traz uma interessante reflexão sobre a questão da 

intensificação do trabalho, ela coloca que:  

Diante da natureza dessas atividades de atendimento ao público, é preciso 
ampliar o conceito de intensificação do trabalho, de modo a abarcar as 
atividades de serviços que exigem enorme dispendido de energia intelectual 
e envolvimento emocional dos trabalhadores em sua atividade, 
comprometendo componentes físicos, intelectuais, afetivos e relacionais. 

 Aparece também em um dos questionários que a divisão do trabalho no PAIF 

se dá da forma em que cada assistente social fica responsável por um microterritório 

dentro do território do CRAS:  

O trabalho é distribuído entre as 3 assistentes sociais sendo que cada uma 
fica responsável por um micro território, e fazemos o atendimento o 
acompanhamento as visitas domiciliares e pareceres, também realizamos o 
cadastro, pareceres e relatórios do programa Cartão Cidadão, as reuniões 
tentamos fazer de forma articulada. (Quest 4) 

  Nesse relato fica evidente que as assistentes sociais além das atividades do 

PAIF também realizam atividades relacionadas ao Programa Cartão Cidadão19. Em 

relação ao planejamento das atividades três questionários apontam que existe o 

planejamento e que ele é realizado com base nas necessidades e demandas de 

atendimento das famílias, e que nem sempre em é possível seguir: “O trabalho é 

organizado de acordo com o planejamento, mas tem dia que planejamos realizar 

uma visita, mas acabamos adiando em função da necessidade de atendimento e 

orientação individual que uma pessoa chega precisando. (Quest 10)”. 

De forma geral, percebe-se que as assistentes sociais realizam tanto 

atividades de caráter individualizado (acolhida, atendimento, acompanhamento), 

como também atividades de caráter coletivo (reuniões e em menor grau as ações 

comunitárias), a carga horária não é exclusiva dedicada às atividades específicas do 

                                                           
19

 Programa Municipal de Transferência de Renda 
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PAIF, muitas profissionais realizam atividades relacionadas aos Programas de 

Transferência de Renda e ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

O que nos leva a compreensão de um acúmulo de atividades, e de um grande fluxo 

de trabalho, muito embora os CRAS possuam a equipe de referencia determinada 

pela NOB – RH. Sobre a questão da equipe de referencia Muniz (2011, p. 98-99) 

alerta também que,  

A composição da equipe deve ser compatível ao número de famílias ou 
indivíduos referenciados, a complexidade das situações encontradas, as 
aquisições a serem garantidas aos usuários, bem como às particularidades 
locais e regionais, de forma a aprimorar e qualificar os serviços 
socioassistenciais. Portanto, o número de profissionais da equipe e as com 
essas particularidades. (...) É fundamental ressaltar que as equipes de 
referencia não são “equipes mínimas”. Elas poderão ser integradas por 
outros profissionais além dos estabelecidos na NOB-RH/ SUAS, conforme 
citada Resolução do CNAS e poderão ser multiplicadas em outras equipes, 
na medida da necessidade dos serviços e do território. 

Isso nos leva a refletir que não basta que o trabalho com famílias, seja 

superado no que tange a histórica cultura de ações improvisadas, se atualmente 

com um marco de referência para a estruturação desse trabalho – embora 

questionável – haja um produtivismo, que é revelado pelo acumulo de tarefas desse 

programa com outros dentro dos CRAS. Nesse sentido Raichellis (2011, p. 58) 

ressalta que,  

É preciso, pois resistir coletivamente ao mero produtivismo quantitativo, 
medido pelo numero de reuniões, numero de visitas domiciliares, número de 
atendimentos, número de cadastros, sem que o profissional tenha clareza 
do sentido e da direção social e ético-política do trabalho coletivo.  

Isso também nos leva a refletir a necessidade de mais de uma equipe de 

referência nos equipamentos, ficando evidente que há poucos profissionais que tem 

de se desdobrar nas várias frentes de trabalho que fazem parte do escopo do 

CRAS. Essa questão coloca em discussão a própria qualificação desse trabalho e 

aqui recolocamos a preocupação de (Raichelis, 2011, p. 56). “A questão que se 

apresenta é: como responder à ampliação da demanda por serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais sem a existência de trabalhadores em 

números exigidos para essa tarefa?” 

3.4.3 Fluxo de trabalho: formas de acesso, tempo de inserção e periodicidade 

de acompanhamento das famílias no PAIF 
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 Em relação ao fluxo de Trabalho no PAIF, percebemos que a forma de 

acesso mais comum das famílias ao serviço é a procura espontânea, apesar de 

duas profissionais apontarem que quando as famílias chegam o CRAS elas não 

procuram diretamente a inserção do PAIF, mas sim os benefícios e depois de uma 

investigação e/ou avaliação do perfil da família ela é inserida no programa: “As 

famílias chegam ao CRAS querendo os benefícios e quando vamos investigar a 

situação familiar sentimos a necessidade de inserção das mesmas no PAIF, então 

elas começam a ser acompanhadas”. (Quest 10) 

  A busca ativa foi citada em seis dos questionários e é outra forma de 

inserção das famílias no PAIF, nos chama atenção o fato de que a forma de acesso 

na modalidade de encaminhamento por outros programas ou outros órgãos da 

assistência ou das demais políticas públicas ter uma representatividade mínima nas 

respostas, sendo mencionada apenas em um questionário, demonstrando talvez, um 

desconhecimento e/ou falhas da rede socioassistencial pelos outros programas tanto 

da Política de Assistência Social e das demais Políticas Públicas, que também nos 

leva a uma reflexão: se há, e como se dá a articulação em rede dentro da Política de 

Assistência e com as demais políticas públicas.  

A rede pressupõe uma forma de organização de serviços de forma horizontal, 

conectada, autônoma, participativa, colaborativa e de decisão compartilhada onde 

as famílias devem ser atendidas em todas as suas necessidades, por várias 

políticas. Trindade (2013) destaca o papel e a responsabilidade que vai além do 

profissional, e que é da gestão, para manter o funcionamento e para criar 

mecanismos que promovam as articulações e comunicações entre os diversos 

serviços em rede, pois a estratégia de trabalho em rede também é concebida pela 

necessidade de se estabelecer formas de articulação que possibilitem maximizar e 

qualificar os serviços que estão disponíveis.  

Sobre essa questão Carvalho e Silveira (2011, p. 159) destacam a 

importância da rede e da intersetorialidade na Política de Assistência no sentido de 

garantia de direitos: 

A intersetorialidade implica em uma concepção aberta de gestão, pois, ao 
somar-se o trabalho de várias políticas, integradas pela via do 
planejamento, da execução, do monitoramento e da avaliação amplia-se a 
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possibilidade para a universalização dos serviços, como forma de acesso 
aos direitos socioassistenciais. A rigor nenhuma política sozinha pode 
universalizar direitos sociais. A organização, através de redes, possibilita a 
ampliação e o alcance no campo dos direitos sociais.  

 Em relação à Organização e fluxo de trabalho no PAIF e a forma de seleção 

das famílias nos surpreende positivamente que há uma preocupação dos 

profissionais em realizar um estudo ou avaliação do perfil e das demandas trazidas 

pelas famílias quando elas chegam ao CRAS, em 10 questionários os profissionais 

mencionam que utilizam estudos, investigações e avaliações quando uma família 

busca esse equipamento. “Quando chegam ao CRAS fazemos a avaliação do perfil 

da família” (Quest 3); “É feito o acompanhamento familiar mediante o estudo social, 

com entrevista e visita domiciliar.” (Quest 7) “(...) quando vamos investigar a situação 

familiar  sentimos a necessidade de inserção das mesmas no PAIF”. (Quest 10) 

Muito embora haja um estudo investigação ou avaliação do perfil das famílias 

percebe-se que o critério de seleção está baseado em adjetivos como: "estudo das 

principais problemática das famílias" (Quest 2), " de acordo com sua realidade social 

e sua vulnerabilidade social" (Quest 5), "famílias que enfrentam situações difíceis" 

(Quest 9). Esses adjetivos citados para a seleção das famílias são um tanto quanto 

genéricos para caracterizar a realidade vivenciada por elas, além de contribuírem 

para a criação de estereótipos, reforçando ainda mais a ideia de incapacidade da 

família em enfrentar as manifestações da questão social. Mioto (2009) alerta que a 

categorização das famílias como capazes ou incapazes, sãs ou doentes, normais ou 

anormais se encontra fortemente arraigada tanto no senso comum como nas 

propostas dos políticos e dos técnicos responsáveis pela formulação de políticas 

sociais e organização de serviços.  

 Além disso, nos dão a entender que merece inserção no PAIF as famílias 

que enfrentam situações limites o que foi reforçado também por um questionário que 

relata que as famílias em descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa 

Família também são inseridas no programa. “também inserimos as famílias no 

acompanhamento familiar que estão descumprindo as condicionalidades do bolsa 

família” (Quest 4). Passando-nos a compreensão de que ao invés de atuar de forma 

preventiva, o PAIF acaba sendo destinado as situações já instaladas. Nesses 

termos, Mioto (2009) faz um alerta que de maneira geral, a lógica recorrente dos 
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programas de apoio sociofamiliar tem sido a da cidadania invertida, pois o acesso a 

tais programas implica a comprovação do fracasso dos indivíduos.   

 Todas as assistentes sociais citam nos questionários a realização do 

acompanhamento familiar como uma ação do PAIF, entretanto apenas três 

profissionais mencionam a utilização do Plano de Acompanhamento Familiar que é 

colocado pelas Orientações Técnicas para PAIF do MDS. Mesmo que com as 

ressalvas em relação à forma mecânica e etapista que envolve o Plano de 

Acompanhamento Familiar do MDS, gostaríamos de destacar a necessidade de 

planejamento e sistematização do acompanhamento familiar. Temos o entendimento 

que o próprio profissional pode usar de sua autonomia para elaborar instrumentos, 

no sentido de qualificar minimamente o trabalho evitando que esse 

acompanhamento se dê de forma espontaneísta. Trindade (2013) destaca que com 

o acompanhamento o assistente social pode dar uma contribuição que nenhum 

outro profissional consegue oferecer ao usuário, na medida em que pode conhecer 

diferentes dimensões da vida desse sujeito. 

 Outo fato que nos chama atenção, é que em apenas um dos questionários, 

quando perguntamos sobre a organização e o fluxo do trabalho no PAIF, é 

mencionado, que além do acompanhamento familiar, são realizadas reuniões e 

ações comunitárias, os demais questionários citam apenas o acompanhamento 

familiar. Percebemos que esse dado se choca com o dado da pergunta anterior que 

questionava, quais são as atividades realizadas com as famílias no PAIF, onde 

todas as profissionais responderam que a reunião é uma atividade realizada.   Esses 

dados nos sugerem que as ações de caráter individualizado se sobrepõem as 

atividades de caráter coletivo como as reuniões, as oficinas com famílias e as ações 

comunitárias.  

Isso pode reforçar o caráter individual do atendimento em detrimento do 

coletivo, contribuindo para a individualização das possibilidades de enfrentamento, 

ou seja, recoloca na família a responsabilidade, deslocando dos condicionantes da 

realidade social na qual se insere. “Percebe-se ainda uma visão reducionista das 

famílias, analisadas a partir do próprio grupo, deslocada do movimento mais amplo 
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da sociedade, traduzida nas intervenções individualizantes e focalizadas do 

atendimento” (MONTEIRO, 2011,p.8). 

Trindade (2013, p. 92) observa que há.  

em diversos espaços institucionais de inserção dos assistentes sociais uma 
tendência à utilização prioritária das ações e dos instrumentos de caráter 
individual – com ênfase na entrevista e na documentação – utilizados para 
viabilizar a aproximação com os usuários e o preenchimento de normas 

burocráticas, havendo uma baixa incidência de procedimentos coletivos. 

 O PAIF possui um caráter socioeducativo que contempla em seu escopo a 

realização de reuniões na forma de oficinas com as famílias, ou seja, ele abarca um 

trabalho socioeducativo que vai além do nível individualizado envolvendo também  

grupos. O trabalho com grupos é bastante importante na medida em que pode 

contribuir na superação do estigma que “os problemas são da família” que reatualiza 

o conservadorismo que historicamente marcou o trabalho com famílias na 

assistência, pois o grupo possibilita que as questões que são aparentemente 

individuais sejam vistas de forma coletiva tanto pelo profissional quanto pelas 

famílias, Santos (2009, p. 287) contribui ressaltando que:  

As políticas sociais apostam na responsabilização dos indivíduos em face 
de sua condição de pobreza. Combater essa noção implica um ponto de 
suma importância, que é mostrar para os usuários a necessidade de se 
ultrapassar o âmbito individual para o coletivo. O grupo é um instrumento 
fundamental no trabalho do assistente social e, embora seja mais 
trabalhoso possibilita resultados muito mais eficazes e animadores. Entendo 
que os sujeitos coletivos são organismos vivos presentes na sociedade e 
que as lutas sociais, políticas, econômicas e culturais podem e devem ser 
pautadas na produção de ações que proporcionem a essas coletividades a 
elaboração de uma identidade de classe. É a partir dos interesses múltiplos 
dos usuários que procuram o CRAS, entrecruzado pelas demandas e 
necessidades “do estomago e da fantasia” que podemos influir – via 
trabalho de grupo – na construção de uma identidade de classe e não de 

pobreza.  

Em relação ao tempo de participação no acompanhamento familiar as 

assistentes sociais mencionaram as seguintes respostas:  
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Gráfico 5 

 

Conforme demostra o gráfico o tempo médio de duração do acompanhamento 

é de 6 meses, e em relação à periodicidade do acompanhamento: 5 questionários 

mencionam que geralmente o acompanhamento é realizado com uma periodicidade 

de uma vez ao mês, 5 responderam que essa periodicidade varia de acordo com o 

que foi estabelecido no acompanhamento e 1 questionário respondeu que a 

periodicidade varia entre 1 e 2 meses para o acompanhamento familiar.  Ou seja, o 

acompanhamento tem um média de 6 meses de duração e numa periodicidade 

mensal. 

É importante que se questione se em um prazo tão curto de 

acompanhamento ou mesmo se o próprio acompanhamento familiar é capaz de 

responder as demandas tão complexas que as famílias apresentam que extrapolam 

inclusive os limites do PAIF. Queremos problematizar que embora as orientações 

técnicas para o trabalho social com famílias no PAIF apontem que o 

acompanhamento familiar é diferente do atendimento, por se caracterizar como um 

processo que envolve um conjunto de intervenções desenvolvidas de forma 

continuada periódica, os dados demonstram que o tempo médio de duração de 6 
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meses com a periodicidade que varia em uma vez ao mês pode ser insuficiente para 

que as famílias tenham uma melhora real nas suas condições de vida.  

Não estamos questionando o fato de que pode haver mudanças ou melhoria 

nas condições de vida dessas famílias, mas cabe problematizar o limite de alcance 

das ações do programa, ainda mais no curto espaço de tempo mencionado pelas 

profissionais, no que se refere ao acompanhamento familiar, atrelado à 

complexidade das manifestações da questão social apresentadas pelas famílias. De 

fato o tempo citado é muito curto, para um trabalho que pressupõem um processo, 

na construção de estratégias junto às famílias, pressupõe também um trabalho 

multidisciplinar e intersetorial, na medida em que as demandas são de ordens 

complexas. 

3.4.4 Principais demandas dos usuários e estratégias de enfrentamento 

acionadas pelos Assistentes Sociais no PAIF 

Observa-se que várias demandas citadas pelos profissionais estão 

relacionadas ao trabalho, seja enquanto desemprego, seja, na condição de trabalho 

informal que se constitui como um vínculo precário, bem como, na ausência de 

renda que também se relaciona diretamente a questão do trabalho.  

É interessante observar um traço ainda presente que historicamente marcou a 

assistência social e que foi identificado e analisado por Boschetti (2008), que é a 

oposição entre trabalho e assistência social. A referida autora evidencia em sua 

análise que historicamente assistência social esteve imbricada à questão do 

trabalho, isto é a formação do mercado de trabalho assalariado, onde a condição de 

assistido sempre foi oposta a de trabalhador. “Como política social destinada a 

categorias específicas, não contributiva, condicional, não obrigatória, ligada quase 

sempre a ideia de dependência e de incapacidade, a assistência sempre foi 

colocada em oposição ao trabalho.” (Boschetti, 2008, p.7) 
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Gráfico 6 

 

Nos chama atenção também que os profissionais reconhecem como 

demanda para o Serviço Social, os conflitos familiares e a fragilização dos vínculos 

familiares, que inclusive tem bastante representatividade nos questionários 

aparecendo oito vezes conforme demonstra o gráfico, estas demandas que aprecem 

de forma concreta no cotidiano, se relacionam diretamente aos objetivos centrais do 

PAIF: fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua 

qualidade de vida e prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, 

possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas. Nesse 

sentido Guerra (2009, p.3) nos auxiliar a refletir que  

As demandas que chegam à profissão, emanadas das necessidades das 
classes subalternizadas não se apresentam de maneira nem direta nem 
imediata à profissão, mas mediatizada pela instituição: é sua “missão”, são 
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suas metas, seus objetivos e seus interesses que formatam as demandas 
institucionais postas como demandas à profissão.  

 E dependendo como essa demanda institucional é incorporada pelos 

profissionais – se for a um nível imediato, tal como coloca a própria concepção da 

política e do PAIF pautada no desenvolvimento de capacidades – as respostas às 

essas demandas tendem a fortalecer uma perspectiva disciplinadora. 

Nestas respostas impera a exigência do atendimento as demandas que 
chegam à profissão de modo que se aspira ao alcance dos fins, mas não se 
impõe, na medida, em nível imediato uma reflexão ético-política sobre os 
meios utilizados para isso. Neste nível de resposta à única alternativa é a 
que toma como objeto o sujeito, visando operar mudanças 
comportamentais, culturais e ideológicas na vida do usuário via práticas 
disciplinadoras e de mudança comportamental. (Guerra, 2009, p. 4-5) 

O analfabetismo e a baixa escolaridade também foram mencionados como 

demandas para o PAIF embora estejam relacionadas à Política de Educação.  Em 

menor grau, cinco vezes, aparece à falta de moradia ou moradia precária indicando 

as falhas na Política de Habitação, e a reprodução da pobreza entre as gerações 

esta última, mencionada uma vez nos questionários. O aparecimento no PAIF de 

demandas que se relacionam a outras políticas públicas no levam a pensar que a 

forma de intervenção deve passar pela construção de uma sólida rede intersetorial. 

 Demandas como: gravidez na adolescência, violência doméstica, drogadição 

ou envolvimento com drogas, foram mencionados nos questionários como 

demandas que chegam para o PAIF, mesmo que sejam relacionadas ao escopo de 

trabalho dos Centros Especializados em Assistência Social – CREAS que atende 

situações de risco e violação de direitos, conforme prevê a estruturação da Política 

Nacional de Assistência - PNAS/2004.  Atribuímos o aparecimento desse tipo de 

demanda nas falas das profissionais, ao fato do CRAS se constituir como a porta de 

entrada da Política de Assistência Social, devendo os profissionais referenciar e 

encaminhar essas famílias aos outros equipamentos e serviços da rede 

socioassistencial. Também nos questionamos nesse ponto, em que medida os 

CREAS estão conseguindo absorver essa demanda, já que para todo o município 

existe apenas um equipamento para atendimento. 

   Outra questão que nos chama atenção é o fato de que apesar de aparecerem 

à falta de moradia ou moradia precária como demandas para o PAIF, não foram 
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citadas claramente, ou de forma explicita nenhuma demanda relacionada à questão 

das desapropriações de terra no IV distrito do Açú no município, o que de certa 

forma nos causa uma surpresa, em função da expressiva quantidade de famílias que 

naquela localidade enfrentam a questão. Trabalhamos também com a hipótese de 

que essa demanda, assim como tantas outras possa ter chegado ao PAIF e tenha 

sido traduzida de outra forma pelo profissional, pois a identificação das demandas 

no nível do imediato não esclarece as reais necessidades que as determinam, pois 

elas aparecem para os profissionais em meio às características do próprio cotidiano 

de forma imediata, fragmentada e heterogênea. Guerra (2009, p. 3) contribui 

novamente esclarecendo que,  

A demanda imediata do usuário, apesar de ser a problemática inicial que o 
mobilizou, nem sempre é a demanda real, na maioria das vezes ela é o 
veículo (ou o meio mediador) que porta a capacidade de conduzir o 
assistente social à busca da demanda real, da essência. A demanda 

imediata ao mesmo tempo manifesta e esconde a demanda real.  

Mota e Amaral (1998) também nesse sentido esclarecem que as demandas 

sociais são produzidas por necessidades pautadas nas relações sociais, 

historicamente determinadas por interesses divergentes das classes sociais na 

sociedade capitalista. Essas necessidades sociais, através de muitas mediações, 

são traduzidas em demandas. No âmbito institucional, essas demandas expressam 

as necessidades do capital e respondem a seus interesses de classe. As demandas 

constituem apenas a aparência das necessidades sociais reais da classe 

trabalhadora, já que estas, através de uma série de mediações, são processadas 

como forma de intervenção nas expressões da questão social, sob a direção dos 

interesses da classe dominante. Assim, tais demandas podem mostrar que as 

necessidades que as geram não são, precisamente, as reais necessidades sociais, 

embora seja parte delas.  

A interpretação das demandas, pelas profissionais, não deve desconsiderar o 

caráter de classe que perpassa as famílias atendidas pelo PAIF, ou seja, deve-se 

considerar que essas famílias são oriundas das classes populares, que sofrem 

diretamente os impactos sociais, políticos, econômicos e culturais da sociabilidade 

capitalista. Outro fator interessante que fica evidente é que muitas das demandas 

que emergem no PAIF têm relação com a “falência” de outras políticas sociais. 
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Nesses termos, queremos problematizar que as respostas dadas pelas 

assistentes sociais em relação ao enfrentamento dessas demandas se dão em um 

nível superficial, que acompanha a incorporação institucional dessas demandas pela 

Política de Assistência Social e pelo PAIF, lógico que reconhecidos os limites tanto 

do alcance das ações profissionais, tanto da própria Política de Assistência Social e 

do PAIF. O quadro a seguir mostra quais são as principais formas de enfrentamento 

das demandas pelas assistentes sociais citadas no questionário.  

Gráfico 7

 

Como já dito anteriormente as demandas colocadas pelas famílias estão 

relacionadas às diversas manifestações da questão social, situações estruturais que 

vão muito além do alcance do profissional e da própria política de assistência social, 

desta forma o principal instrumento citado pelas profissionais – a nosso ver bastante 

limitado – de enfrentamento das demandas, é o encaminhamento para a rede 

socioassistencial e para as outras políticas públicas que aparece oito vezes 

conforme demonstra o gráfico; seguido do trabalho socioeducativo com palestras e 

reuniões mencionado 5 vezes; da orientação e atendimento mencionados 3 vezes; 

da inclusão das famílias nos benefícios mencionados 2 vezes, e do 

acompanhamento familiar mencionado duas vezes. Vale ressaltar, que os 
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profissionais não mencionaram em suas respostas a forma como são realizadas 

essas ações, colocaram somente o procedimento de forma bastante objetiva nos 

questionários. 

Assim, entendemos que as respostas do profissional tendem a atender a 

parte da demanda, a demanda aparente de forma limitada. Isso também é 

confirmado pelo fato de profissionais terem respondido a questão não colocando as 

questões trazidas pelos usuários, mas sim as os caminhos institucionalizados para a 

resolução das dessas demandas, o que indica uma falta de leitura mais profunda da 

realidade e dos fatores geradores das demandas: 

“As principais demandas apresentadas pelas famílias assistidas no CRAS 
são relacionadas a habitação Programa Aluguel Social e Programa Casa 
Popular; Benefício Eventual e Cesta Básica; Benefício do Programa Bolsa 
Família (Inclusão; atualização e condicionalidades); BPC; Tarifa Social; 
Auxilio Transporte entre outros.” (Quest 8) 

 Aqui percebe-se que o profissional interpreta a demanda no nível aparente 

de requisição de benefícios, não captando a estrutura da demanda que é a 

necessidade de subsistência, trabalho, renda, etc.  

Guerra (2013. p 53), acrescenta que complexidade da realidade exige que os 

profissionais não respondam apenas de modo tradicional e imediato às demandas, 

mas que entendam que as respostas profissionais pressupõe a compreensão do 

significado social de tais demandas, pois, “nem sempre nos perguntamos sobre as 

implicações éticas e políticas de tais respostas, nem sobre o espaço de autonomia 

que nos reserva o cotidiano, nem mesmo sobre a dimensão investigativa, pois o que 

nos chega como demanda é a solução (ainda que restrita, parcial, temporária, 

pontual, fragmentada)”.  

Ainda em relação à forma de resposta as demandas é interessante questionar 

se o encaminhamento, citado na maior frequência como forma de atender as 

demandas, de fato se concretiza no seu objetivo, visto que já demonstramos que se 

percebe uma fragilidade na rede de serviços. No mesmo sentido, problematizamos 

como vem sendo realizado o trabalho socioeducativo, também citado como uma 

forma de resposta, já que apontamos anteriormente que há uma tendência de 

realização de ações de caráter individual no PAIF. 
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3.4.5 Reflexões a cerca dos objetivos do trabalho do assistente social com 

famílias no PAIF e das dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e 

ético-política 

3.4.5.1 Os objetivos do Serviço Social no PAIF no olhar das assistentes sociais 

Quando questionadas sobre qual o objetivo do trabalho no PAIF do ponto de vista do 

Serviço Social, as assistentes sociais responderam:  

Gráfico 8
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Percebemos que o teor das respostas em relação aos objetivos do PAIF 

converge totalmente com a proposta oficial do programa, em muitas dos 

questionários a forma de escrita está tal qual como colocada pelos manuais:  
Contribuir para a prevenção e o enfrentamento de situação de 
vulnerabilidade e risco social. Fortalecer os vínculos familiares e 
comunitários. Promover aquisições sociais e materiais às famílias, com o 
objetivo de fortalecer o protagonismo e a autonomia das famílias e 
comunidade. (Quest 5) 
 Desenvolver um trabalho social com as famílias fortalecendo a função 
protetiva, prevenindo o rompimento de vínculos, promovendo a informação, 
acesso e usufruto de direitos entre outros. (Quest 6)  
Fortalecer e proteger a família prevenindo a ruptura dos seus vínculos 
familiares e comunitários; promover acessos a rede de proteção social da 
assistência social apoiar as famílias que necessitam de cuidados; promover 
acesso a serviços setoriais.(Quest 7) 

Além disso, foi observado em alguns questionários, que há uma falta de 

precisão das profissionais em definir o que são objetivos de trabalho do que é 

metodologia e instrumentos, pois em algumas das respostas estes três eixos 

encontram-se confundidos. “O objetivo do trabalho é realizar o acompanhamento 

familiar e atendimento de modo proativo, protetivo, e preventivo.” (Quest 1) “O 

serviço social tem o objetivo de realizar um trabalho que envolve palestras; reuniões; 

acompanhamento familiar e fortalecimento de vínculos.” (Quest 3).  

   Conforme Monteiro (2011) ao debruçarmos a analisar os objetivos que são 

atribuídos ao trabalho do assistente social, percebe-se que ainda existe uma falta de 

clareza acerca da política e, portanto uma dificuldade em atribuir objetivos e definir 

ações. 

Nesses termos conforme observamos na tabela o fortalecimento de vínculos e 

o acesso à informação, serviços, direitos e a rede de proteção social foram os 

objetivos mais apontados. Ainda aprecem em menor grau nas respostas objetivos 

que são bastante genéricos e imprecisos, como: contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida das famílias; apoiar as famílias que necessitam de cuidados; 

atender de modo proativo, protetivo e preventivo, mas que também estão presentes 

nos objetivos do PAIF.   
De forma geral, o que mais nos chamou atenção nas respostas e nos provoca 

uma reflexão é a incorporação do discurso oficial do Ministério de Desenvolvimento 

Social e Combate a Fome, através de seus manuais, pelas profissionais. Mioto e 

Nogueira (2013) ao refletirem sobre essa questão colocam que é um velho problema 
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da profissão a recorrente indistinção entre objetivos institucionais e objetivos 

profissionais no âmbito dos serviços sociais. Monteiro (2011) ao analisar o trabalho 

do assistente social no CRAS também aponta uma tendência onde às ações dos 

assistentes sociais incorporam o discurso, as orientações e os objetivos da Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 materializando práticas prescritivas.  

Temos consciência de que o trabalho do assistente social se insere na 

contradição onde o mesmo tem que atender de certa forma os interesses 

institucionais, entretanto o profissional possui relativa autonomia na condução do 

seu trabalho podendo construir seus objetivos profissionais, sua proposta de 

trabalho não de forma independente da politica social ou da instituição, mas de 

forma que atenda aos interesses dos usuários e que vá para além, do que está 

posto pelos interesses e objetivos institucionais. Iamamoto (2007) demonstra muito 

bem a contradição entre o projeto profissional e a condição de trabalhador 

assalariado que faz com que o profissional atenda as requisições institucionais  
Verifica-se uma tensão entre projeto profissional, que afirma o assistente 
social como um ser prático-social dotado de liberdade e teleologia, capaz de 
realizar projeções e buscar implementá-las na vida social; e a condição de 
trabalhador assalariado, cujas ações são submetidas ao poder dos 
empregadores e determinadas por condições externas aos sujeitos 
singulares, às quais são socialmente forjados a submeter-se, ainda que 
coletivamente possam rebelar-se” ( IAMAMOTO, 2007, p. 416). 

Com isso queremos alertar que o profissional deve ter clareza de quais são os 

objetivos da política, programa e instituição, e quais são os objetivos que o 

profissional deve construir afinados com o projeto ético-político da profissão que 

atenda aos interesses dos usuários. 
  Outro fator que nos confirma a incorporação do discurso oficial referente à 

Política Nacional de Assistência e ao trabalho com famílias no PAIF é que e as 

assistentes sociais, ao serem questionadas sobre as Orientações Técnicas para o 

Trabalho com Famílias publicada pelo Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome – MDS, todas as profissionais responderam ter conhecimento e 

apropriação da publicação e 8 profissionais declararam que a utilizam totalmente 

como base para o trabalho com famílias. 

 Quando questionadas sobre o que acham das Orientações Técnicas, nos 

surpreendeu que em 10 dos 11 questionários aplicados houve uma afirmação sobre 

a importância  do manual enquanto: “ Instrumento necessário” (Quest 1) “referência 



146 
 

para o trabalho” (Quest 2), “aprofundamento e direcionamento para atividades” 

(Quest 3), “diretriz e informação que direciona o trabalho” (Quest 4), “contribui para a 

atuação” (Quest 5), “contribui para o melhor desenvolvimento do trabalho” (Quest 6), 

“pertinente ao desempenho profissional” (Quest 7), “Fundamental para orientar o 

trabalho” (Quest 8), “Instrumento importante de orientação” (Quest 9), “necessário 

para o norteamento e planejamento das ações” (Quest 11).  
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 O que queremos chamar atenção não é o fato de praticamente todas as 

profissionais terem as orientações técnicas como um instrumento orientador para o 

trabalho, mas sim o fato de apenas 1 profissional ressaltar que, as Orientações 

Técnicas: “ não são suficientes para a resolução das demandas que as famílias 

apresentam” (Quest 10). Esses dados nos sugerem que a maioria das assistentes 

sociais não apresenta um olhar crítico sobre esse manual, e conforme demonstrado 

no segundo capítulo desse trabalho, a referida publicação, revela através de seu 

texto inúmeras fragilidades na concepção e estruturação do trabalho com famílias 

para o PAIF.  

3.4.5.2 A dimensão teórico-metodológica do trabalho do assistente social no 

PAIF 

 A partir desse tópico estaremos apresentando os apontamentos das 

assistentes sociais sobre as dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e 

ético-política, que compõe o exercício profissional. Temos consciência de que as 

mesmas encontram-se articuladas, uma imbricada na outra, porém por uma questão 

didática estaremos fazendo uma separação apenas no nível da apresentação a fim 

de tornar o texto mais claro.  
Chamou-nos muita atenção quanto o referencial teórico-metodológico 

utilizado pelas assistentes sociais no trabalho com famílias no PAIF. Em alguns dos 

questionários as profissionais responderam que utilizam as seguintes legislações: 

Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, Política Nacional de Assistência - PNAS; 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; Manual de Acompanhamento 

Familiar do estado do rio de Janeiro. (Quest 1, 2, 3, 4 e 11)   
Nos demais questionários as respostas variaram entre: Investigação e 

levantamentos (Quest 8 e 9); Fortalecimento da política social como direito social e 

respeito as particularidades locais (Quest 6); Visitas Domiciliares, Entrevistas e 

Encaminhamentos (Quest 7); Concepção crítico-dialética e de base marxista (Quest 

5 e 10);.   
O que foi percebido é que em apenas dois questionários as profissionais 

relatam embasam o trabalho em um referencial teórico metodológico sólido que 

inclusive é o hegemônico na profissão: 
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 O trabalho com famílias é utilizado à metodologia que possibilita uma 
prática transformadora da realidade humano-social, apoiada numa 
concepção crítico-dialética. (Quest 5);  
O referencial teórico utilizado no atendimento às famílias no PAIF é de base 
marxista, hegemônico no serviço social. (Quest 10) 

Foi percebido de um modo geral, há uma carência de conhecimento dos 

profissionais em relação ao que vem a ser referências teórico-metodológicas, 

chegando a ser confundidas com instrumentos e procedimentos técnicos, apontando 

uma visão reducionista dessa dimensão: “Os procedimentos metodológicos que 

mais uso são: visitas domiciliares, entrevistas, encaminhamentos. Estas abordagens 

é o que dá o referencial teórico metodológico a relevância aos procedimentos.” 

(Quest 7) 

Preocupa-nos bastante também, o fato de a maioria das profissionais 

apoiarem seu trabalho apenas em legislações da Assistência Social, que nos revela 

que não há uma reflexão crítica sobre os próprios limites da Política Social e 

também sobre a concepção que está por traz da Política de Assistência e de seus 

programas incluindo o PAIF, subordinando o trabalho as requisições da política, sem 

contar que legislações e a própria politica social não constituem como esteios 

metodológicos para calçar a atuação profissional. 
Acerca da dimensão teórico-metodológica do trabalho do assistente social 

Iamamoto (1999) traz importantes reflexões, esta autora aponta que os fundamentos 

da profissão na contemporaneidade estão calçados na teoria social crítica onde não 

há uma separação ente teoria e metodologia, ou seja, ela rompe com uma visão 

reducionista sobre a metodologia como um conjunto de procedimentos técnicos, 

assim como também rompe com o entendimento de que a teoria tem que se aplicar 

na realidade. Entende que a dimensão teórico-metodológica não pode ser reduzida 

a etapas e procedimentos dentro do exercício profissional, mas sim diz respeito a 

um modo de ler interpretar e se relacionar com a realidade.  
O serviço social vai se aproximar desse referencial a partir dos anos 80 e é 

ele que vai imprimir direção ao pensamento e as ações da profissão, essa 

orientação teórico-metodológica está presente inclusive nas diretrizes curriculares 

dos cursos de serviço social no Brasil.  
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Isto porque esse referencial permite ao assistente social apreender a 

dinâmica social, as demandas em suas singularidades e a partir das determinações 

universais da realidade. A dimensão teórico-metodológica calçada na teoria social 

crítica de base marxiana capacita o profissional “para operar a passagem das 

características singulares de uma situação que se manifesta no cotidiano 

profissional do assistente social para uma interpretação a luz da universalidade da 

teoria e o retorno a ela.” (Guerra, 2013, p 60) 

Nesse sentido, as respostas das profissionais no que concerne a dimensão 

teórico-metodológica no trabalho social com famílias no PAIF expressam uma falta 

de solidez e ainda nos indica que o trabalho se apoia nas concepções e 

fundamentos que compõe a Política Nacional de Assistência Social PNAS/2004, nos 

demais documentos, resoluções e legislações em que se desdobra, além das 

orientações técnicas do trabalho com famílias no PAIF, que foram citados como a 

base de fundamentação do trabalho dos profissionais. Ou seja, novamente 

compreendemos que o trabalho dos assistentes sociais com famílias no PAIF, 

acompanha a tendência prescritiva apontada por Monteiro ( 2011) embasada nas 

prescrições da política, que desconsidera os fundamentos teórico-metodológicos do 

serviço social contemporâneo, já que somente duas profissionais fazem menção a 

eles como base de sustentação do seu trabalho. 
3.4.5.3 A dimensão técnico-operativa do trabalho do assistente social no PAIF  

Em relação à dimensão técnico-operativa as assistentes sociais responderam 

que essa dimensão se expressa através dos instrumentos técnicos e dentre eles a 

entrevista e a visita domiciliar são os mais utilizados. Também são bastante 

utilizados os instrumentos escritos como os relatórios e os pareceres, as palestras e 

reuniões aparecem em menor grau de frequência, em apenas metade dos 

questionários.  
“Entrevista Social, visita domiciliar, estudo social, relatórios e pareceres 
sociais.” (Quest 3) 
“Entrevista, encaminhamentos, visita domiciliar, reuniões, relatórios, parecer 
social.” (Quest 6) 
“A entrevista social é o principal instrumento de trabalho nos atendimentos 
do PAIF, por permitir acompanhamento mais próximo de cada caso e 
família, particularizando a demanda do usuário. De forma menos 
expressiva, são utilizados instrumentos como palestras e visitas 
domiciliares.” (Quest 10) 
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Aqui se evidencia uma contradição, pois, anteriormente todas as Assistentes 

Sociais declararam que as reuniões estão entre as principais atividades realizadas 

no PAIF e que o trabalho socioeducativo aparece como a segunda maior estratégia 

de enfretamento das demandas citadas pelas assistentes sociais nos questionários. 

Entretanto aqui se evidencia que os instrumentos de caráter individualizado são os 

mais utilizados. 
Ainda sobre os instrumentos, as assistentes sociais relataram que o que 

norteia a utilização dos mesmos em relação à metodologia é: “a Política Nacional de 

Assistência Social PNAS” (Quest 2); “baseada em auxiliar as famílias nos objetivos 

do PAIF” (Quest 4); “construção de vínculos com os usuários” (Quest 5 e 11); 

“dialógica” (Quest 8);. Confirmando mais uma vez a falta de solidez, e a imprecisão 

quanto ao entendimento de referencias teórico-metodológicas e a afinação do 

trabalho profissional com as prescrições da PNAS/2004 e das orientações técnicas.   
Acerca da dimensão técnico-operativa Santos, Filho e Backx (2013, p 26), 

alertam que essa dimensão não pode ser reduzida a questão dos instrumentos, pois 

a dimensão técnico-operativa mobiliza as dimensões teórico-metodológicas e ético-

política. Além disso, o próprio instrumental técnico-operativo ultrapassa as técnicas e 

os instrumentos, pois ele inclui um conjunto de ações e procedimentos adotados 

pelos profissionais para alcançar uma finalidade. Assim, “reduzir a dimensão 

técnico-operativa ao instrumental técnico-operativo significa, portanto, reduzi-la a um 

estatuto meramente formal, compatível com os ditames da racionalidade burguesa.” 

(2013, p 26), 
Guerra (2013) também contribui reafirmando que a dimensão técnico-

operativa não é neutra, ela está imbricada das dimensões ético-política e teórico-

metodológicas, no entanto, no nível aparente ela acaba se constituindo como a 

forma de ser da profissão por sua característica interventiva. 

Dessa forma, podemos compreender que a forma como se expressa a 

dimensão técnico-operativa no trabalho com famílias no PAIF, reduz essa dimensão 

aos instrumentos técnicos, já que nenhuma das respostas nota-se uma reflexão 

sobre essa dimensão que vá para além desses instrumentos, e isso contribui para 

que as respostas profissionais fiquem reduzidas à manipulação desses instrumentos 

desconectando-os das demais dimensões do trabalho profissional. 
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3.4.5.4 A dimensão ético-política do trabalho do assistente social no PAIF  

No que diz respeito aos princípios e valores que norteiam o trabalho com 

famílias no PAIF percebemos que parte dos questionários faz alusão a “ética 

profissional” e ao “sigilo” de forma genérica, bem como citam os valores e princípios 

fundamentais que estão presentes no Código de Ética como: liberdade, cidadania, 

democracia, autonomia, justiça social, defesa de direitos humanos, emancipação 

humana. No entanto, há uma conjugação dos valores e princípios que estão 

contidos no Código de Ética profissional, com outros como: dignidade, honestidade e 

autocontrole.  
 

A metodologia utilizada leva em consideração os valores do respeito ao 
usuário, a cidadania, da democracia, da dignidade baseando-se na ética 
profissional. (Quest 1) 
A metodologia utilizada no trabalho é a dialógica. Princípios: Autonomia, 
emancipação do indivíduo, defesa dos direitos humanos, justiça social. 
Valores: liberdade, honestidade e autocontrole. (Quest 8) 
A metodologia de trabalho utilizada está calçada nos valores que estão no 
Código de Ética Profissional e na Lei de Regulamentação. (Quest 10) 

Assim, percebemos que as respostas dos profissionais variam em uma visão 

normativa da dimensão ético-política ao mencionarem o Código de Ética e os 

valores e princípios contidos nele, mas sem realizar uma reflexão sobre o seu 

significado, como se dá a sua materialização no exercício profissional. Nesse 

sentido Forti (2008, p. 213) esclarece que   

As aproximações com diferentes aportes teóricos, especialmente com o 
marxismo, em função do Movimento de Reconceituação (e seus 
desdobramentos), viabilizaram avanços tanto organizativos quanto teórico-
culturais no Serviço Social, resultando em nova perspectiva ético-política 
ora expressa em aspectos da profissão como exemplifica o Código de Ética 
em vigor. Contudo, embora identifiquemos a importância dos Princípios e/ou 
referências contidos nesse documento, sabemos que esses só ganham 
significado, só podem ser objetivados, no âmbito das situações concretas, 
ou seja, no cotidiano do exercício profissional. Se assim não for 
considerado, incorreremos nos limites do formalismo, cuja lógica do “dever 
ser” obscurece a importância dos elementos materiais, transformando a 
ética em mero conteúdo prescritivo desvinculado da realidade concreta (do 
ser), ou de um plano ideal que sustenta uma ética da intencionalidade, no 
qual a intenção do ato constitui critério decisivo.  

 

No mesmo sentido, Iamamoto (1999) afirma que o grande desafio para 

efetivação do projeto ético-político é torná-lo um guia exequível para o exercício 

profissional, o que exige dos profissionais um radical esforço de integrar o dever ser 
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com sua implementação prática, sugerindo que os profissionais disponham, dentre 

outros atributos, de senso crítico sofisticado e de capacidade propositiva para 

desenvolver ações direcionadas a democratização social. 

Ao mesmo tempo, nas respostas das profissionais, são mencionados 

princípios e valores como dignidade, honestidade e autocontrole, relacionados a 

juízos de valor e a critérios morais, que acabam por reforçar estereótipos negativos 

em relação às famílias atendidas.  Barroco (2010, p. 72) contribui colocando que: 

Em função da repetição a crítica dos valores, de sua assimilação dos 
preceitos e modos de comportamento, de seu pensamento, repetitiva e 
ultrageneralizador, a vida cotidiana se presta à alienação. A alienação moral 
também se expressa através do moralismo, modo de ser movido por 
preconceitos. Devido ao seu peculiar pragmatismo e a sua, 
ultrageneralização, o pensamento cotidiano é facilmente tentado a se 
fundamentar em juízos provisórios, ou seja, em juízos pautados em 
estereótipos, na opinião, na unidade imediata entre o pensamento e ação.  

Uma das respostas nos chamou bastante atenção quando o profissional tenta 

explicar qual o direcionamento ético-político que direciona os instrumentos: “a visita 

domiciliar, serve para fiscalizar, comparar as informações dadas na entrevista e 

aproximar a Técnica do usuário” (Quest 7).  
O cunho disciplinador dessa resposta no revela que a utilização do 

instrumento de visita domiciliar está sendo realizado calçado em uma base teórico-

metodológica e ético-política já ultrapassada na profissão, mas que como 

percebemos não foi totalmente superada. Nesses termos, vale lembrar que o projeto 

ético-político de base crítica é hegemônico, mas não é homogêneo, percebe-se que 

alguns profissionais ainda não o incorporaram, e assim têm no seu exercício 

profissional, direcionamentos que reatualizam o conservadorismo historicamente 

presente na profissão. Segundo Santos e Noronha (2011, p. 53) 
Historicamente, a visita domiciliar vem sendo utilizada como instrumento de 
controle e inquérito social, com o objetivo de fiscalizar, comprovar relatos 
feitos pela população e ensinar cuidados domésticos. Em vista dessa 
abordagem, é hoje o instrumento considerado o mais polêmico, tendo em 
vista que o projeto ético-político da profissão estabelece princípios como: 
defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 
autoritarismo; defesa do aprofundamento da democracia, entendida como 
socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida; 
posicionamento em favor da equidade e da justiça social; e empenho em 
eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à 
diversidade. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282015000100048#B02
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Ainda em relação às dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e 

ético-política as profissionais reconhecem que é necessária a articulação entre elas 

e relacionam estas dimensões a uma forma de atuar que: “não deve ser mecânica, 

tendo um sentido e um objetivo” (Quest 1); “utilizadas para atender de forma 

qualificada” (Quest 2); “articulação de conhecimentos sobre teoria, instrumentos e o 

sentido dos valores” (Quest3); “articulação da sentido ao trabalho” (Quest 4); “elas 

tornam possível o trabalho” (Quest 5); “é necessária a articulação para que 

possamos exercer nosso trabalho” (Quest 6); “a competência técnica, teórica e 

política é a base do aprimoramento do assistente social” (Quest 9); “sem teoria e 

ética a prática fica esvaziada e desqualificada” (Quest 10); “estão presentes em todo 

o trabalho do Assistente Social e são articuladas para mediar a prática” (Quest 11).  
Percebe-se pelo teor das respostas que as profissionais reconhecem a 

importância da articulação das dimensões acima citadas para a qualificação do 

trabalho do assistente social, Guerra (2013, p. 45) nesse sentido aponta que  
Estando em sistemático processo de totalização, as dimensões que 
conformam a profissão não são formas fixas, tão pouco podem ser 
consideradas de maneira autônoma, ao contrário são instancias 
interatuantes, ainda em que possa haver, em situações determinadas 
competência e/ou atribuição profissional, o predomínio de uma sobre a 
outra. 

 Dessa forma, tentamos demonstrar através dos dados empíricos como vem 

se configurando o exercício profissional e suas diferentes dimensões no trabalho 

com famílias no PAIF, para que com esses elementos possamos tentar traçar como 

se expressa a função pedagógica no referido programa. 
 

3.5 A função pedagógica do trabalho do assistente social no PAIF  
 Em relação à função pedagógica do trabalho do assistente social não houve 

uma homogeneidade nas respostas, dentro de uma mesma resposta conseguimos 

identificar variados entendimentos, com perspectivas que às vezes eram opostas, do 

que vem a ser a função pedagógica e como esses profissionais relacionam a mesma 

ao exercício profissional.  
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Dessa forma, categorizamos as diversas concepções que aparecem nas 

respostas em blocos de significado e assim contabilizamos sua frequência e 

percebemos que um grande número de profissionais relacionou a função 

pedagógica com: a conscientização, conhecimento, orientação, reflexão, 

esclarecimento, informação sobre direitos sociais. (Quest 1, 2, 3, 5, 9,10,11)  Nos 

questionários também foram identificadas nas respostas a relação da função 

pedagógica com: um perfil ou papel do assistente social como mediador (Quest 

3,4,5); relacionada ao empoderamento (Quest 1,2,3); o assistente social como um 

educador social (Quest 6). Outras questões identificadas foram à relação da função 

pedagógica do assistente social com a intervenção na forma de pensar agir dos 

usuários e a reflexão dos mesmos sobre suas condições de vida (Quest 6,7); e a 

transformação dos indivíduos em críticos e autônomos, a ampliação de sua 

intelectualidade, seu desenvolvimento do ponto de vista social político e econômico 

(Quest 1, 3, 4, 5, 7). 
Conforme indicado, percebemos que na maioria das respostas há uma 

compreensão da função pedagógica em um nível parcial relacionada à orientação e 

acesso sobre direitos sociais. Mesmo que a função pedagógica se relacione a 

orientação, informação e reflexão sobre direitos sociais, ela não se reduz a isso, tem 

uma abrangência que vai para além que está relacionada aos “efeitos da ação 

profissional na maneira de pensar e agir dos sujeitos envolvidos nos processos da 

prática” (ABREU, 2011, p.17). Diz respeito ao aspecto imaterial do exercício 

profissional, que ocorre no contato direto com a com a subjetividade do sujeito.       

Conforme já discutimos no capitulo 2 historicamente a função pedagógica dos 

Assistentes Sociais é demandada pelas classes dominantes na busca de controle e 

consentimento da sociedade ao contexto de produção e reprodução social no marco 

da exploração econômica e dominação político-ideológica sobre o trabalho. Em 

contrapartida, nas três últimas décadas, emergem na profissão práticas pedagógicas 

vinculadas ao interesse das classes subalternas, “fundadas nas conquistas 

emancipatórias da classe trabalhadora e de toda a humanidade – base do projeto 

ético-político profissional alternativo do Serviço Social, consolidado, nos anos de 

1980 e 1990” (ABREU; CARDOSO, 2009 p. 594) Dessa forma fica mais uma vez 

afirmada à dupla funcionalidade dessa função que pode atender demandas tanto do 

capital como do trabalho. 
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 Algumas respostas nos sugerem uma interpretação mais ampla a respeito da 

função pedagógica, relacionando-a a capacidade que o trabalho do assistente social 

tem em interferir na forma de pensar e agir dos usuários, que provoque uma reflexão 

sobre suas condições de vida seu cotidiano ampliando seu universo social, político, 

econômico e cultural. 
(...) visa possibilitar através da sua função pedagógica que o individuo 
possa desenvolver e intervir em todos os campos social, político, econômico 
e cultural, tendo clareza de sua condição de sujeito participe na construção 
e reconstrução da sociedade. (Quest 4) 
Essa função tem um conteúdo social que percebe o usuário inserido em um 
sistema que o (re) constrói e o transforma em ser social político e cultural. 
(Quest 5) 
A função pedagógica do serviço social é aquela que permite ao profissional 
desenvolver junto ao usuário uma reflexão critica a partir de sua realidade 
social, que direcionem formas de lutas, visando à efetivação de direitos já 
adquiridos e a serem conquistados. (Quest 10) 

 Nos preocupa a relação entre função pedagógica e empoderamento trazida 

pelos profissionais, consideramos que o discurso que traveste o empoderamento, 

está afinado com a perspectiva trazida pelos Organismos Internacionais. O discurso 

que traveste o conceito de empoderamento também tem como fio condutor a 

responsabilização do sujeito, ele faz parte do discurso pós-moderno. Monteiro e 

Ramos (2014, p.10) destacam que essa perspectiva concebe uma visão reducionista 

das famílias, que são analisadas a partir do próprio grupo, deslocadas do movimento 

mais amplo da sociedade. “Esses aspectos demonstram a presença do 

neoconservadorismo, travestido no discurso da autonomia, da participação, do 

empoderamento, do desenvolvimento de capacidades articulado com o pensamento 

pós moderno.”  

O assistente social trabalha com individualidades, articuladas ao coletivo e 
aos fenômenos sociais, promovendo a conscientização de seus direitos 
sociais, construindo uma transformação do ser social em pleno 
empoderamento (Quest 1) 
No que diz respeito função pedagógica o serviço social, trabalhando com 
sujeitos usuários dando-lhes conhecimento de seus direitos tanto individuais 
quanto coletivo, dando-lhes empoderamento. (Quest 2) 
O Assistente Social desempenha um perfil mediador entre os sujeitos 
usuários do S.S. de forma que venham garantir os direitos dos cidadãos, 
buscamos assim aprofundar e ampliar a intelectualidade de cada indivíduo 
para objetivar o empoderamento. (Quest 3) 
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Quando A. S. leva o usuário a pensar sobre seu processo de vida. O 
assistente social desempenha o papel de mediador entre os direitos dos 
cidadãos e as regras societárias. (Quest 5) 

 Outra questão que nos chama atenção é o fato de alguns profissionais 

relacionarem a função pedagógica com um o papel do assistente social como 

mediador que a nosso ver traz uma concepção equivocada quanto ao papel do 

assistente social, e revela ainda uma fragilidade na apropriação da categoria 

mediação, pois ao contrário do que muitos pensam a mediação não é se reduz ao ato de 

mediar conflitos, problemas. A mediação consiste numa categoria da teoria marxista, 

Pontes (2000, p. 38) descreve a mediação como “(...) uma das categorias centrais 

da dialética, inscrita no contexto da ontologia do ser social marxista, e que possui 

uma dupla dimensão: ontológica (que pertence ao real) e reflexiva (que é elaborada 

pela razão)”. 

A mediação consiste num caminho de apreensão do real através de 

sucessivas aproximações, e mais do que um processo reflexivo ela consiste também 

e necessariamente, num processo prático-concreto. Na intervenção profissional do 

assistente social, a mediação possibilita a construção e reconstrução do objeto de 

intervenção profissional na busca de uma prática transformadora, possibilitando ao 

profissional uma atuação de forma crítica e transformadora às demandas da 

profissão. 

 De forma geral podemos identificar contradições nas respostas dos 

profissionais que ao mesmo tempo que conseguem conceber a função pedagógica 

em uma perspectiva ampliada, trazem nas mesmas respostas entendimentos, 

parciais, ou, contrapostos ao projeto ético-político. Também percebemos que nas 

respostas não há a problematização da função pedagógica considerando sua dupla 

funcionalidade.  

No que diz respeito à atuação e relação à função pedagógica as assistentes 

sociais responderam que trabalham como: reflexão e orientação sobre os direitos 

sociais e sobre aspectos da vida e do cotidiano (Quest 2, 7, 10, 11); com 

esclarecimentos e informações, através de entrevistas, visitas domiciliares, reuniões 

e palestras (Quest 1, 3, 8); trabalho socioeducativo reflexão sobre a realidade, 

recursos e serviços nos territórios, mobilização em processos organizativos coletivos 

na busca e garantia de direito. (Quest 5 e 9); acompanhamento familiar com ações 
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que modifiquem a vida das famílias, tornando-as protagonistas (Quest 4); Como 

educador Social. (Quest 6);  
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Em relação à perspectiva de atuação das profissionais no que tange a função 

pedagógica, percebemos que em apenas 3 questionários (Quest 5,9) há uma 

perspectiva de atuação e considera o sentido da função pedagógica de forma mais 

ampla. Os demais a perspectiva de atuação adotada é meramente instrumental, não 

havendo uma estratégia de ação mais consistente que envolva objetivos concretos e 

que direcione essa função para o fortalecimento do projeto ético-político e 

consequentemente o atendimento aos interesses dos usuários.    

Depois de toda a análise realizada sobre as condições e relações de trabalho, 

da organização e fluxo de trabalho, das dimensões teórico-metodológicas técnico-

operativas e ético-políticas, e ainda sobre visão da dimensão pedagógica e sua 

materialização na visão das profissionais, podemos inferir que a dimensão 

pedagógica do trabalho do assistente social no PAIF vem sendo desenvolvida na 

perspectiva de afirmação e reprodução da sociabilidade capitalista, percebemos 

através de todos os apontamentos realizados ao longo deste capítulo, que há uma 

funcionalidade na atuação em relação a esse padrão de reprodução social, onde o 

projeto ético-político é pouco fortalecido no trabalho social com famílias.  

3.6 Limites e Possibilidade apontados pelas profissionais para o trabalho com 

famílias no PAIF  

Os principais limites no trabalho com famílias no PAIF citados pelas 

profissionais foram: fragilização precarização da rede socioassistencial; parcialmente 

adequado e falta de recursos materiais; limites no que tange a autonomia das 

famílias que ficam dependentes de benefícios por falta de trabalho; baixa 

participação das famílias nas atividades do PAIF; fragilidade da equipe em relação à 

realização de um trabalho multidisciplinar; inadequação do PAIF ao contexto das 

famílias; não adesão das famílias as orientações dadas pelos técnicos;  

Em relação aos limites do Assistente Social no PAIF, podemos destacar o 
espaço não adequado no qual o trabalho é desenvolvido. (Quest 8) 
(...) ainda faz-se necessário investimentos principalmente no que se refere 
aos  recursos materiais e  condições de trabalho. (Quest 9)  

A falta de articulação com a rede é um limite que atrapalha o trabalho. 
(Quest 4)  

Não conseguimos muitas vezes atender as necessidades das famílias em 
sua totalidade, não há uma articulação boa com a rede das outras políticas. 

(Quest 2) 
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Percebe-se que foi apontado pelas profissionais limites no que diz respeito às 

condições de trabalho reveladas pela inadequação do espaço físico e falta de 

recursos materiais que reafirmam o que já apontamos anteriormente como um grave 

entrave para a qualificação do trabalho no PAIF. A fragilização da rede e das outras 

politicas públicas, também já apontados anteriormente como uma questão bastante 

limitadora para a integralidade das ações e para a efetivação dos direitos sociais 

também foi reafirmada na fala das profissionais como um limite para o trabalho.     

Em relação à falta de autonomia das famílias apontadas pelas profissionais 

como um limite do PAIF, pensamos que deve ser problematizada levando em conta 

que ela ultrapassa o PAIF e Política de Assistência Social, pois se relaciona 

diretamente com a questão do trabalho que historicamente manteve uma relação de 

oposição a Assistência Social. “A autonomia não é total ela se limita, pois a inclusão 

no mercado de trabalho nem sempre é bem sucedida, e as famílias sobrevivem 

apenas com os benefícios e com bicos.” (Quest 3) 
A questão mais interessante a ser aqui destacada é o apontamento em 

relação a não adequação do PAIF a realidade das famílias.  
É importante que as ações do PAIF sejam adequadas às experiências, 
situações, contextos vividos pelas famílias. Cabe refletir sobre o tipo de 
família a que a ação se destina e se ela terá algum significado, para 
alcançar resultados. (Quest 9) 

 Essa questão traz a tona questionamentos sobre a própria concepção e 

estrutura do programa. E também nos sugere que a baixa participação dos usuários 

no PAIF se dá em função da não identificação de sua realidade social com a 

proposta do PAIF ou mesmo a falta de atendimento das questões trazidas por eles 

dentro de suas expectativas. Nesse sentido ratificamos o que Iamamoto (2008) 

coloca como fundamental para a atuação profissional que é a investigação da 

realidade dos usuários, dos seus modos de vida para que se construam propostas 

de trabalho criativas que aproximem o profissional dos sujeitos.  
Em relação às possibilidades é importante pontuar que em apenas 5 dos 11 

questionários são apontadas as possibilidades no trabalho com famílias no PAIF, os 

demais apontam apenas os limites. Dentre as possibilidades temos: 
O trabalho com famílias ajuda muito na promoção dos direitos sociais. 
(Quest 1) 
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Muitas conquistas com as famílias, percebemos uma melhora nas 
condições de vida com o acesso aos benefícios, o relacionamento familiar 
também melhora muito com a participação das famílias nas reuniões. 
(Quest 2) 
Existe uma melhora grande no fortalecimento dos vínculos e isso de certa 
forma evita a violação de direitos (Quest 3) 
As possibilidades é que com o PAIF muitas famílias tem amenizado os seus 
conflitos e estão tendo acesso aos benefícios e serviços da assistência 
social (Quest 10) 
De certa forma conseguimos plantar uma sementinha nas pessoas quanto a 
construírem a sua autonomia. (Quest 11) 

 Percebemos que embora, as profissionais apontem como possibilidade o 

acesso aos direitos sociais, benefício e serviços, por propiciar melhorias nas 

condições de vida das famílias que participam do programa, observamos também 

que novamente as profissionais incorporam os objetivos trazidos pelo MDS para o 

PAIF, tanto que apontam como possibilidades a questão do fortalecimento de 

vínculos, a amenização de conflitos familiares e do relacionamento familiar. Cabe 

pontuar que não consideramos que essas possibilidades tenham um caráter 

negativo, entretanto nos questionamos que diante de tantas outras possibilidades de 

atuação (por exemplo, possibilidade de realização de um trabalho socioeducativo 

que proporcione articulação e mobilização das famílias em torno das suas questões 

comuns, que possibilite o desenvolvimento da consciência de classe), os mesmos 

vislumbrem as possibilidades dentro dos limites colocados pelo PAIF.  
Em relação à perspectiva de atuação das profissionais no que tange a função 

pedagógica, percebemos que em apenas 3 questionários (Quest 5,9) há uma 

perspectiva de atuação e considera o sentido da função pedagógica de forma mais 

ampla. Os demais a perspectiva de atuação adotada é meramente instrumental, não 

havendo uma estratégia de ação mais consistente que envolva objetivos concretos e 

que direcione essa função para o fortalecimento do projeto ético-político e 

consequentemente o atendimento aos interesses dos usuários.    
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Depois de toda a análise realizada sobre as condições e relações de trabalho, 

da organização e fluxo de trabalho, das dimensões teórico-metodológicas técnico-

operativas e ético-políticas, e ainda sobre visão da dimensão pedagógica e sua 

materialização na visão das profissionais, podemos inferir que a dimensão 

pedagógica do trabalho do assistente social no PAIF vem sendo desenvolvida na 

perspectiva de afirmação e reprodução da sociabilidade capitalista, percebemos 

através de todos os apontamentos realizados ao longo deste capítulo, que há uma 

funcionalidade na atuação em relação a esse padrão de reprodução social, onde o 

projeto ético-político é pouco fortalecido no trabalho social com famílias.  

3.6 Limites e Possibilidade apontados pelas profissionais para o trabalho com 

famílias no PAIF  

Os principais limites no trabalho com famílias no PAIF citados pelas 

profissionais foram: fragilização precarização da rede socioassistencial; parcialmente 

adequado e falta de recursos materiais; limites no que tange a autonomia das 

famílias que ficam dependentes de benefícios por falta de trabalho; baixa 

participação das famílias nas atividades do PAIF; fragilidade da equipe em relação à 

realização de um trabalho multidisciplinar; inadequação do PAIF ao contexto das 

famílias; não adesão das famílias as orientações dadas pelos técnicos;  

Em relação aos limites do Assistente Social no PAIF, podemos destacar o 
espaço não adequado no qual o trabalho é desenvolvido. (Quest 8) 
(...) ainda faz-se necessário investimentos principalmente no que se refere 
aos  recursos materiais e  condições de trabalho. (Quest 9)  

A falta de articulação com a rede é um limite que atrapalha o trabalho. 
(Quest 4)  

Não conseguimos muitas vezes atender as necessidades das famílias em 
sua totalidade, não há uma articulação boa com a rede das outras políticas. 

(Quest 2) 
Percebe-se que foi apontado pelas profissionais limites no que diz respeito às 

condições de trabalho reveladas pela inadequação do espaço físico e falta de 

recursos materiais que reafirmam o que já apontamos anteriormente como um grave 

entrave para a qualificação do trabalho no PAIF. A fragilização da rede e das outras 

politicas públicas, também já apontados anteriormente como uma questão bastante 

limitadora para a integralidade das ações e para a efetivação dos direitos sociais 

também foi reafirmada na fala das profissionais como um limite para o trabalho.     
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Em relação à falta de autonomia das famílias apontadas pelas profissionais 

como um limite do PAIF, pensamos que deve ser problematizada levando em conta 

que ela ultrapassa o PAIF e Política de Assistência Social, pois se relaciona 

diretamente com a questão do trabalho que historicamente manteve uma relação de 

oposição a Assistência Social. “A autonomia não é total ela se limita, pois a inclusão 

no mercado de trabalho nem sempre é bem sucedida, e as famílias sobrevivem 

apenas com os benefícios e com bicos.” (Quest 3) 
A questão mais interessante a ser aqui destacada é o apontamento em 

relação a não adequação do PAIF a realidade das famílias.  
É importante que as ações do PAIF sejam adequadas às experiências, 
situações, contextos vividos pelas famílias. Cabe refletir sobre o tipo de 
família a que a ação se destina e se ela terá algum significado, para 
alcançar resultados. (Quest 9) 

 Essa questão traz a tona questionamentos sobre a própria concepção e 

estrutura do programa. E também nos sugere que a baixa participação dos usuários 

no PAIF se dá em função da não identificação de sua realidade social com a 

proposta do PAIF ou mesmo a falta de atendimento das questões trazidas por eles 

dentro de suas expectativas. Nesse sentido ratificamos o que Iamamoto (2008) 

coloca como fundamental para a atuação profissional que é a investigação da 

realidade dos usuários, dos seus modos de vida para que se construam propostas 

de trabalho criativas que aproximem o profissional dos sujeitos.  
Em relação às possibilidades é importante pontuar que em apenas 5 dos 11 

questionários são apontadas as possibilidades no trabalho com famílias no PAIF, os 

demais apontam apenas os limites. Dentre as possibilidades temos: 
O trabalho com famílias ajuda muito na promoção dos direitos sociais. 
(Quest 1) 
Muitas conquistas com as famílias, percebemos uma melhora nas 
condições de vida com o acesso aos benefícios, o relacionamento familiar 
também melhora muito com a participação das famílias nas reuniões. 
(Quest 2) 
Existe uma melhora grande no fortalecimento dos vínculos e isso de certa 
forma evita a violação de direitos (Quest 3) 
As possibilidades é que com o PAIF muitas famílias tem amenizado os seus 
conflitos e estão tendo acesso aos benefícios e serviços da assistência 
social (Quest 10) 
De certa forma conseguimos plantar uma sementinha nas pessoas quanto a 
construírem a sua autonomia. (Quest 11) 
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 Percebemos que embora, as profissionais apontem como possibilidade o 

acesso aos direitos sociais, benefício e serviços, por propiciar melhorias nas 

condições de vida das famílias que participam do programa, observamos também 

que novamente as profissionais incorporam os objetivos trazidos pelo MDS para o 

PAIF, tanto que apontam como possibilidades a questão do fortalecimento de 

vínculos, a amenização de conflitos familiares e do relacionamento familiar. Cabe 

pontuar que não consideramos que essas possibilidades tenham um caráter 

negativo, entretanto nos questionamos que diante de tantas outras possibilidades de 

atuação (por exemplo, possibilidade de realização de um trabalho socioeducativo 

que proporcione articulação e mobilização das famílias em torno das suas questões 

comuns, que possibilite o desenvolvimento da consciência de classe), os mesmos 

vislumbrem as possibilidades dentro dos limites colocados pelo PAIF.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A caminhada realizada neste trabalho foi cheia de desafios tanto no plano da 

própria construção do conhecimento, como também aqueles de ordem pessoal que 

envolvia os limites do pesquisador. Esses desafios se deram ao longo de toda a 

trajetória dessa pesquisa desde seu projeto, até a inserção na realidade para coleta 

dos dados empíricos. Eles confirmam toda a perspectiva teórico-metodológica aqui 

utilizada, pois o percurso trilhado se deu dentro de uma relação dialética de 

negação, afirmação, reconstrução de todos os aspectos que envolveram e ainda 

envolvem esse trabalho.  

Tendo a clareza da provisoriedade do conhecimento que aqui está 

sistematizado, tentamos abrir novos caminhos para analisar o trabalho do assistente 

social com famílias na política de assistência. O ângulo de análise aqui empreendido 

tentou construir o conhecimento de forma diferenciada, tanto que a estrutura do 

trabalho buscou analisar o trabalho do assistente social com famílias inserido na teia 

ampla que envolveu a construção da Política de Assistência Social sua concepção e 

seus fundamentos evitando o equivoco de analisar o trabalho do assistente social no 

PAIF e sua função pedagógica descolado de suas determinações fundamentais. 

O tortuoso caminho que a Assistência trilhou em sua trajetória, desde as 

primeiras ações que o Estado assume na área ainda de forma aleatória e 

assistencialista evidencia que houve uma mudança após muita luta, para sua 

consagração como direito social, e anos depois após muitos percalços, culminou na 

elaboração da PNAS/2004. Primeiro considerada como “ajuda pontual”, passa a um 

salto qualitativo na sua concepção a partir de sua inserção na CF/88, vinculada a 

Seguridade Social, orientada pela inspiração socialdemocrata. Entretanto a 

Assistência Social foi sendo tensionada pelas forças da ofensiva do capital, 

moldando-a as suas requisições e embebendo-a nas concepções do liberalismo 

revisitado, sob o discurso do neodesenvolvimentismo e a PNAS/2004 foi formulada 

dentro desse contexto. 

É incontestável que a assistência social hoje tenha se legitimado como uma 

política pública conduzida pelo Estado, entretanto, é preciso estar atento ao 

conteúdo que o Estado imprime nessa política, e as suas vinculações com questões 
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mais amplas no que tange ao contexto internacional de afirmação da nova ordem do 

capital.  

Assim, nos atentamos a concepção e fundamentação que estão por traz de 

aparentes termos e conceitos que emoldam o desenho da Assistência Social e que 

definem o horizonte de sua implementação. Pois, está umbilicalmente atrelada a 

novas formas de resposta a questão social nessa atual fase de acumulação. Mesmo 

assim, também é importante considerar as inúmeras conquistas no campo da 

assistência social, pois ela adquire com a PNAS/2004 um novo estatuto de política 

pública que unificou as ações na área em todo território nacional, pois ainda que não 

seja a política que desejávamos não há como negar seus significativos avanços em 

termos de toda a estrutura de organização presente nela. 

A PNAS/2004 apesar de seus avanços apresenta limites em alguns de seus 

eixos e na incorporação de alguns conceitos, (matricialidade sócio familiar, 

vulnerabilidade social) e esses limites conforme foi demonstrado, se vinculam as 

próprias determinações econômicas do capitalismo na era das finanças e influência 

dos organismos internacionais na agenda dos países periféricos, expresso 

principalmente pela teoria do desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen. 

Toda essa dinâmica trouxe novos contornos para trabalho com famílias na 

política de assistência social, ganhando nova institucionalidade e centralidade. 

Observa-se que na atual Política Nacional de Assistência uma preocupação em dar 

estatuto técnico a esse trabalho sistematizando-o no Programa de Atendimento 

Integral a Família – PAIF. Ao mesmo tempo em que avança no sentido de organizar 

as ações desse programa, o mesmo permanece vinculado a uma concepção que 

continua a responsabilizar a família, como historicamente ocorreu na área, à 

diferença é que agora as diversas formas de manifestação da questão social que 

afligem as famílias trabalhadoras, encontram caminhos institucionalizados de 

resposta, mas que não as desoneram dessa tarefa, pelo contrário, adquirem 

contornos modernos sob o viés do desenvolvimento de capacidades e 

potencialidades. Ou seja, continua colocando a responsabilidade na mesma pela 

superação da situação de pobreza, através da leitura de que é preciso capacita-las 

para que aproveitem as “oportunidades”, tendência esta que já estava delineada na 

PNAS/2004. 
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Assim, entendemos que o PAIF traz uma proposta de trabalho socioeducativo 

com famílias que reforça a perspectiva já apontada pela PNAS/2004, já que o seu 

objetivo central é trabalhar a família desenvolvendo suas capacidades para que ela 

mesma possa superar a situação de vulnerabilidade, que reatualiza a perspectiva 

moralizante que historicamente impregnou o trabalho com famílias na assistência 

social. 

Outra determinação que afetou diretamente o trabalho do assistente social 

com famílias no PAIF é o fato de que além dessa concepção para condução do 

trabalho com famílias, o Estado tratou de produzir uma série de manuais para 

sistematizar esse trabalho, que tende a ser utilizado de forma prescritiva, 

burocratizando e padronizando as ações do programa que acaba sendo incorporada 

pelos profissionais. 

Com isso, compreendemos que o perfil pedagógico exigido pela Politica de 

Assistência para o trabalho social com famílias, reatualiza para os assistentes 

sociais uma perspectiva de trabalho culpabilizadora e burocratizada, agora 

modernizada pelo discurso do desenvolvimento de capacidades e potencialidades, 

uma perspectiva de trabalho que não contempla um horizonte de questionamento da 

sociabilidade burguesa que não contribui para a o desenvolvimento da consciência 

de classe. Que apenas prevê mudanças no nível dos comportamentos das famílias, 

para enquadrá-las dentro da ordem. Tudo isso atrelado a um discurso de ampliação 

e consolidação de direitos sociais que se esvazia diante das condições de 

precarização e sucateamento das políticas sociais que efetivam esses direitos. 

Dessa forma, ao analisar o trabalho do assistente social no PAIF em São 

João da Barra, observamos as tendências apontadas acima, que em certa medida, 

confirmam a hipótese colocada incialmente nesse trabalho, de que os profissionais 

em certa medida possuem uma visão romântica e mistificada pela a aparência, 

sobre a concepção e fundamentação da PNAS/2004 e do trabalho com famílias no 

PAIF. Observamos também aspectos novos através dos achados da pesquisa, que 

nos indicam que essas profissionais mesmo que tenham uma visão crítica sobre a 

política e o programa, tem seu trabalho e sua relativa autonomia, tensionados pelas 

condições e relações de trabalho bastante limitadoras do exercício profissional, que 

a nosso ver dificulta o desenvolvimento do trabalho com famílias na perspectiva do 
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projeto ético- político, mas não o inviabiliza. Sendo mais do que nunca importante 

investir no exercício profissional que articule competentemente as dimensões 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. 

Longe de cair em generalizações e uma perspectiva de análise unilateral, 

queremos apontar que observamos através dos dados empíricos uma tendência de 

desenvolvimento da função pedagógica do assistente social no trabalho com 

famílias no PAIF, que fortalece a perspectiva e a concepção trazida pela PNAS/2004 

e pelo PAIF, de responsabilização das famílias, que está atrelada a reprodução da 

sociabilidade burguesa, que na verdade reafirma a própria funcionalidade da 

profissão dentro da divisão social e técnica do trabalho. Por outro lado também 

compreendemos que existe uma potencialidade, pois, a própria estrutura do PAIF  

englobas ações que são de cunho eminentemente socioeducativo que envolve 

oficinas, ações comunitárias, onde pode ser realizado um trabalho reflexivo que 

envolve o modo de pensar e a visão de mundo dos usuários na perspectiva do 

projeto ético-político.  

Entretanto ao analisar o trabalho das assistentes sociais no PAIF em São 

João da Barra observamos de forma muito cuidadosa o exercício profissional 

levando em consideração as questões objetivas a que estes profissionais estão 

expostas que de certa forma cerceiam a possibilidade da realização de um trabalho 

com famílias onde a função pedagógica fortaleça o projeto ético-político. Além da 

fragilidade do vinculo de trabalho as condições em que esse trabalho é desenvolvido 

requerem dos profissionais ações pontuais e imediatas, devido ao alto fluxo de 

trabalho, e o acumulo de trabalho entre as atividades do PAIF e de outros 

programas da política no nível da proteção social básica, que de certa forma 

sobrecarrega o profissional requisitando um produtivismo que é incompatível com 

um trabalho que preze pela qualidade e seja construído de forma planejada com 

intencionalidade determinada.  

Mesmo assim, há um esforço das profissionais em atender as demandas e 

expectativas dos usuários e também percebemos que há uma preocupação em 

prezar pela qualidade dos serviços prestados a população que muitas vezes é 

inviabilizado pelas condições objetivas que já apontamos. 
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Percebe-se que há a sobreposição de ações de caráter individual em 

detrimento das ações de caráter coletivo, em função das próprias condições de 

realização do trabalho que está subordinado há uma alta demanda de atendimento e 

um fluxo de trabalho bastante intenso que muitas vezes dificulta a realização de 

ações de caráter coletivo como reuniões, oficinas e ações comunitárias que 

requerem um maior planejamento e dispendido de tempo para elaboração.  

  Consideramos que as ações de caráter coletivo são imprescindíveis para 

que a função pedagógica do trabalho do assistente social seja desenvolvida no 

sentido de estimular formas de articulação e mobilização dessas famílias com o 

horizonte de desenvolvimento de consciência de classe. Percebe-se uma grande 

priorização da realização do acompanhamento familiar individualizado que mais se 

assemelha a um plano de etapas a serem cumpridas para que se resolvam os 

problemas aparentes das famílias, e que após seu cumprimento ela possa receber 

“alta” do programa. Somando isso a fragilização da rede de serviços e a 

precarização das demais politicas sociais. 

Essa questão se articula a interpretação descontextualizada de determinantes 

estruturais das demandas apresentadas pelas famílias apreendidas apenas no nível 

institucional e aparente, o que gera respostas também imediatas e insuficientes a 

essas demandas, influenciadas pelas próprias condições objetivas do exercício 

profissional.  Pois, a instituição requisita o atendimento neste nível imediato e 

aparente, somado a alta demanda de atendimento e da sobrecarga de trabalho. 

Juntam-se também a esta questão a própria subordinação e limitação da relativa 

autonomia profissional que é tensionada pelo vínculo precário de trabalho. Sem 

esquecer também da insuficiência de profissionais que se expressa na utilização de 

uma equipe de referencia para várias frentes de trabalho no CRAS. 

Imersas nessas condições as profissionais demonstram uma falta clareza 

quanto aos objetivos profissionais, os objetivos institucionais já que incorporam 

totalmente o discurso oficial da PNAS/2004 e do PAIF. Atrelado à falta de 

fundamentação e de referencias teórico-metodológicas sólidas para a condução do 

trabalho, onde são citadas as legislações e manuais da política como esteio 

metodológico do exercício profissional. 
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Há uma perspectiva reducionista da dimensão técnico-operativa que atribui a 

essa dimensão um caráter instrumental desprovido de reflexão teórico-metodológica 

e ético-política. Que também nos revela que a própria falta de reflexão sobre o 

sentido e o horizonte do trabalho do assistente social com famílias no PAIF, 

traduzidos em um discurso formal sobre os valores e princípios éticos. Essas 

questões também se relacionam a as condições objetivas, pois para sua 

materialização existiria um campo minado a ser percorrido já que tanto os objetivos 

profissionais, quanto as dimensões teórico-metodológicas, técnico-operativas e ético 

políticas vão de encontro a perspectiva apontada pela política de assistência e pelo 

PAIF. 

Além disso, também identificamos uma interpretação inconsistente do 

significado da função pedagógica no trabalho do assistente social e seus efeitos, 

desconsiderando a sua dupla funcionalidade, reduzindo-a a orientação sobre direitos 

sociais. 

 Esses apontamentos sobre os resultados da pesquisa empírica nos levam ao 

entendimento de que o trabalho no PAIF pode reforçar e reatualizar práticas 

conservadoras junto as famílias, educando-as no seu modo de vida, adequando-as e 

integrando-as a ordem, através de intervenções individualizantes e focalizadas no 

atendimento, na lógica de psicologização e na individualização dos problemas 

sociais, atribuindo as mesmas a responsabilidade pela sua condição, através de 

ações prescritivas, mecanicistas, pragmáticas.  

Por todos estes aspectos aqui pontuados sobre o trabalho do assistente 

social com famílias no PAIF percebemos que há uma tendência de que a função 

pedagógica do assistente social no referido programa no município de São João da 

Barra tem se direcionado a afirmação dessa política e do trabalho com famílias 

dentro da perspectiva de reforço da sociabilidade burguesa, que envolve a 

funcionalidade dessa atuação ao padrão de produção e reprodução social, sendo 

necessário direcionar a função pedagógica do assistente social a efetivação do 

projeto ético-político. É preciso investir na luta cotidiana pela qualificação do trabalho 

nas dimensões teórico-metodológicos, ético-político e técnico-operativas. É preciso 

perseguir melhores condições de trabalho e melhor qualificação do próprio serviço 

que é prestado às famílias, e acima de tudo, é preciso direcionar o trabalho com 
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famílias numa perspectiva crítica que ultrapasse os limites que a política coloca para 

o profissional no sentido de construir objetivos de trabalho que coadunem com o 

projeto ético- político, que priorizem ações e procedimentos de caráter coletivo que 

contribuam para a afirmação do compromisso com a construção de uma nova ordem 

societária.  

Assim, dentro dessa análise buscamos nos afastar de posturas voluntaristas e 

messiânicas, mas tendo clareza das condições objetivas e subjetivas que envolvem 

o trabalho do profissional, onde identificamos a necessidade prioritária de conquistar 

melhores condições e relações de trabalho, que conforme foi demonstrado pelos 

dados é um ponto crucial onde se precisa avançar para qualificar o trabalho com 

famílias no PAIF e também é se suma importância para que os profissionais possam 

direcionar sua função pedagógica nos rumos do projeto ético-político.  

Sem perder de vista noção de totalidade é preciso também para qualificar o 

trabalho no PAIF a articulação com outras categorias profissionais, no sentido somar 

forças na luta pela qualificação desse serviço e da própria política de assistência 

como garantidora de direitos. A política de assistência é uma construção coletiva 

que se reconstrói a todo o momento através do seu processo de implementação, 

assim recebe influência dos profissionais das diversas categorias que atuam nela, 

dos gestores, do estado, dos usuários e dos movimentos sociais. É nessa teia que o 

assistente social deve se inserir e se articular para qualificar tanto a política como o 

seu trabalho. 
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 Nesses termos pontuamos ainda a importância da produção de conhecimento 

nesse processo, como um instrumento de investigação da realidade trazendo à tona 

questões que aparência imediata do que está posto não é capaz de revelar. É 

através de um processo atento, crítico e rigoroso que a produção de conhecimento 

fornece, que virão a tona questões que poderão nortear o exercício profissional 

dentro de uma perspectiva aproximada da realidade e afinada com o projeto ético-

político. 
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ANEXOS 
 

ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL DE NITERÓI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Prezado assistente social, 

 Gostaria de convidá-lo a contribuir com a pesquisa de mestrado, cujo objetivo 

é investigar o Trabalho do Assistente Social no Âmbito do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral a Família – PAIF que integra a Política Nacional de Assistência 

Social – PNAS/2004. Sendo assim, a partir de um recorte metodológico que 

privilegia a pesquisa empírica de caráter qualitativo, é que pedimos sua colaboração 

para responder este instrumento. 

Vale ressaltar que a identidade dos profissionais entrevistados será 

totalmente preservada, em função das questões éticas que envolvem a pesquisa. 

Abaixo seguem algumas questões agrupadas em dois eixos que constituem: I Perfil 

do Profissional e II Trabalho realizado no PAIF. 

Conto com a sua colaboração para que possamos construir uma análise 

qualificada do trabalho profissional! A dissertação ficará disponível para ser 

socializada com todos os profissionais que desejarem conhecê-la. 

Discente: Mariana Rodrigues dos Santos Manhães Emanoel 

Orientadora: Dra. Simone Rocha da Rocha Pires Monteiro 
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA: Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família – 

PAIF: um olhar sobre a função pedagógica do trabalho do Assistente Social 

Data: ___/___/____        Quest:_________ 

I PERFIL DO PROFISSIONAL 

 1 – Idade:_____ 

 2 – CRAS de atuação:___________ Há quanto tempo trabalha no PAIF? ________ 

 3 – Vinculo Empregatício: 

(    )Servidor Público Estável   (    )Contrato Temporário (    )Outros Especificar ___________ 

 3.1 – Possui outro vínculo de trabalho?______ Onde?______________________________ 

4 – Instituição de formação e ano de conclusão: 
__________________________________________________________________________ 

5 – Em relação à qualificação profissional possui: 

(   )Cursos de Aprimoramento Profissional. Qual?__________________________________             
(    )Especialização. Qual?_____________________________________________________              
(   ) Mestrado. Em que?_______________________________________________________              
(   )Doutorado. Em que?______________________________________________________ 

II TRABALHO NO PAIF – ORGANIZAÇÂO, FLUXO, DEMANDAS 

1 – Como se dá a organização do Trabalho no CRAS? (carga horária do profissional, e 

como é a distribuição dessa carga horária nas diferentes atividades do PAIF) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2 – Como se dá o fluxo de trabalho com as Famílias no PAIF? (Como as famílias acessam o 

serviço? Como elas são selecionadas? Por quanto tempo em média elas participam do 

PAIF? Qual a periodicidade do acompanhamento?) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3 – Quais são as principais demandas que as famílias apresentam? Como se dá o 

enfrentamento dessas demandas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

III – TRABALHO NO PAIF – PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA E TÉCNICO-

OPERATIVA E ÉTICO POLÍTICA 

4 – Você conhece as Orientações Técnicas do Ministério de Desenvolvimento Social e 
Combate a Fome – MDS elaborada para o PAIF? 

(    ) Não (    )Sim  

Se sim, você as utiliza como base para a realização do trabalho? 

(   ) Sim (    ) Não (    )Parcialmente 

 O que você acha delas? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5–Qual o objetivo do trabalho com famílias no PAIF do ponto de vista do Serviço Social? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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6 – Qual referencial teórico-metodológico você utiliza para realizar o trabalho com famílias? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7 – Como você atua em relação à dimensão técnico-operativa? Quais instrumentos você 

utiliza para realizar o seu trabalho? Qual é aquele que você mais utiliza?(Ex. Entrevista, 

Visita Domiciliar etc.) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8 – Em relação aos instrumentos que você citou na resposta anterior, qual a metodologia de 

trabalho utilizada, como você atua em relação a dimensão ético-política, quais princípios e 

valores norteiam a o seu trabalho? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9 – Você percebe as dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política no 

trabalho com famílias? Há articulação? Fale sobre elas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10 – O que você entende por função pedagógica do trabalho do assistente social? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11 – Como você atua em relação à dimensão educativa no trabalho com Famílias realizado 

pelo PAIF? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

12- Quais os limites e possibilidades do trabalho do assistente social no PAIF? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


