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RESUMO 

 

Este trabalho tem como tema central a Atuação profissional do assistente social nos 

Centos de Referência de Assistência Social no Município de São Pedro da Aldeia – 

RJ. A escolha do objeto de pesquisa se deu devido a minha inserção como 

estagiária por dois anos nessa instituição, o que me despertou a curiosidade em 

conhecer e refletir com maior aprofundamento teórico o exercício profissional das 

assistentes sociais nesses espaços. Ao Longo da pesquisa pude perceber que os 

desafios para a atuação profissional dos assistentes sociais são muitos e as 

possibilidades são poucas. Muitos aspectos interferem no cotidiano de trabalho 

desses profissionais, como por exemplo, as relações de poder, o clientelismo, a falta 

de recursos materiais e humanos, dentre outros. A implementação das políticas 

neoliberais a partir da década de 90 trouxeram grandes mudanças para o nosso 

país, mas principalmente para a Assistência Social, onde as políticas sociais tiveram 

seus financiamentos reduzidos e começou a precarização e a fragmentação da 

mesma. Todo esse processo trouxe mudanças significativas para os profissionais de 

Serviço Social que tiveram que se organizar, e buscar novos caminhos para 

conseguir garantir os direitos dos usuários. E é através da pesquisa realizada que 

teremos uma dimensão dos principais desafios e possibilidades encontrados pelos 

assistentes sociais nos Centros de Referencia de Assistência Social no Município de 

São Pedro da Aldeia. 

 

Palavras Chaves: EXERCÍCIO PROFISSIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, CRAS, 

SÃO PEDRO DA ALDEIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This work is focused on the professional social worker Acting on Center Reference 

Social Assistance in São Pedro da Aldeia - RJ. The choice of research subject was 

due to my inclusion as an intern for two years at this institution, which I aroused the 

curiosity to know and reflect deeper theoretical exercise of professional social 

workers in these spaces. Along the research I realized that the challenges for the 

professional practice of social workers are many and the possibilities are few. Many 

aspects interfere in the daily work of professionals such as power relations, 

patronage, lack of material and human resources, among others. The implementation 

of neoliberalism from the 90's brought big changes for our country, but mainly for 

social welfare, where social political have had their funding reduced and began 

instability and fragmentation of the same. This whole process has brought significant 

changes to the Social Service professionals who have had to organize themselves 

and seek new ways to achieve secure the rights of users. And it is through research 

that we will have a dimension of the main challenges and opportunities encountered 

by social workers in the Center of Reference for Social Assistance in the City of São 

Pedro da Aldeia. 

 

 

Key Words: PROFESSIONAL PRACTICE, SOCIAL WORKER, CRAS, São Pedro da 

Aldeia. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), é uma exigência do 

curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense para obtenção do título 

de bacharel em Serviço Social, e discuti a atuação profissional dos assistentes 

sociais nos Centros de Referência de Assistência Social do Município de São Pedro 

da Aldeia- RJ.  

A escolha do tema desta pesquisa justifica-se por minha inserção como 

estagiária de Serviço Social no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

no município de São Pedro da Aldeia onde permaneci por dois anos. Durante esse 

período pude acompanhar de perto o trabalho desenvolvido pelas assistentes sociais 

nesse espaço. 

Minha inserção ao longo desse tempo despertou a curiosidade em descobrir 

respostas para as seguintes questões: como se dá a intervenção desses 

profissionais nesses espaços? Como eles lidam com os limites impostos no seu 

cotidiano de trabalho? Quais os principais fatores que interferem na atuação dos 

assistentes sociais? Esses profissionais têm autonomia para atuar? Quais as 

principais demandas desses profissionais? O que mudou na intervenção profissional 

com a implementação da Política Nacional da Assistência Social e do SUAS ? 

O Centro de Referência de Assistência Social é uma unidade pública estatal 

descentralizada da Política Nacional de Assistência Social criados em 2004 com o 

objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos 

territórios de sua abrangência, por meio do desenvolvimento de potencialidades, do 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos 

direitos de cidadania (ORIENTAÇÕES TECNICAS DO CRAS p.9, 2009). 

No CRAS a presença dos assistentes sociais é fundamental e sua 

intervenção profissional é de grande importância para a instituição, mas 

principalmente para a vida dos usuários, pois através do seu exercício profissional 

esses profissionais buscam a garantia dos direitos dos usuários. 

A partir da Constituição Federal de 1988 a assistência social passou a ser 

direito do cidadão e dever do Estado, mas ao longo dos anos o gasto com as 

políticas sociais tem sido cada vez menor.  
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As políticas sociais estão subordinadas a política econômica o que interfere 

nos serviços públicos que são prestados a população o que reflete também nas 

condições de trabalho dos profissionais que trabalham na área social 

(CAVALCANTE, PREDES 2010) como é o caso dos assistentes sociais que 

trabalham no CRAS. 

Os assistentes sociais no seu dia-a-dia de trabalho estão inseridos em uma 

realidade contraditória onde em meio ao aumento da demanda por serviços sociais 

há a redução do financiamento das políticas sociais promovidas pelo processo de 

reforma do Estado. Identifica-se também que seu exercício profissional e suas 

condições de trabalho estão cada vez mais precarizadas (CAVALCANTE, PREDES 

2010). 

Em Municípios do interior, como São Pedro da Aldeia, as relações de poder 

dentro da instituição e a interferência política dificultam o desenvolvimento das 

atividades dos diferentes profissionais, uma vez que tais relações são permeadas 

por práticas assistencialistas e clientelistas que ainda persistem nos dias de hoje. 

Ao longo da pesquisa constatou-se que são muitos os desafios para a 

atuação profissional dos assistentes sociais nos CRAS, que fatores como o primeiro- 

damismo, a falta de recursos materiais e humanos, a má gestão municipal são 

alguns dos obstáculos enfrentados por esses profissionais no seu cotidiano de 

trabalho. 

É diante desse cenário de grandes contradições que o assistente social está 

inserido e o qual deve buscar sempre garantir o direito social dos usuários e lutar 

pela equidade e justiça social, buscando ser um profissional ativo e não só um mero 

executor das políticas sociais. 

Meu objetivo com essa pesquisa é identificar os desafios enfrentados pelos 

assistentes sociais no seu exercício profissional dentro da instituição. Bem como 

analisar como a precarização das políticas sociais e do trabalho vem rebatendo no 

cotidiano desses profissionais e mediante esses aspectos quais as possibilidades 

que esse profissionais encontram para realizarem seu exercício profissional  

Acredito que essa pesquisa poderá contribuir para o debate sobre a 

intervenção profissional dos assistentes socais no CRAS além de possibilitar que os 

profissionais que trabalham nesses espaços possam identificar as principais 

semelhanças e diferenças encontradas no seu dia-a-dia de trabalho, contribuindo 

para que os mesmos possam pensar individual e coletivamente sobre sua 
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intervenção profissional e para que novas questões possam surgir e soluções 

possam ser propostas.  

A Assistência Social historicamente é uma política que absorve um grande 

número de assistentes sociais, e esse crescimento é notório após a implementação 

da Política Nacional de Assistência Social.  Acredito que essa pesquisa poderá servir 

como uma fonte de pesquisa para novos projetos e trabalhos acadêmicos. 

Pelo CRAS ser uma unidade recente da Política de Assistência Social, uma 

pesquisa sobre este equipamento e sobre o trabalho dos assistentes sociais, será 

bastante relevante para suscitar debates sobre esta inserção e sobre a política de 

assistência social, bem como qualificar a atuação destes profissionais. 

Como parte da metodologia utilizei para a realização da pesquisa a 

entrevista semi-estruturada, pois acredito que a ela foi a melhor forma de ter uma 

maior interação com as assistentes sociais o que me possibilitou esclarecer dúvidas 

de imediato e obter informações com maior profundidade e clareza. A entrevista foi 

realizada com quatro assistentes sociais sendo uma de cada CRAS, dos seis CRAS 

existentes em São Pedro da Aldeia só foi possível realizar entrevista em quatro 

deles, pois os outros dois ficavam  distantes e devido ao meu trabalho não 

conseguiria me deslocar a tempo de chegar ao local para entrevistá-las. Mesmo não 

entrevistando as seis assistentes sociais dos seis CRAS, a pesquisa é 

representativa, pois consegue apanhar mais da metade das profissionais.  Para 

nortear a entrevista fiz um questionário (apêndice 2) com treze questões sobre o 

cotidiano de trabalho das assistentes sociais para poder entender um pouco mais 

sobre o exercício profissional das mesmas e conseguir apurar quais os principais 

limites e possibilidades para essa atuação profissional.  A entrevista foi realizada no 

próprio CRAS, todas as entrevistas foram gravadas e transcritas. A realização da 

entrevista foi autorizada pela Secretaria de Assistência Social do Município e todas 

as profissionais assinaram um termo de consentimento (apêndice 1). 

Foi feito um quadro com as falas das assistentes sociais entrevistas, para 

análise temática (MINAYO, 2007), onde o dividi em temas (autonomia, relações de 

poder, condições de trabalho, demandas, respostas profissionais) para fazer a 

análise dos dados coletados. Procurou-se analisar os temas a luz dos referenciais 

teóricos trabalhados. 

 A pesquisa bibliográfica foi outra etapa da metodologia que me deu 

subsídios e possibilitou a aquisição de conhecimentos sobre a temática para poder 
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analisar o exercício profissional das assistentes sociais no CRAS.  Vale ressaltar que 

houve uma grande dificuldade em encontrar documentos sobre o Histórico da 

Assistência Social no Município, alguns dos poucos dados coletados tanto sobre o 

CRAS como também sobre o Município de São Pedro da Aldeia foram obtidos na 

Secretaria de Assistência Social Municipal.  

Para compreendermos os desafios e possibilidades para a atuação 

profissional dos assistentes sociais nos Centros de Referência de Assistência Social 

no Município de São Pedro da Aldeia optou-se pela divisão do trabalho em dois 

capítulos. 

No primeiro capítulo será feita uma contextualização sobre a trajetória da 

Assistência Social no Brasil inicialmente concebida como benesse e filantropia até 

construirmos a Constituição Federal de 1988 onde a Assistência Social passa fazer 

parte do tripé da Seguridade Social juntamente com a saúde e a previdência social, 

tornando-se assim um direito. Abordou-se ainda nesse capitulo à criação da Política 

Nacional de Assistência Social em 2004 e a implementação do Sistema Único de 

Assistência Social. Considerou-se importante realizar este resgate histórico para 

subsidiar as reflexões sobre a forma contemporânea de conformação da política de 

Assistência Social, em especial em São Pedro da Aldeia. 

No segundo capítulo contextualizou-se o cenário da pesquisa, o Município 

de São Pedro da Aldeia, bem como a implementação dos Centros de Referência de 

Assistência Social e como essa implementação foi feita no Município. Para dar 

subsidio ás reflexões sobre a profissão, optou-se por resgatar os aspectos 

contemporâneos da profissão, com ênfase na construção coletiva do direcionamento 

ético e político da intervenção profissional 

Para finalizarmos discorre-se sobre os desafios para a atuação do assistente 

social nos Centros de Referência de Assistência Social no Município de São Pedro 

da Aldeia além de apontar possibilidades de atuação embasadas na democratização 

da Política Nacional de Assistência Social e de fortalecimento da classe 

trabalhadora.  

 

.    
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CAPÍTULO I  

 

 

1) HISTÓRICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL. 

 

1.1) A trajetória da assistência social nas políticas públicas brasileiras. 
 

Para compreendermos a forma de organização da Política de Assistência 

Social no Brasil seus limites e contradições, é importante fazer uma análise de sua 

trajetória até chegarmos a Constituição Federal de 1988, para entendermos como se 

deu esse processo de transformações que culminou com o reconhecimento desta 

como uma política pública, tornando-se um direito que, junto com a saúde e 

previdência social, formam o tripé da seguridade social.  

No Brasil, até a década de 1930, não havia uma intervenção do Estado na 

área social, toda prática assistencial que existia até esse momento era desenvolvida 

pela Igreja Católica e organizações de caridade. As práticas assistenciais tinham um 

caráter disciplinador, e não havia uma compreensão da pobreza como expressão da 

questão social1, ela era vista como uma disfunção individual e tratada como caso de 

polícia através do aparato repressor do Estado. Somente a partir da Revolução de 

1930, quando Getúlio Vargas chega à presidência do país, que o Estado começa a 

assumir novas funções, deixando de ser apenas coercitivo (MESTRINER, 2008). 

O Estado passa a fazer a organização e regulação das condições sociais e 

políticas para o desenvolvimento industrial e econômico, promovendo a ascensão de 

um projeto de urbanização e industrialização (FERREIRA, 2007). 

Dentre os feitos de seu governo, Getúlio Vargas criou as Caixas de 

Subvenções, onde o governo fornecia uma ajuda financeira às instituições 

filantrópicas e públicas, afim de que as mesmas dessem assistência à população 

desassistida socialmente. Através da Lei nº 1.493/51, o Estado institucionalizou 

definitivamente as subvenções incluindo seus recursos ao Orçamento Geral da 

República. Além das Caixas de Subvenções, consolidou as Leis Trabalhistas visando 

                                                           
1  A Questão Social é expressão das desigualdades sociais constitutivas do capitalismo. 
Suas diversas manifestações são indissociáveis das relações entre as classes sociais que 
estruturam esse sistema e nesse sentido a Questão Social se expressa também na 
resistência e na disputa política (IAMAMOTO, 2009 p.3) 
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à produtividade, e o controle das greves e movimentos sociais (MESTRINER, 2008). 

As leis trabalhistas representaram um intercâmbio entre os trabalhadores 

assalariados e os empresários, além de trazer benefícios para essas duas classes.  

 
Essa consolidação trabalhista criou a carteira de trabalho, instituiu uma 
jornada de trabalho de oito horas, férias remuneradas, salário- 
maternidade e criou a área de segurança e medicina do trabalho 
(COUTO, 2006, p.103).  

 

Como se pode observar a consolidação das Leis trabalhistas foi muito 

importante para a classe trabalhadora, onde se garantiram direitos importantes como 

férias, redução da carga horária de trabalho e a garantia de um pouco mais de 

segurança no seu ambiente de trabalho, porém foi também um grande ganho para o 

empresariado, pois com a criação das leis trabalhistas viu-se a possibilidade de 

manter a classe trabalhadora “domesticada”, evitando manifestações futuras por 

parte deles e mantendo-os sob controle.  

Importante ressaltar que nesse período só era considerado cidadão quem 

estava vinculado ao mercado formal de trabalho, e, portanto, somente esses teriam 

algum tipo de benefício previdenciário. 

 

[...] o trabalho é dever de todos, o que implica crime o não trabalho. 
Assim, como que num movimento de punição, define que não merece 
garantia de atenção àquele que não trabalha e não produz. 
(MESTRINER, 2008, p.105). 
 

Quem não pertencia ao mercado formal de trabalho ficava a mercê da 

caridade e da benesse, não recebendo nenhuma atenção previdenciária, além de 

sofrer repressão por parte do Estado. 

Segundo Mestriner (2008), no ano de 1938 o Governo de Vargas cria 

também o Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), que foi a primeira presença 

da assistência social na burocracia do Estado brasileiro, e tinha suas funções 

subsidiadas pelas organizações que prestavam amparo social. O CNSS tinha como 

uma de suas funções analisar as adequações das entidades sociais e de seus 

pedidos de subvenções e isenções. 

Somente em 1942 foi criada a primeira grande instituição federal de 

assistência social no Brasil, conhecida como a Legião Brasileira de Assistência 

Social (LBA). Getúlio Vargas cria esta instituição como forma de legitimar seu 

governo através da tática do assistencialismo como um mecanismo de dominação 
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política. Ao colocar sua esposa Darcy Vargas no comando dessa instituição, fez com 

que a assistência social passasse a ser associada ao primeiro-damismo2. Esse ato 

assegurou estatutariamente à presidência da LBA as primeiras-damas da República 

ocorrendo à junção entre iniciativa privada e pública conformando assim a relação 

entre classes subalternas e Estado (TORRES, 2002). 

Neste período, a assistência social como ação social é um ato de vontade e 

não direito de cidadania. Do apoio às famílias dos pracinhas, a LBA vai estender sua 

ação às famílias da grande massa não previdenciária. Passa a atender também as 

famílias que sofrem em decorrência de calamidades, o que trouxe o vínculo 

emergencial à assistência social que perdura até os dias de hoje (SPOSATI, 2007, 

p.20). 

Segundo Mestriner (2008), a LBA passa a realizar trabalhos a níveis 

federais, estaduais e municipais, ganhando uma ampla estrutura nacional e atuando 

em quase todas as áreas da assistência social. Implementavam centros sociais e 

regionais de grande relevância os quais eram uma extensão a proteção dada aos 

trabalhadores. E para realizar essas novas funções mobilizaram as escolas de 

Serviço Social.  

Nesse processo de expansão, procura mobilizar e coordenar as 
instituições sociais privadas e públicas, ao mesmo tempo em que, por 
meio de ações próprias, tenta suprir as defasagens apresentadas pelo 
sistema assistencial existente. [...] Dessa forma, contribui para a 
organização, ampliação e interiorização da assistência social, levando 
a assimilação de princípios, métodos e técnicas do Serviço Social, 
bem como a contratação de profissionais da área, consolidando o 
ensino especializado (MESTRINER, 2008, p.145). 

 

A junção entre a LBA e as escolas de Serviço Social foi importante para 

ambos, pois a LBA necessitava de profissionais e de uma atuação mais técnica do 

que a desenvolvida até então, e o Serviço Social enquanto profissão passava por um 

período de legitimação. 

Até 1964 manteve-se esse modelo de proteção social, e nesse mesmo ano 

ocorreu o Golpe Militar que teve como conseqüência a concentração do poder 

estatal nas mãos dos militares, forte burocratização, autoritarismo nas relações e 

mudanças nas relações de trabalho (FERREIRA, 2007). 

                                                           
2 Segundo SPOSATI (2007), Trata-se da institucionalização da assistência social na figura 
da mulher do governante. Quando elas assumem o comando da assistência social e 
realizam ações beneficentes, e caridosas. 
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O Estado militarista uniu-se às forças dominantes restringindo as políticas de 

massa. O governo, visando o desenvolvimento econômico do país, se utiliza da 

contenção salarial, o que elevou a desigualdade social, provocando ainda mais a 

pauperização da população. A questão social passa a ser controlada através da 

coerção e da violência, os conflitos sociais são reprimidos severamente, sendo 

vistos como caso de polícia. Neste contexto, a demanda social passa a ser atendida 

pelo binômio repressão x assistência, onde as ações assistenciais passam a ser 

utilizadas pelo aparato estatal como forma de amenizar o estado de empobrecimento 

da população e em nome da segurança nacional, evitando que os trabalhadores 

realizassem alguma mobilização. O Estado procurou aliançar-se a elite para ampliar 

a ação assistencial através de programas, benefícios e serviços (FERREIRA, 2007 e 

MESTRINER, 2008). 

A partir de 1966 foram criados o Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS), o Programa de Integração Social (PIS), Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) e o PRORURAL que possibilitou o início do processo de 

universalização das políticas sociais e a uniformização de serviços. Criou-se também 

o Banco Nacional de Habitação (BNH) que foi uma das grandes reivindicações da 

classe trabalhadora, usavam-se recursos do FGTS, mais na verdade esse 

financiamento serviu mais para as classes médias e altas da sociedade do que para 

os trabalhadores que a reivindicaram. (COUTO, 2006 e FERREIRA, 2007). 

É durante esse período autoritário que se consolida o Estado assistencial. 

Os serviços, programas e projetos da área social passam a ser criados de acordo 

com o problema, idade e necessidade da população, ou seja, através de práticas 

fragmentadas e setoriais que perduram até a atualidade. 

Em 1974 cria-se o Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), e 

ligado a ele a Secretaria de Assistência Social que será um importante instrumento 

para a criação de políticas voltadas ao ataque à pobreza. Através do MPAS houve 

uma maior valorização da assistência social, dando margens para vislumbrar a 

necessidade de fugir do caráter assistencialista que ela carrega ao longo dos anos. 

Estendeu-se a cobertura previdenciária a quase totalidade da população urbana e 

uma parte da rural, buscou-se um tratamento inovador para a área da assistência 

social, fugindo do caráter assistencialista e de simples complementação da 

previdência social (MESTRINER, 2008). 

Durante o período da ditadura militar no Brasil, mesmo diante dos avanços 
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obtidos na área social, ainda continuaram sendo realizadas práticas assistencialistas 

e de benemerência características de anos anteriores. Outro fator a ser observado é 

que as condições de vida da população continuaram as mesmas, a pauperização e 

desigualdade social ainda eram grandes, o que fez com que os trabalhadores e a 

sociedade de forma geral começassem a lutar por melhores condições de vida, e 

buscar seus direitos. Insatisfeitos com essa situação, os membros da sociedade 

mais prejudicados e pauperizados unem-se e começam a realizar movimentos 

contestatórios por todo o país. (MESTRINER, 2008 e FERREIRA, 2007). 

Diante de um cenário de grande mobilização e reivindicação de práticas 

inovadoras e eficazes na área social, iniciou-se um processo de discussões sobre a 

formulação de uma política pública de assistência social que fosse assegurada 

constitucionalmente. 

O período de 1980 a 1990 foi marcado por um processo de novas 

configurações nas áreas política e social, com constantes reformas e uma ampliação 

da democracia (COUTO, 2006). Foram também realizados constantes debates sobre 

a assistência, com a realização de estudos e pesquisas a fim de se formular uma 

proposta de assistência social que realmente fosse efetiva. Foi então que, através da 

Constituição Federal de 1988 (CF/88), a assistência social começa a ganhar novos 

contornos passando a ser discutida como um direito do cidadão e cabendo ao 

Estado provê-la, em uma tentativa de romper com a lógica da caridade da 

benemerência. 

A CF/88 possibilitou trazer uma nova concepção para a Assistência Social, 

redefinindo assim seu perfil histórico no país, passando a qualificá-la como uma 

política de seguridade social trazida no art.194 da Constituição Federal: 

 

Art. 194. A seguridade social 3compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência à assistência 

social (BRASIL, 2003, p. 193). 

                                                           
3 Apesar de ser considerado um passo importante a Assistência social ser prestada a quem 
dela necessitar independente de contribuição, já que antes da CF/88 somente quem 
contribuía tinha algum direito, ela deveria assim como a saúde, ser universal, prestada a 
todos sem exceção, e não somente aos que necessitam dela. Além disso, a criação do tripé 
da seguridade social, onde se inclui a saúde, previdência, e a assistência social deveria 
abranger outras políticas, como a da educação, habitação que assim como as demais são 
fundamentais para a reprodução dos indivíduos na sociedade. Se estes outros segmentos 
são tão fundamentais para a sociedade porque não incluí-los no âmbito da seguridade 
social, sendo também de responsabilidade do Estado provê-los. 
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A Constituição Federal de 1988 foi aprovada no dia 5 de outubro e traz a 

Política de Assistência Social inscrita nos artigos 203 e 204: 

 

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 a 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. 

 

A inserção da assistência social no tripé da seguridade social representou 

uma inovação, consolidando-a como uma política pública. A partir da CF/88 

passasse a garantir os direitos básicos de cidadania, ampliando a cobertura dos 

serviços de assistência social principalmente, as pessoas que até então estavam 

desprotegidas. 

Essa inserção, bastante inovadora, introduz o campo da assistência 
social como política social, dirigindo-se a uma população antes 
excluída do atendimento na ótica dos direitos. Sua definição impõe 
compreender o campo assistencial como provisão necessária para 
enfrentar as dificuldades que podem ser interpostas a qualquer 
cidadão e que deve ser cobertas pelo Estado (COUTO, 2006, p.170). 
 

Já o artigo 204, vai falar sobre a organização da assistência social, sendo as 

ações voltadas para essa área custeadas pela seguridade 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 estaduais e municipais, 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, 2003, p. 13) 

 

Até a promulgação da Constituição Federal só tinha direito a acessar a 
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política quem fazia parte do mercado formal de trabalho. Através da inserção da 

assistência social como política integrante da seguridade social há a possibilidade 

que pessoas consideradas das classes mais pauperizadas passassem a ter seus 

direitos sociais garantidos independentemente da sua inserção no mercado de 

trabalho. Passa a caber ao Estado prover as condições necessárias para que essas 

pessoas pudessem enfrentar as mais variadas expressões da questão social. 

Porém, ao instituir que a assistência social será prestada a quem dela necessitar é 

posto um limite, fazendo com que esta política não seja universal como deveria, 

sendo prestada a todos mesmo que não haja uma necessidade especifica, outro 

problema é que ao fragmentar as demandas e fazer a separação por grupos 

(crianças, adolescentes, idosos, etc.) perde-se a noção de classe essencial para a 

condução dessa política.  

A descentralização política e administrativa é bastante significativa para a 

organização e para que mais pessoas tenham acesso à assistência social, mas 

acaba abrindo possibilidades para o surgimento de instituições do Terceiro Setor.  

Essa inserção trouxe consigo também, a extinção da Legião Brasileira de 

Assistência e do Instituto Nacional de Previdência Social, sendo criado a partir de 

então o Instituto Nacional de Seguridade Social – (INSS). 

Dentre os avanços alcançados com a CF/88 houve a responsabilização do 

Estado na condução das políticas sociais, já que anteriormente o papel do Estado 

sempre foi secundário, ou subsidiado pelas entidades filantrópicas. A população 

passa a participar da formulação das políticas e controlar as ações assistenciais. 

Para regulamentar todos os avanços alcançados através da Constituição 

Federal de 1988 foi preciso criar e aprovar leis orgânicas 4. Segundo Couto (2006), 

a primeira área da seguridade social que conseguiu regulamentar sua lei foi a Saúde 

em 19 de setembro de 1990 (Lei nº 8.080), já a Previdência Social teve sua lei 

orgânica (Lei nº 8.212) regulamentada em julho de 1991. 

A aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social sofreu um atraso no 
                                                           
4 Conhece-se como lei orgânica qualquer lei de que se necessita de um ponto de vista 
constitucional para regular os aspectos da vida social. As leis orgânicas têm uma 
competência diferente das leis ordinárias e requerem alguns requisitos extraordinários, 
como a maioria absoluta na hora de serem aprovadas. A sua origem remonta ao tempo da 
Constituição Francesa de 1958. Apesar de dependerem de cada legislação nacional, as leis 
orgânicas costumam ser consideradas como um nexo ou uma etapa intermédiaria entre as 
leis ordinárias e a Constituição. As leis orgânicas tratam, portanto do desenvolvimento dos 
poderes públicos e dos direitos fundamentais. (http://conceito.de/lei-organica) 
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desencadeamento do seu processo de discussão e elaboração de propostas, que só 

virá acontecer mais tarde através da intervenção das entidades e de profissionais de 

serviço social (MESTRINER, 2008). 

Uma questão fundamental a se salientar e que contribui para entender este 

atraso é que a partir da década de 1990 consolida-se no Brasil o neoliberalismo, que 

trouxe consequências para o campo social, como o desmonte do processo de 

proteção social conquistado com a Constituição Federal de 1988. (SILVA, YAZBECK 

e GIOVANNI 2007). 

 
O neoliberalismo consiste na sustentação da tese segundo a qual o 
mercado é o principal e insubstituível mecanismo de regulação social, 
onde a sua enfática defesa do Estado mínimo. O propósito do 
neoliberalismo é combater as políticas macroeconômicas de matriz 
keynesiana e o combate à garantia dos direitos sociais, defendendo 
como meta a estabilidade monetária (PEREIRA, SILVA e PATRIOTA, 
2006). 

 

O Estado brasileiro a partir de então passa a buscar o desenvolvimento 

econômico e combater à inflação, transferindo suas responsabilidades com o campo 

social para organizações da sociedade civil, reduzindo assim sua intervenção. Passa 

a cumprir apenas funções básicas, deixando de lado ações que não fossem 

prioritárias e benéficas ao desenvolvimento econômico do país. Esse novo modelo 

trouxe consigo graves consequências para a sociedade, aumentando-se o índice de 

desemprego e da desigualdade.  

O neoliberalismo, no que diz respeito às políticas sociais, altera suas 

propostas, havendo corte nos gastos sociais, a desativação de programas e 

principalmente a redução do papel do Estado nesse campo. Descentralizar, 

privatizar e concentrar programas sociais públicos nas populações mais 

pauperizadas foi um dos vetores estruturais do neoliberalismo (DRAIBE, 1993). 

Segundo Dahmer Pereira (2006) 5, no Brasil o neoliberalismo começou a ser 

implantado no governo Collor, onde se iniciou o processo de desconstrução dos 

princípios universalizantes e distributivos da Seguridade Social trazidos com a 

                                                           
5 Assistente social graduada pela UFRJ. Mestre e Doutora em Serviço Social pelo Programa 
de Pós-Graduação em Serviço Social da UFRJ. Professora do Departamento de Serviço 
Social da Universidade Federal Fluminense/Niterói, onde ministra disciplinas nas áreas de 
Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social e de Política Social, na 
Graduação e Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional. É 
coordenadora e editora do site www.assistentesocial.com.br. 
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Constituição Federal de 1988. A economia nacional passa a subordinar-se à 

economia internacional, havendo a desregulamentação do mercado de trabalho, dos 

direitos trabalhistas e sociais conquistados até o momento, e a política social passa 

a ter caráter minimalista. As áreas da saúde, previdência social e assistência social 

foram distribuídas em três ministérios diferentes, sendo seus recursos unificados e 

subordinados à área econômica.  

O governo de Collor chegou a enviar uma proposta de Reforma 

Constitucional, que buscava a abertura da economia, a internacionalização da 

mesma, privatização. No campo das políticas sociais, sua proposta era de 

seletividade e focalização, como essa reforma não conseguiu ter uma ampla base 

hegemônica para sua realização, o presidente passou a direcionar essas ações 

através de emendas e vetos presidenciais, sendo eles direcionados principalmente a 

área da Seguridade Social (DAHMER PEREIRA, 2006). Com isso, em novembro de 

1990 Collor, vetou o projeto de Lei Orgânica da Assistência Social, alegando falta de 

recursos para cobrir os gastos sociais e dos benefícios de prestação continuada 

(BPC).  

Em 1992 Collor foi afastado da presidência e quem assumiu seu lugar foi 

Itamar Franco que enfrentou um país com diversos problemas econômicos e sociais. 

Seu governo também estava voltado para o desenvolvimento da economia e o 

combate a inflação, sem romper com a condução política e econômica de seu 

antecessor (COUTO, 2006). 

Após o veto de Collor ao projeto de Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), o Ministério do Bem-Estar Social começou a promover encontros regionais 

em todo o país a fim de discutir-se essa Lei. Teve como principais participantes os 

representantes da sociedade civil, do Poder Legislativo, integrantes da LBA, da 

Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG), entre 

outros. Esses encontros culminaram com a Conferência Nacional de Assistência 

Social, realizada em junho de 1993, em Brasília, muitas discussões foram feitas, 

houve algumas reformulações na lei visando ganhos para assistência (MPES, 2010). 

Foi diante desse cenário de debates e grande pressão popular dos 

organismos de classe (dentre eles os assistentes sociais e do Ministério Público que 

ameaçou processar a União pelo descuido com a área) que finalmente, no dia sete 

de dezembro de 1993, foi sancionada pelo presidente Itamar Franco a Lei Orgânica 

da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742 que propõe mudanças estruturais e 
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conceituais na assistência social pública (COUTO, 2006). 

A LOAS vai prever a efetivação dos direitos nela garantidos através de 

serviços, programas e projetos de forma não contributiva, onde se responsabiliza o 

Estado por assegurar o acesso de toda a população a política de assistência social, 

definindo-se a responsabilidade de cada esfera do governo nesta área. Incorpora a 

concepção de mínimos sociais, exigindo a construção de uma ética em sua defesa, 

mostrando que a pobreza e a miséria não são solucionadas apenas com a 

concessão de benefícios. Vai estabelecera descentralização político-administrativa 

entre os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com comando único na 

realização das suas ações, sendo fundamental a participação da população na 

formulação das políticas e no controle social. Apesar de ainda haverem fatores que 

dificultem a compreensão da assistência social como direito, 

 

Inegavelmente, a Loas não apenas introduz um novo significado para 

a assistência social, diferenciando-a do assistencialismo e situando-a 

como política de Seguridade Social voltada à extensão da cidadania 

social dos setores mais vulnerabilizados da população brasileira, mas 

também aponta a centralidade do Estado na universalização e garantia 

dos direitos e de acesso aos serviços sociais qualificados, ao mesmo 

tempo em que propõe o sistema descentralizado e participativo na 

gestão da assistência social no país, sob a égide da democracia e da 

cidadania (YASBEK, 1997, p.9 apud COUTO 2006). 

 

O principal Benefício conquistado com a LOAS foi o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), que prevê o pagamento de um salário mínimo mensal a pessoas 

com deficiência e aos idosos que não possuem meios de prover seu próprio 

sustento. O financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos previstos 

na Lei estão condicionados aos recursos da União, Estado e Municípios que 

compõem o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).  

Cria-se também o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) que 

passa a ter uma grande importância a partir de agora, pois terá como tarefa aprovar 

a Política Nacional de Assistência Social (objeto de discussão do próximo subitem), 

normatizando suas ações e regulando a prestação de serviços tanto de natureza 

pública quanto privada na área da assistência social, zelará pela efetivação do 

sistema de descentralização, aprovará propostas orçamentárias da assistência 

social, dentre outras funções. Seus membros são nomeados pelo presidente da 

República tendo mandato de dois anos podendo ser prorrogado por mais dois. 
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A regulamentação da LOAS significou um passo muito importante para  

Assistência Social no Brasil, mais não ficou somente nessa conquista, a partir dessa 

regulamentação novas necessidades foram surgindo e por isso viu-se a importância 

de criar uma Política Nacional para a área de assistência social, pois a LOAS é um 

instrumento legal que regulamentou os pressupostos trazidos na Constituição 

Federal, instituindo programas, serviços, benefícios e projetos destinados ao 

enfrentamento da questão social. A Política Nacional de Assistência Social virá para 

concretizá-los, buscando incorporar as demandas da sociedade no que tange à 

responsabilidade política, tornando claras suas diretrizes na efetivação da 

assistência social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado. Mas, até 

a implementação da Política Nacional de Assistência Social que só virá ocorrer no 

ano de 2004, o país passou por um período difícil na área social. 

Segundo Couto (2006), no ano de 1994, assume a presidência do país 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), que assim como os governantes anteriores 

priorizou o controle da inflação e a manutenção da estabilidade econômica, afirmava 

a necessidade de realizar uma reforma do Estado vinculada ao paradigma teórico 

neoliberal. Durante sua campanha, como forma de eleger-se, usou como discurso 

prioridades na saúde, educação, emprego e segurança, o que poderia ter levado o 

governo a privilegiar reformas sociais, cumprindo assim os preceitos constitucionais, 

mas foi totalmente o inverso. 

Para governar ele se utilizou do recurso de Medidas Provisórias, recurso 

esse garantido desde a Constituição Federal de 1988 para ser utilizado somente em 

caso de urgência. Buscava manter a sociedade sempre afastada das decisões do 

governo e apoiado pelo Congresso fez algumas mudanças no texto constitucional 

buscando assim garantir a implementação de seu plano econômico.  

No campo social destacou-se a criação do Programa Comunidade Solidária, 

que tinha como objetivo buscar estabelecer formas de atuação na área social do 

governo e formas de gerenciar os programas de ataque a fome e a pobreza. Mas, o 

descaso com a área foi tão grande que Fernando Henrique Cardoso chegou a ser 

denunciado pelo Tribunal de Contas da União. No balanço social desse governo os 

resultados foram desastrosos com aumento da concentração de renda, 

conseqüentemente aumentou-se a desigualdade social, aumentou o desemprego, 

por várias vezes houve a tentativa de acabar com alguns direitos trabalhistas 

conquistados ao longo dos anos. Uma as características desse momento foi,  
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[...] a retomada da matriz da solidariedade, como sinônimo de 
voluntarismo e de passagem da responsabilidade dos programas 
sociais para a órbita da iniciativa privada, buscando afastar o Estado 
de sua responsabilidade central, conforme a Constituição Federal de 
1988, na garantia desses direitos (COUTO, 2006, p.150). 

 

Diante desse quadro pode-se constatar que a partir do governo de Collor 

houve uma fragilização da proteção social no Brasil, através de programas com 

ações pontuais e fragmentadas, principalmente os voltados para erradicação da 

fome e miséria. Os governos que vieram após a Constituição Federal de 1988, foram 

tentando desconstruir os direitos garantidos constitucionalmente, evitando também a 

autonomia das classes menos favorecidas. 

 
No vasto campo de atendimento das necessidades sociais das 
classes empobrecidas administram-se favores. Décadas de 
clientelismo consolidaram uma cultura tuteladora, que não tem 
favorecido o protagonismo nem a emancipação dessas classes em 
nossa sociedade. A redução de custos tem significado uma 
deteriorização na qualidade dos serviços, triagens mais severas e a 
opção por programas assistencialistas e seletivos de combate à 
pobreza, como o Programa Comunidade Solidária. (YAZBEK, 2001, 
p.44, apud FERREIRA, 2007).  

 

Muito se fala sobre a busca da emancipação dos usuários, porém existe 

uma dualidade quando se fala nesse processo de emancipação, pois ao mesmo 

tempo que se prega esse discurso não é interessante para o governo e para a 

ordem vigente a emancipação dos mesmos.  Na verdade, a emancipação desses 

usuários é praticamente impossível de acontecer, pois para que isso ocorra é 

necessário chegar à raiz do problema: a contradição entre as classes. O tempo todo 

se busca esconder esse problema, ocorrendo um deslocamento dos conflitos 

causados pelas contradições das classes sociais transferindo-os para o individuo.  

A Assistência Social tem como público alvo pessoas consideradas 

“carentes”, “necessitadas”, desempregadas, sendo elas dependentes dos serviços 

prestados, estes serviços por sua vez tem se tornando cada vez mais fragmentados, 

esse conjunto de fatores também impossibilita a emancipação que tanto se fala na 

Assistência Social. 

Foi somente com a eleição de Luís Inácio Lula da Silva em 2002, que a 

situação social começa a dar indícios de mudanças no país, primeiramente com a 
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aprovação da Política Nacional de Assistência Social e logo em seguida com a do 

Sistema Único de Assistência Social, elementos contidos nesses próximos subitens. 

 

1.2) Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 

 

A primeira Política Nacional de Assistência Social foi aprovada em 1998, 

após cinco anos da regulamentação da LOAS, mas apresentou-se de forma 

insuficiente.Somente passadas duas décadas da aprovação da LOAS é que a 

Política Nacional de Assistência Social foi efetivamente aprovada (COUTO, YASBEK 

e RAICHELIS, 2010). 

O Ano de 2003 foi marcado pelo início do governo de Luís Inácio Lula da 

Silva, criou-se uma expectativa muito grande em relação a esse governo por se 

tratar da eleição de um partido político com forte apelo popular que pregava em seu 

discurso a democracia, e no qual se acreditava que poderia trazer mudanças 

significativas para o Brasil. O país no momento da posse se encontrava num cenário 

de crise com a redução dos direitos sociais, desregulação financeira, constantes 

privatizações, todos esses processos herdados de mandatos anteriores, mas 

principalmente do governo de Fernando Henrique Cardoso. Esta realidade acabou 

dificultando o mandato do novo presidente, sendo dificultadas as mudanças num 

primeiro momento (FERREIRA, 2007). 

Ainda segundo a autora, apesar da crise foi diante deste contexto, que a 

assistência social começa a alcançar um novo patamar. Em dezembro de 2003 por 

meio do CNAS foi realizada em Brasília a IV Conferência Nacional de Assistência 

Social. Nela se aprovou uma nova agenda política no que diz respeito ao 

ordenamento da gestão participativa e descentralizada de assistência social no 

Brasil. Nessa conferência aprovou-se a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS) que prevê a construção e implementação do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) que será operacionalizada pela Norma Operacional Básica 

(NOB/2005) conhecida também como NOB/SUAS, onde concretizará um modelo de 

gestão que possibilite a efetivação dos princípios e diretrizes da política de 

assistência social, conforme definido na LOAS.  

No ano de 2004, foi criado o Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), que em seu âmbito criou a Secretaria Nacional de 

Assistência Social (SNAS), que busca fortalecer e acelerar o processo de construção 
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do SUAS. Em outubro desse mesmo ano, o MDS através da SNAS publicou a 

versão final da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), Resolução nº 145, 

sendo publicada no Diário Oficial da União em 28 de outubro de 2004 

(CAPACITAÇÃO MDS, 2005). Esta política vai introduzir mudanças tanto nas 

referências conceituais, como em sua estrutura organizativa e na lógica de 

gerenciamento e controle das ações na área. 

A Política Nacional de Assistência Social tem como princípios: 

 

I – Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica; 
 
II - Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário 
da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 
 
III - Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito 
a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar 
e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de 
necessidade; 
 
IV - Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às 
populações urbanas e rurais; 
 
V – Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e 
dos critérios para sua concessão (PNAS, 2004, p.26). 

 

Como se pode observar reafirma-se ai a natureza não contributiva da 

assistência social, passando a ter como foco de atenção dessa política as 

necessidades e mais não o necessitado. A Política de Assistência Social passa a ser 

acessível a todos que dela necessitar sem exceção ou discriminação, mas sendo ela 

passível também à disponibilidade de recursos, que na contra corrente das escolhas 

políticas e econômicas são cada vez mais escassas para as políticas sociais. O 

cidadão passa a ter sua dignidade reconhecida, devendo ele ser respeitado 

independente de sua situação econômica ou social, os serviços no campo da 

assistência social devem ser prestados a quem deles necessitar, deve-se haver a 

promoção da equidade no sentido de reduzir as desigualdades sociais e no 

enfrentamento de disparidades locais, além de se fazer uma ampla divulgação de 

serviços, programas, projetos e benefícios para que seja facilitado o acesso da 

população os mesmo (CAPACITAÇÃO MDS, 2005). 

Pode-se observar que mais uma vez não é levada em consideração a raiz 
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do problema, a contradição entre as classes, nega-se também que as desigualdades 

sociais são fruto do capitalismo, em nenhum momento é abordado ou se questiona a 

ordem vigente e as conseqüências que ela traz. A PNAS prega a diminuição das 

desigualdades sociais, mas não procura acabar com elas, na verdade com suas 

propostas contribuem para manter a ordem vigente e a exploração, grande parte de 

suas propostas contribuem para solucionar problemas emergenciais e manter a 

classe subalterna “dócil”.   

Como forma de organização a PNAS será orientada segundo as seguintes 

diretrizes:  

 
I - Descentralização político-administrativa, cabendo à coordenação e 
as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos 
respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a 
entidades beneficentes e de assistência social, garantindo o comando 
único das ações em cada esfera de governo, respeitando-se as 
diferenças e as características socioterritoriais locais; 
 
II - Participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações 
em todos os níveis; 
 
III - Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política 
de assistência social em cada esfera de governo; 
 
IV - Centralidade na família para concepção e implementação dos 
benefícios, serviços, programas e projetos (PNAS, 2004, p. 26-27). 

 

A descentralização politico-administrativa reforça o papel das três esferas do 

governo na condução da política de assistência social, a participação da população 

passa a ser feita através dos Conselhos e Conferências (Municipais, Estaduais e 

Nacional) onde a população ajuda a formular e controlar as ações na área da 

assistência social. A família passa a ser o principal foco para a elaboração dos 

serviços, programas e projetos e reforça-se ainda a responsabilidade do Estado na 

condução dessa política. 

A PNAS possibilita explicitar e tornar claras as diretrizes que vão efetivar a 

assistência social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado, 

possuindo um modelo de gestão compartilhado, tendo suas atribuições e 

competências realizadas nas três esferas do governo.  Ela reafirmar a necessidade 

de articulação com outras políticas e indicar que as ações a serem realizadas devem 

ser feitas de forma integrada para o enfrentamento da questão social (COUTO, 
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YASBEK e RAICHELIS, 2010). 

 
A Política Pública de Assistência Social realiza-se de forma integrada 
às políticas setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais, 
visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao 
provimento de condições para atender contingências sociais e à 
universalização dos direitos sociais. Sob essa perspectiva, objetiva: 

 
I- Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção 

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

 
II- Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos 

específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços 
socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e 
rural; 

 
III- Assegurar que as ações no âmbito da assistência social 

tenham centralidade na família, e que garantam a convivência 

familiar e comunitária (PNAS, 2004, p.27). 
 
 

A intersetorialidade foi um dos pontos importantes trazidos com a PNAS, 

pois através da sua articulação com as demais políticas públicas visa-se o 

desenvolvimento de ações conjuntas destinadas ao enfrentamento das 

desigualdades sociais existentes e identificadas em determinadas áreas, além de 

realizar a proteção social básica e especial dos usuários. Com a junção entre as 

políticas públicas em torno de objetivos comuns passasse a orientar a construção 

das redes municipais. (COUTO, YASBEK e RAICHELIS, 2010). 

Os usuários da política de assistência social passam a ser todos os cidadãos 

ou grupos que se encontram em alguma situação de vulnerabilidade e risco social, 

ou seja: 

[...] 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). 

 

Como podemos observar ampliaram-se os usuários da política de 

assistência social, englobando agora não somente os usuários considerados 

tradicionais, como as pessoas mais pauperizadas, mas também pessoas que estão 
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desempregadas, ou que se encontram no mercado informal de trabalho, usuários de 

drogas, entre outros. Além disso, essa nova política passa a ter como foco principal 

a família, crescem os programas, projetos e serviços voltados para ela buscando o 

fortalecimento da mesma, no enfrentamento de suas necessidades sociais.   

Apesar de se ter ampliado os usuários da Política de Assistência Social 

como exposto acima, na verdade suas ações quase que em sua totalidade são 

voltadas para o núcleo familiar, sendo em sua maioria os programas, projetos e 

benefícios voltados para a mesma, deixando de lado os outros segmentos. 

A implantação da PNAS vai defini-la como política de proteção social aos 

que estão em situação de vulnerabilidade e risco social.  

 
A Proteção Social de Assistência Social consiste no conjunto de 
ações, cuidados, atenções, benefícios e auxílios ofertados pelo 
Sistema Único de Assistência Social para redução e preservação do 
impacto das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo da vida, à 
dignidade humana e à família como núcleo básico de sustentação 
afetiva, biológica e relacional. (NOB/SUAS, 2005, p.16). 

 

O Sistema de proteção social segundo a PNAS divide-se em Proteção Social 

Básica e Proteção Social Especial de alta e média complexidade.   

A Proteção Social Básica vai destinar-se a famílias ou indivíduos em 

situação de vulnerabilidade social, tendo por objetivo prevenir situações de risco 

social através do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e por meio do 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.  Prevê o desenvolvimento de 

serviços, programas e projetos locais de acolhimento e socialização das famílias, 

buscando incluir pessoas com deficiência, e inseri-las nas ações ofertadas (PNAS, 

2004). Vão compor a proteção social básica os benefícios de prestação continuada e 

os benefícios eventuais. 

Os benefícios eventuais são destinados a famílias e indivíduos 

impossibilitados de arcar por conta própria com as situações de vulnerabilidade e 

riscos temporários advindos de nascimento ou morte de familiares. Outros benefícios 

eventuais podem ser criados, com a finalidade de atender às vítimas de calamidade 

pública, exemplos de benefícios eventuais são: o Auxilio natalidade e funeral. 

Dentre os programas da proteção social básica destacam-se o Programa de 

Atenção Integral as Famílias (PAIF), que tem como função a proteção das famílias, 

promovendo o acesso aos direitos e fortalecendo os vínculos familiares (PNAS, 
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2004), e o Programa Bolsa Família (PBF) que na atualidade está entre um dos 

principais programas de transferência de renda do governo. 

O Programa Bolsa Família foi criado em 2003 pelo governo do Presidente 

Lula. O programa faz parte do Fome Zero,que visa assegurar o direito à 

alimentação, procurando promover a segurança alimentar e contribuindo para a 

erradicação da fome,  este programa está voltado para famílias que se encontram 

abaixo da linha da pobreza. Segundo Ferreira (2007), o PBF foi criado como forma 

de unificar quatro programas de transferência de renda oferecidos no governo do 

presidente Lula, são eles: o Auxilio Gás, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Cartão 

Alimentação. O programa terá como objetivo “enfrentar o maior desafio da sociedade 

brasileira, que é o de combater a miséria e a exclusão social; promover a 

emancipação das famílias mais pobres” (MARQUES e MENDES, 2005 p.159 apud 

Ferreira, 2007). 

Os serviços, benefícios, programas e projetos de prestação social básica 

devem ser oferecidos nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS),que 

são uma unidade pública estatal de base territorial, localizado em áreas de 

vulnerabilidade social dos municípios,ou então de forma indireta nas organizações 

de assistencial social que estão situadas na abrangência do CRAS (GIMENES, 

2009). 

Segundo a PNAS (2004), a Proteção Social Especial é a modalidade de 

atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se estão em situação 

de risco pessoal e social, devido a situações de abandono, maus tratos físicos ou, 

psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas 

sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. Essa 

proteção especial possui serviços de média e alta complexidade.  

Os serviços de média complexidade serão prestados nos Centros 

Especializados de Assistência Social (CREAS), para a família e indivíduos que 

tiveram seus direitos violados, mas que ainda possuem seus vínculos familiares 

mantidos. São realizados serviços de orientação e apoio sócio-familiar, plantão 

social, abordagem na rua, dentre outros serviços.  A diferença entre a Proteção 

Social Especial de Média Complexidade para a Proteção Social Básica é que esta 

última destina-se a um atendimento que se dirige as situações de violação de 

direitos.  
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Os serviços de alta complexidade garantem a proteção integral aos 

indivíduos como moradia, alimentação, trabalho protegido para as famílias e para 

aqueles que se encontram em situação de ameaça e afastados do núcleo familiar.  

A PNAS trouxe novos avanços para a assistência social, além disso, ela 

colaborou significativamente para a construção e implementação do SUAS no ano 

seguinte a sua aprovação. O SUAS, assim com a PNAS, trará importantes 

contribuições para o campo da assistência social como veremos no próximo 

subitem. 

 

1. 2.1) Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

 

Dando continuidade aos avanços conquistados no campo da assistência 

social no Brasil a partir da Constituição Federal de 1988, tem-se a construção do 

Sistema Único de Assistência Social que representou uma grande mudança para a 

área no país. O marco inicial para a implementação do SUAS é julho de 2005, 

ocasião em que foi aprovada, por meio do Conselho Nacional de Assistência 

Social,a Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS). 

 O SUAS é um sistema não contributivo, descentralizado e participativo que 

regula e organiza os elementos contidos na Política Nacional de Assistência Social. 

Esse sistema vai apontar para uma ruptura com o assistencialismo, benemerência, 

ações fragmentadas e interesses eleitoreiros características de anos anteriores.  

A NOB/SUAS/2005 aponta como características necessárias para a 

construção do SUAS:  

 

1) a gestão compartilhada, o co-financiamento e a cooperação técnica 
entre os três entes federativos. 2) divisão de responsabilidades entre 
os entes federativos para instalar, regular, manter e expandir as ações 
de assistência social como dever de Estado e direito do cidadão. 3) 
fundamenta-se nos compromissos da PNAS/2004; 4) orienta-se pela 
unidade de propósitos, principalmente quanto ao alcance de direitos 
pelos usuários; 5) regula em todo o território nacional a hierarquia, os 
vínculos e as responsabilidades do sistema cidadão de serviços, 
benefícios, programas, projetos e ações de assistência social, de 
caráter permanente e eventual, sob critério universal e lógica de ação 
em rede hierarquizada (âmbitos municipal, estadual e federal). 6) 
respeita a diversidade das regiões. 7) reconhece as diferenças e 
desigualdades regionais, considerando-as no planejamento e 
execução das ações. 8) articula sua dinâmica às organizações e 
entidades de assistência social reconhecidas pelo SUAS (DAHMER 
PEREIRA, 2006, p.9-10). 
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No que se refere à proteção social, o SUAS terá como princípios 

fundamentais a matricialidade sócio-familiar; territorialização; proteção pró-ativa; 

integração à seguridade social; integração às políticas sociais e econômicas. Vai 

indicar como garantias dessa proteção à segurança de acolhida, a segurança social 

de renda, a segurança do convívio ou vivência familiar, comunitária e social, a 

segurança do desenvolvimento da autonomia individual, familiar e a segurança de 

sobrevivência a riscos circunstanciais (NOB/SUAS, 2005). 

No principio de matricialidade familiar à família é o núcleo básico da 

acolhida, devendo ela ser apoiada e ter acesso a condições que lhe possibilite o 

sustento. A territorialização vai passar a reconhecer os diversos fatores sociais e 

econômicos que levam uma família a uma situação de vulnerabilidade e risco social, 

além de orientar a proteção social da Assistência Social na perspectiva do alcance 

da universalidade de cobertura aos indivíduos e famílias. A proteção pró-ativa é um 

conjunto de ações que vão buscar reduzir a ocorrência de riscos e danos sociais, já 

para a segurança de acolhida serão oferecidos espaços e serviços para a proteção 

social básica dos usuários que necessitarem dela, e a segurança social de renda 

que será feita por meio de bolsas- auxílios financeiros através de condicionalidades. 

A proteção social, como já mencionada no subitem anterior, é dividida em 

duas partes: a proteção social básica e proteção social especial. Ambos os tipos de 

proteção tem como suposto a proteção social pró-ativa e passam a considerar o 

usuário como um sujeito de direitos e não mais um objeto de intervenção como era 

visto anteriormente o que possibilitou a quebra com a situação de tutela (DAHMER 

PEREIRA, 2005). 

O SUAS vai implementar também o sistema de vigilância sócio assistencial 

que consisti no desenvolvimento da capacidade e de meios de gestão que serão 

assumidos pelo órgão público gestor da assistência social para conhecer a presença 

de pessoas em situação de vulnerabilidade social, tendo como função a produção e 

sistematização de informações, criar indicadores e índices territorializados das 

situações de vulnerabilidade. Esse sistema de vigilância sócio assistencial é 

responsável também por detectar as características das situações de vulnerabilidade 

que trazem algum risco ou dano para os cidadãos (NOB/SUAS, 2005). O SUAS traz 

ainda a rede socioassistencial como: 
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Um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, 
que ofertam e operam benefícios, serviços, programas e projetos, o 
que supõe a articulação entre todas estas unidades de provisão de 
proteção social, sob a hierarquia de básica e especial e ainda por 
níveis de complexidade NOB/SUAS, 2005, p.20). 

 

De acordo com a PNAS/2004 e com a LOAS, os serviços são atividades 

continuadas que buscam a melhoria de vida da população e cujas ações são 

voltadas para as necessidades básicas da mesma. Os programas compreendem 

ações integradas e complementares, área de abrangência e tempo definidos para 

qualificar e potencializar os benefícios e serviços assistenciais. Os projetos se 

caracterizam como investimentos econômico-sociais nos grupos que estão em 

situação de pobreza e buscam a melhoria das condições de subsistência e também 

de vida. E finalmente, os benefícios, que podem ser de três tipos: benefícios de 

prestação continuada, benefícios eventuais e os benefícios de transferência de 

renda.  

O SUAS vai indicar a gestão compartilhada dos serviços, seu objetivo é 

transformar a política de Assistência Social em uma política federativa, havendo 

assim uma cooperação entre a União, Estados, Municípios e o Distrito Federal 

utilizando para isso instrumentos como convênios, consórcios, comissões de 

pactuação, dentre outros. Deve-se levar em consideração a subsidiariedade que 

pressupõe que as instâncias federativas mais amplas não devem realizar aquilo que 

pode ser feito pelas instâncias locais, ou seja, o Estado não precisa realizar o que os 

Municípios têm a capacidade de fazer e assim por diante. Além disso, o SUAS 

possui quatro tipos de gestão, a Estadual, Municipal, Distrito Federal e da União. 

Os níveis de gestão são caracterizados de três maneiras no caso dos 

Municípios: gestão inicial, básica e plena. A gestão básica é quando o município 

assume a gestão da proteção social básica, tendo como responsabilidade a 

organização da mesma prevenindo assim as situações de risco e vulnerabilidade 

social.  A gestão inicial ocorre quando os municípios não estão habilitados a receber 

à gestão básica ou plena e recebem recursos financeiros da União por intermédio do 

Fundo Nacional de Assistência Social. E por fim a gestão plena onde o município 

tem a gestão total das ações de assistência social sejam elas financiadas pelo 

Fundo Nacional de Assistência, ou as que são provenientes de isenção de tributos, 

nessa gestão assume-se a responsabilidade de organizar a proteção social básica e 

especial no município (NOB/SUAS, 2005). 
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A gestão Estadual vai assumir a gestão da Assistência Social em seu âmbito 

de competência tendo como responsabilidade: a) coordenar, monitorar e organizar o 

Sistema Estadual de Assistência Social, b) prestar apoio aos municípios na 

implantação dos sistemas municipais de assistência social, c) coordenar o processo 

de revisão do BPC no âmbito estadual, d) prestar apoio técnico aos municípios na 

implementação do CRAS, entre outros.  Já a gestão da União terá como alguma de 

suas responsabilidades coordenar a formulação da PNAS/2004 e do SUAS através 

da observação das propostas das Conferências Nacionais e as deliberações do 

Conselho Nacional de Assistência Social, deve definir as condições e o modo como 

aos direitos relativos a Assistência Social. 

E para realizar a gestão em todas essas áreas são utilizados como 

instrumentos caracterizados como ferramentas de planejamento técnico e financeiro 

do SUAS e da PNAS/2004 nas três esferas do governo, o Plano de Assistência 

Social, Orçamento, Monitoramento, Avaliação e Gestão de Informação e o Relatório 

Anual de gestão. 

O Plano de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégico 

que vai organizar e nortear a PNAS/2004 na perspectiva do SUAS. O Plano de 

Assistência Social quando finalizado é submetido á provação no CNAS. O 

financiamento da Assistência Social é feito pro meio do Orçamento Plurianual e 

anual que irão expressar a projeção das receitas e autorizar os limites de gastos nos 

projetos e outras atividades propostas. A gestão da informação vai ter como objetivo 

produzir condições para operações de gestão, monitoramento e avaliação do SUAS, 

esse sistema de informação é conhecido como REDE-SUAS. Por fim o Relatório 

anual de gestão é utilizado para avaliar os resultados trazidos no Plano de 

Assistência Social, o relatório vai sintetizar e divulgar os resultados obtidos 

(NOB/SUAS, 2005).  

O Financiamento do Sistema Único de Assistência Social vai apontar para:  

 

a) descentralização político-administrativa – respeitando a autonomia 
dos entes federativos, mas mantendo o princípio de cooperação (co-
financiamento). b) os Fundos de Assistência Social – os repasses só 
podem ocorrer via Fundo (Fundo a Fundo). c) o SUAS como 
referência – sistema descentralizado, participativo (controle social), 
territorializados e a família como foco de ação da Política de 
Assistência Social. d) condições gerais para transferência dos 
recursos federais: d.1) níveis de gestão; d.2) comprovação de 
execução orçamentária; d.3) acompanhamento e controle da gestão 
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dos recursos através do Relatório Anual de Gestão; d.4. Manutenção 
do Cadastro Único atualizado e realimentado; d.5. Repasse dos 
recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para os serviços, 
programas, projetos e benefícios, identificados entre os níveis de 
proteção básica e especial. e) Mecanismos de transferência: 1) 
repasse de recursos fundo a fundo, de forma sistemática e 
automática. 2) nova sistemática de convênios, com aplicativos 
informatizados para co-financiamento de projetos eventuais. f) 
Critérios de partilha, como proteção social básica e especial, e de 
transferência. g) o co-financiamento entre municípios, estados e 
União, respeitando-se os princípios de subsidiariedade e cooperação 
e a diversidade existente entre municípios (pequeno, médio e grande 
porte), metrópoles, estados e União (DAHMER PEREIRA, 2005, p. 14 
- 15). 

 

O SUAS apesar de muito importante para a Assistência Social no país ainda 

tem grandes desafios para sua materialização e efetividade, diante da conjuntura em 

que vivemos muita das propostas trazidas por ele encontram grandes dificuldades 

em serem implementadas.  

Para finalizar este capítulo reiteramos que a Política Nacional de Assistência 

Social e o SUAS trouxeram grandes avanços para a área da assistência social em 

nosso país como foi possível observar ao longo deste texto, mas ao analisá-los foi 

possível perceber que existem algumas contradições ao longo de suas propostas.  

Um dos pontos observados é que se acredita que através da prestação de 

serviços no campo da assistência social e da promoção da equidade haverá uma 

redução das desigualdades sociais, o que é um engano, pois a assistência social 

não é capaz de reduzi-las sendo isso uma tarefa da política econômica. Somente 

com a melhoria das condições financeiras da população através de uma distribuição 

de renda mais justa, com melhores salários, e com a igualdade entre as classes é 

que as desigualdades sociais começarão a se dissipar.  

A centralidade na família é um avanço da Política de Assistência Social, pois 

ela permite uma intervenção articulada e fortalece os vínculos familiares, mas ao 

focalizar na família acaba-se deixando de lado a concepção de classe, perde-se a 

noção de totalidade, de contradição, que é essencial para a condução da política, e 

reforça-se a responsabilidade da família no sentido da proteção.  

A articulação da assistência social com as demais políticas públicas é outro 

assunto abordado na PNAS. A intersetorialidade é fundamental, mas só será eficaz 

se todas as políticas setoriais tiverem a atenção devida. Mas não é o que se tem 

observado, as políticas públicas de forma geral estão bastante fragilizadas, a falta de 
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recursos e o descaso do poder público são grandes, a saúde, a educação, a 

assistência social, a habitação e a previdência social estão cada vez mais 

precarizadas, o que dificulta a resolutividade e a articulação desses segmentos na 

realização de ações conjuntas. Vejo como grande desafio para a Política de 

Assistência Social junto com as demais políticas setoriais, a construção de uma rede 

eficiente, que garanta serviços de qualidade para a população, desenvolvendo 

respostas qualificadas frente às expressões da questão social. O agravamento da 

questão social trazida com o capitalismo e ampliada através do processo de 

reestruturação produtiva assumiu diferentes contornos na atualidade, havendo o 

acirramento das desigualdades sociais, o aumento da violência, desemprego e 

pauperização. O acesso às políticas públicas é cada vez mais seletivo e excludente, 

as ações realizadas através das políticas setoriais ainda não estão sendo suficientes 

para dar conta das demandas encontradas. 

O Estado tem cada vez mais se eximido de suas responsabilidades 

transferindo-as para o terceiro setor e para a população.  Ao contrario do que é 

trazido na PNAS, cada vez mais são criadas instituições, ONGs, que realizam 

projetos e oferecem serviços para atender as demandas da população que o Estado 

não é capaz de suprir. 

A divisão do sistema de proteção social em básico e especial é uma forma 

encontrada para a organização do trabalho e garantir que mais cidadãos tenham 

acesso aos serviços, mas por outro lado colabora também para 

compartimentalização das demandas e sua fragmentação envolvendo mais uma vez 

o caráter de classe das mesmas. Os serviços, programas e projetos de acolhimento 

e socialização das famílias propostos até então são necessários, mas ainda 

insuficientes, é preciso criar novos projetos como uma das estratégias para que mais 

cidadãos tenham suas demandas atendidas. 

Enfim, ainda está longe para que os pressupostos trazidos com a PNAS e 

com o SUAS sejam realmente eficazes e consigam trazer mudanças significativas 

para a população a que se destinam, é preciso muito empenho, financiamento e 

responsabilidade por parte dos governantes para que as propostas feitas sejam 

realmente cumpridas e realizadas. 

 O SUAS é uma política contraditória, pois ao mesmo tempo em que prega a 

emancipação dos sujeitos, o fim das desigualdades sociais, cria propostas que 

amenizam, mas não conseguem dar fim as mesmas e nem emancipam seus 
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usuários. Tanto a PNAS quanto o SUAS são muito importantes e trazem propostas 

interessantes, mas é preciso ir além, é necessário ir ao foco do problema para que 

assim os problemas sociais, as desigualdades sejam dissipadas. Políticas como 

essas que buscam alcançar esses objetivos devem criar propostas e ações que 

visem o fim do capitalismo, causador de todos esses problemas, pois só com o fim 

da ordem vigente é que o fim das desigualdades sociais e a emancipação dos 

sujeitos serão possíveis. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2) O CENÁRIO DA PESQUISA E A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO 

ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS. 

 

2.1)  Breve Histórico do  Município de São Pedro da Aldeia.  

 

O Município de São Pedro da Aldeia fica situado no estado do Rio de 

Janeiro, a 135 km da capital, tem como vizinhos os municípios de Iguaba Grande, 

Araruama, Cabo Frio, Armação dos Búzios e Arraial do Cabo. Fundado em 16 de 

maio 1617 possui uma população de 87.875 habitantes segundo pesquisa realizada 

em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, sendo o 

trigésimo município mais populoso do Estado do Rio de Janeiro. 

São Pedro da Aldeia antes de conseguir sua emancipação era uma vila que 

pertencia ao Município de Cabo Frio, vila esta que teve sua origem num pedaço de 

terra doado aos Padres Jesuítas para que formassem uma Aldeia de índios com o 

objetivo de proteger a cidade de Cabo Frio. Foi somente no ano de 1982 que o 

Município de São Pedro da Aldeia consegue conquistar sua emancipação política e 

administrativa.  

Antes de receber este nome a cidade também já foi conhecida como Aldeia 

de São Pedro de Cabo Frio e Sapiatiba.  Com atividades voltadas para a pesca e 

extração de sal, começou a mudar suas características com a construção da Ponte 

Rio- Niterói, que acabou influenciando consideravelmente para o fluxo imigratório 

para a região. Por este motivo as áreas que eram utilizadas como salinas 

começaram a dar espaço aos loteamentos o que quase levou a extinção da 

atividade econômica (extração de sal) que era o marco histórico da Região dos 

Lagos e geradora de renda de muitas famílias. 

São Pedro da Aldeia inicialmente teve como expressão principal a pesca 

artesanal passada de geração em geração garantindo a subsistência das famílias e 

que por anos esteve ameaçada devido à poluição da lagoa de Araruama, que hoje já 

está apta novamente a pesca. Atualmente a principal atividade econômica no 

município é o comércio e a prestação de serviços, além da pesca, do turismo e das 

atividades agropecuárias que hoje estão pouco expressivas devido à evasão da 

população rural para a área urbana.  

Segundo a Lei Orgânica Municipal no que diz respeito organização municipal 
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São Pedro da Aldeia possui autonomia política, administrativa e financeira.  

O Município é um dos importantes centros históricos e culturais do Estado 

do Rio de Janeiro tendo como monumento de grande importância a Casa da Flor, 

um monumento da história do município. Além dela possui também a Base Aérea 

Naval de São Pedro da Aldeia maior e mais importante base da Marinha do Brasil no 

país.  

O Índice de desenvolvimento Humano – IDH do município, calculado com 

base na renda per capita familiar, expectativa de vida dos moradores e da taxa de 

alfabetização é de 0,780 sendo ele considerado médio ocupando a 27ª posição no 

critério de IDH estadual. Já o produto interno bruto que identifica a capacidade de 

produção de riquezas municipais verifica que o município representa 3,28 % do PIB 

das Baixadas Litorâneas. (IBGE/2010)  

O Município de São Pedro da Aldeia no ano de 2012, segundo dados do 

Portal da Transparência, recebeu do Governo cerca de R$ 46.806.590,27 de 

recursos financeiros para serem distribuídos nos seus diversos segmentos, como 

saúde, educação, assistência social, dentre outros.  

Segundo informações do site da Prefeitura, o Município de São Pedro da 

Aldeia conta com uma unidade hospitalar e 23 ambulatoriais, 36 unidades escolares 

municipais, duas creches comunitárias municipais, dois núcleos de reforço escolar, 

um núcleo para alunos especiais, um Horto-Escola-Artesanal, uma Escola Municipal 

de Artes, uma Padaria-Escola, um centro de curso profissionalizante de inglês, 

espanhol e informática (CETEP), uma faculdade à distância (CEDERJ); nove 

escolas estaduais e 16 escolas particulares de ensino fundamental e médio.  

Na área social, o município possui uma Secretaria de Assistência Social, um 

Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) e seis Centros 

de Referência de Assistência Social para atender a população. 

O município de São Pedro da Aldeia por fazer parte da Região dos Lagos 

atrai um número expressivo de pessoas todos os anos em busca de oportunidades 

de emprego e melhores condições de vida por ser uma região em constante 

desenvolvimento e também por estar próxima a uma cidade petrolífera que é Macaé. 

Para se ter uma idéia do desenvolvimento populacional da cidade ao longo 

dos anos, verificou-se que o número de habitantes no ano de 1990 era de 50.475 

habitantes já em 2007 esse número cresceu para 75.869 habitantes, chegando a 

quase 88.000 em 2010 (IBGE/2010).  
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 O grande problema é que esse índice elevado de crescimento compromete 

a cidade como um todo, pois a mesma não tem estrutura para suportar esse 

crescimento o que acaba comprometendo os serviços básicos de saúde, educação, 

assistência social, dentre outros.  

Um dado que chama atenção é que em 2007 o município ocupou o 158º 

lugar no ranking da ONU das cidades mais perigosas do país. A cidade de São 

Pedro da Aldeia possui diversos bairros sendo que nove merecem uma atenção 

especial devido à grande favelização, pauperização da população e grande aumento 

da violência.   

Como muitos imigraram para a cidade em busca de emprego e melhores 

condições de vida e não a encontraram acabaram se instalando em bairros onde são 

precárias as condições de sobrevivência, o que contribuiu para o aumento da 

favelização e também da violência.  

São Pedro da Aldeia é um Município que ainda está em fase de 

desenvolvimento, por isso muito ainda precisa ser feito. É essencial a abertura de 

novos postos de emprego para comportar a força de trabalho existente no Município 

para que muitos consigam tirar o sustento da família sem precisar de recursos 

advindos do Estado. 

É possível constatar que o Município está longe de poder responder com 

eficácia as demandas da população. É preciso à implementação de uma política de 

saúde capaz de atender a população usuária com serviços de qualidade. Uma 

política de assistência social bem estruturada que possa dar conta das necessidades 

sociais dos habitantes do Município de São Pedro da Aldeia.  Em fim de serviços 

públicos de maneira geral que tragam para a população condições dignas de vida.  

 

 

2.2)  O Centro de Referência de Assistência Social e sua implantação no 

Município de São Pedro da Aldeia. 

 

Com a consolidação da PNAS em 2004 e com a implementação do SUAS 

em 2005 começam a ser realizadas nas cidades de todo o país a implantação de 

unidades que buscarão disseminar os objetivos do SUAS, sendo o CRAS uma 

delas.  

Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) são unidades 
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públicas estatais descentralizadas da política de assistência social, responsáveis 

pela organização e oferta de serviços da proteção social básica do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos 

municípios. O CRAS é considerado “a porta de entrada” do SUAS, pois é uma 

unidade que possibilita o acesso de um grande número de famílias à rede de 

proteção social da assistência social. (Orientações Técnicas do CRAS, 2009) 

 

O CRAS deve prestar serviço, potencializando as mudanças 
significativas para a população, com vistas a mudar suas condições 
efetivas e torná-la sujeito de sua própria vida. (Braga, 2011, p. 148) 

 

A Política Nacional de Assistência Social (2004) prevê a organização do 

Sistema único de Assistência Social (SUAS) como uma política de proteção social 

que junto com outras políticas sociais busca garantir os direitos e condições dignas 

de vida para a população.  

A proteção social busca prevenir e reduzir os impactos das mudanças 

sociais e naturais do ciclo de vida sendo divida em duas partes: a proteção social 

básica e proteção social especial, sendo o CRAS integrante dessa primeira 

proteção. 

Segundo as Orientações Técnicas do CRAS (2009), este tem como objetivo 

prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios 

de sua abrangência, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, 

do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso 

aos direitos de cidadania. Prioriza o atendimento dos beneficiários de programas 

Federais e Estaduais, famílias com renda per capita menor que meio salário mínimo, 

crianças, adolescentes e idosos que estejam em situações de risco, buscando com 

isso, superar as vulnerabilidades locais. 

Além disso, o CRAS tem como função principal ofertar o Programa de 

Atenção Integral as Famílias – PAIF, que é o principal serviço da proteção social 

básica. 

O PAIF é o principal serviço de Proteção Social Básica, ao qual todos 
os outros serviços desse nível de proteção devem articular-se, pois 
confere a primazia da ação do poder público na garantia do direito à 
convivência familiar e assegura a matricialidade sociofamiliar no 
atendimento socioassistencial, um dos eixos estruturantes do SUAS. 
(Orientações Técnicas do CRAS, 2009, p. 31)  
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O PAIF é um programa muito importante, pois serve de base para diversos 

outros programas que visam à garantia de direitos da população, além de buscar 

através de suas atividades uma melhora no convívio familiar. 

Em relação a sua localização, o CRAS deve localizar-se em territórios onde 

se concentram o maior número de famílias em situação de vulnerabilidade social, 

devendo também ser um local de fácil acesso a população e que também contribua 

para o deslocamento de sua equipe quando for necessário.   

 
O CRAS é a unidade pública responsável pela oferta do Programa de 
Atenção Integral às Famílias - PAIF e, dessa forma, deve dispor de 
espaços que possibilitem o desenvolvimento das ações previstas por 
este Serviço. [...] O imóvel do CRAS, seja alugado, cedido ou público, 
deve assegurar a acessibilidade para pessoas com deficiência e 
idosas. Constitui fator relevante para a escolha do imóvel a 
possibilidade de adaptação de forma a garantir o acesso a todos os 
seus usuários. [...] O CRAS deve ser uma unidade de referência para 

as famílias que vivem em um território. (Orientações Técnicas do 

CRAS, 2009, p. 48) 

 

Ainda de acordo com as Orientações Técnicas do CRAS (2009), esses 

espaços devem oferecer serviços de forma planejada, com um prévio conhecimento 

do território e das famílias que lá vivem, observando suas necessidades e 

potencialidades além de ser muito importante o mapeamento das situações de 

vulnerabilidade e também das ofertas já existentes ao seu redor.   

Mas, não é sempre que isso acontece. Muitos dos CRASs são implantados 

em locais sem esse prévio conhecimento o que acaba atrapalhando a dinâmica da 

instituição.   

Muitas vezes, o CRAS não é implantado observando os diagnósticos 
nem os princípios da lógica do território ou mesmo indicadores sociais; 
muitas vezes eles são implantados aproveitando estruturas já 
existentes. Nesse caso, a precariedade vai se desdobrar nas 
condições de trabalho e no atendimento aos/às usuários/as (BRAGA, 
2011, p.148). 

 

Para atender a população do Município de São Pedro da Aldeia foram 

implantados a partir do ano de 2006 seis Centros de Referência de Assistência 

Social, já que a taxa de pobreza no município chega a 24,56% (IBGE/2010), sendo 

esses espaços tão necessários e importantes para a população.  

Os CRASs ficam localizados nos bairros Morro dos Milagres, São João, 

Porto da Aldeia, Rua do fogo, Alecrim e Balneário das Conchas. Estes são lugares 
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pobres, onde estão abrigadas famílias numerosas, onde o desemprego é grande, a 

população tem baixa escolaridade, é grande a falta de qualificação profissional, o 

índice de violência é alto e as condições sobrevivência são precárias. 

No Município a escolha da localização dos CRASs foi feita de maneira 

correta, pois os bairros citados acima possuem o perfil para a implantação dos 

mesmos, além de ser sua localização de fácil acesso dentro dos bairros.  

Obedecendo a uma das solicitações do SUAS, o CRAS tem que possuir 

uma equipe de profissionais qualificados que vão dar o suporte as famílias. São 

Pedro da Aldeia por ser um Município de médio porte deve conter em sua equipe 

segundo as Orientações Técnicas do CRAS (2009) cerca de três técnicos com nível 

médio e três técnicos com nível superior, sendo preferencialmente dois assistentes 

sociais e um psicólogo.   

Mais nem sempre essas determinações são seguidas. No Município em 

questão essa solicitação não é cumprida totalmente, pois os CRASs possuem 

apenas um assistente social, um psicólogo, um pedagogo e apenas um técnico de 

nível médio que atua dando suporte à equipe na condução do trabalho. Não há uma 

fiscalização por parte dos órgãos responsáveis para saber se são cumpridas essas 

especificações em cada CRAS o que acaba abrindo portas para que essas regras 

não sejam seguidas.  

O trabalho no CRAS deve ser desenvolvido de forma interdisciplinar, pois se 

acredita que esta seja uma forma de superar as abordagens tecnicistas e por serem 

os objetos de ação nessa instituição muito complexos.  

 

A interdisciplinaridade é um processo de trabalho recíproco, que 
proporciona um enriquecimento mútuo de diferentes saberes, que 
elege uma plataforma de trabalho conjunta, por meio da escolha de 
princípios e conceitos comuns. Esse processo integra, organiza e 
dinamiza a ação cotidiana da equipe de trabalho e demanda uma 
coordenação, a fim de organizar as linhas de ação dos profissionais 
em torno de um projeto comum. (Orientações Técnicas do CRAS 
2009, p.65) 

 

Segundo Braga (2011), o grande problema é que existe uma de 

descontinuidade das equipes de trabalho do CRAS. Atualmente há uma alta 

rotatividade de profissionais nessas instituições.  

No caso do Município de São Pedro da Aldeia isso também é uma realidade 

encontrada no CRAS. É constante a troca de funcionários, o que acaba dificultando 
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a continuidade dos atendimentos e do trabalho desenvolvido pela equipe.    

Os CRASs do município como forma de responder as exigências do Sistema 

Único de Assistência Social e buscar melhorar as condições de vida da população 

desenvolvem atividades e projetos que visam à proteção social básica dessas 

famílias são eles: Projeto de Atenção ao idoso com idade superior a sessenta anos, 

cujo objetivo é propiciar a terceira idade maior integração social, combatendo o 

isolamento em que muitos vivem, ocupando o tempo ocioso com diversas atividades, 

fazendo com que se sintam mais úteis e valorizados, resgatando a sua auto-estima e 

cidadania. Projeto voltado a crianças e adolescentes entre sete e dezesseis anos, 

cujo objetivo é estimular nos alunos o interesse pelo estudo, estimulando o espírito 

de coordenação e competição, integração social e reforço da auto-estima e ter uma 

alternativa de aprendizagem mais dinâmica, tem também o Projeto de Geração de 

trabalho e renda que tem como objetivo aumentar o orçamento familiar, criando a 

oportunidade de profissionalização e sua inserção no mercado de trabalho.  

As atividades realizadas para os idosos e crianças são importantes. No caso 

dos idosos, possibilita uma reaproximação dos mesmos com a sociedade, pois a 

grande maioria acaba se sentindo excluído até mesmo pelos próprios familiares, 

muitos acreditam que não possuem mais nenhuma importância na vida social das 

pessoas que amam, e através dessas atividades eles tem possibilidade de  se 

reaproximar de pessoas que vivenciam as mesmas condições de vida, podem trocar 

experiências, possibilitando uma integração. Com relação às crianças, essas 

atividades colaboram para uma melhora na escola, o desenvolvimento de 

potencialidades e uma interação com outras crianças. Reforço, entretanto, que 

apenas estas atividades isoladas não são suficientes para romper a condição de 

pobreza. 

Já entre as atividades que buscam uma qualificação para a geração de 

renda estão os cursos de manicure, artesanato, culinária e cabeleireiro. O grande 

problema dessas atividades é que nem sempre elas possibilitam que os usuários 

consigam gerar renda, como é o caso do curso de artesanato e culinária. Pode até 

ser que os usuários consigam obter alguma renda através deles, mas seria preciso 

uma organização e um financiamento dessas atividades que na maior parte das 

vezes esses usuários não possuem. Um diagnóstico regional que levantasse o tipo 

de força de trabalho necessária para região poderia contribuir para que estes cursos 

fossem mais efetivos, atendendo as necessidades regionais. Os cursos oferecidos 
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são voltados em sua maioria para o público feminino, o que não necessariamente 

representa uma fragmentação, uma vez que é crescente no país e no município o 

número de famílias compostas por mulheres e crianças, onde estas são as únicas 

provedoras. Chama a atenção também o fato de que os cursos oferecidos pelo 

CRAS não necessitam de estruturas qualificadas e nem de grande investimento em 

meios de produção e matéria prima (como é o caso da maioria dos cursos de 

geração de trabalho e renda destes serviços no Brasil) podendo ser um indicador de 

que a política de assistência social mantém a lógica de “política pobre para pobres”. 

Além dos projetos, o CRAS é um espaço aonde as famílias buscam 

informações e encaminhamentos para outras instituições públicas e sociais locais e 

também é um local prioritário para o cadastramento nos programas ofertados pelo 

Governo Federal sendo o Bolsa Família o principal deles. 

Um dos problemas dos CRASs é a falta de financiamento, e 

acompanhamento por parte das gestões municipais, o que faz com que esses 

espaços não consigam responder com eficiência aos objetivos propostos.  

Segundo Braga (2011), o modelo de gestão que define o Sistema Único de 

Assistência Social ainda não está configurado como uma realidade dentro das 

gestões municipais. Existe na verdade um distanciamento entre a proposta que foi 

formulada e idealizada em relação ao que é vivenciado nos municípios atualmente.  

A gestão dos Centros de Referência de Assistência Social é feita pelo 

Município e muitos deles deixam a desejar, não há um comprometimento por parte 

dos gestores e isso acaba contribuindo para o abandono das instituições, para a 

falta de recursos humanos e materiais suficientes para atender a população usuária. 

Ainda segundo a autora, em muitos dos municípios existe o reforço de 

concepções antigas, onde o clientelismo impera e onde a sucessão eleitoral 

continua a ver a assistência social como uma moeda de troca.  

Esses espaços podem colaborar tanto para criar a identidade da Assistência 

social como um direito dos cidadãos que dela necessitam e romper com a idéia da 

assistência social como uma prática meramente filantrópica, ou então continuar 

reforçando essas concepções antigas.    

Os Centros de Referência de Assistência Social são instituições da Política 

de Assistência Social que se cumprissem os objetivos propostos pelo SUAS 

poderiam ser grandes instrumentos para a melhoria das condições de vida de muitos 

dos usuários, mas isso ainda está distante de se concretizar. Para que esses 
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objetivos comecem a ser alcançados efetivamente é preciso um comprometimento 

maior por parte do Estado e das gestões municipais responsáveis pela implantação 

e funcionamento desses espaços.   

  

2.3) O Serviço Social e o Projeto Ético Político. 

 

Neste item trarei como tema o Serviço Social, buscando trazer elementos 

sobre o seu projeto ético político e, pontualmente, como se deu à inserção dos 

profissionais de Serviço Social na divisão sócio técnica do trabalho. 

O Serviço Social é uma profissão que segundo Iamamoto e Carvalho (2009), 

surgiu como uma forma de resposta as expressões da questão social em um 

determinado período histórico. O seu significado social deve ser analisado perante o 

processo de produção e reprodução das relações sociais, e sua institucionalização 

como profissão é explicada através das contradições existentes nos processos 

sociais das relações entre as classes antagônicas.  

 

O Serviço Social tem na questão social a base de sua fundação 
enquanto especialização do trabalho. Os Assistentes sociais, por meio 
da prestação de serviço sócio-assistenciais – indissociáveis de uma 
dimensão educativa (ou politico-ideológico) – realizada nas instituições 
públicas e organizações privadas, interferem nas relações sociais 
cotidianas, no atendimento às variadas expressões da questão social, 
tais como experimentadas pelos indivíduos sociais no trabalho, família, 
na luta pela moradia e pela terra, na saúde, na assistência social 
publica, entre outras dimensões.” (IAMAMOTO, 2008, p.163). 
 

O surgimento da profissão deve-se à emergência da sociedade burguesa 

que com o desenvolvimento do capitalismo trouxe como conseqüência o aumento 

das desigualdades sociais e o acirramento das expressões da questão social 

(IAMAMOTO e CARVALHO, 2004). 

Segundo os autores, o Serviço Social surge nesse processo para dar 

respostas às demandas tanto do capital quanto do trabalho, sendo seu exercício 

profissional polarizado por essas relações e interesses, participando também da 

reprodução dos antagonismos sociais. 

 

[...] a atuação do Assistente Social é necessariamente polarizada pelos 
interesses de classes, tendendo a ser cooptada por aqueles que têm 
uma posição dominante. Reproduz também, pela mesma atividade, 
interesses contrapostos que convivem em tensão.  Responde tanto a 
demanda do capital como do trabalho e só pode fortalecer um ou outro 
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pólo pela mediação de seu oposto. Participa tanto dos mecanismos de 
dominação e exploração como, ao mesmo tempo e pela mesma 
atividade, da resposta as necessidades de sobrevivência da classe 
trabalhadora e da reprodução do antagonismo nesses interesses 
sociais, reforçando as contradições que constituem o móvel básico da 
história [...] (IAMAMOTO e CARVALHO, 2004, p.75)  

 

A profissão vai se configurar no âmbito da relação entre o Estado e a 

sociedade, participando do processo de reprodução dos interesses do Estado e da 

preservação da ordem vigente, como também vai responder as necessidades da 

classe trabalhadora. Para realizar seu exercício profissional, o assistente social não 

pode eliminar essa contradição, já que as classes sociais só existem por estarem 

relacionadas.  

Segundo Yasbeck (2009), é por volta de década de 1930 que a profissão 

começa a se desenvolver no Brasil, devido ao crescimento do capital e da expansão 

urbana, é nesse processo que surgirão novas necessidades sociais que exigirão 

profissionais qualificados. Nesse contexto, a profissão se institucionaliza como um 

dos instrumentos que o Estado utiliza para o enfrentamento da questão social. O 

Estado passa a intervir no processo de reprodução das relações sociais assumindo 

o papel de regulador e fiador dessas relações. Esse processo vai abrir para o 

Serviço Social um novo mercado de trabalho, ampliando assim seu campo de 

intervenção, abrindo as bases de seu processo de formação e assumindo seus 

profissionais o lugar de executor das políticas sociais. Com isso amplia-se também o 

público alvo da atuação desses profissionais. 

 

Dessa forma, gradativamente, o Estado vai impulsionando a 
profissionalização do assistente social e ampliando seu campo de 
trabalho em função das novas formas de enfrentamento da questão 
social. Esta vinculação com as Políticas Sociais vai interferir também 
no perfil da população-alvo para a qual se volta à ação do Serviço 
Social, que se amplia e alcança grandes parcelas de trabalhadores, 
principal foco das ações assistenciais do Estado (YASBECK, 2009, 
p.10) 

 

A profissão vai se afirmar em nosso país como integrante do setor público, 

consolidando-se como parte do aparato estatal e de empresas privadas, sendo o 

assistente social um assalariado a serviço delas, e por este motivo, não sendo 

possível pensar a profissão no processo de reprodução das relações sociais 

separado das instituições que o empregam (IAMAMOTO E CARVALHO, 2004). 

Os assistentes sociais vão afirma-se como trabalhadores assalariados, 
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devido à relação de compra e venda da sua força de trabalho, tendo a questão 

social como “matéria-prima” do seu fazer profissional. Por não possuírem os meios e 

condições necessários para efetivar seu trabalho autonomamente, vão necessitar 

das instituições e principalmente do Estado para disponibilizá-los. É importante 

ressaltar que o Estado é um dos seus maiores empregadores.  

No período de sua legitimação enquanto profissão o Serviço Social tinha 

como base a ideologia da Igreja Católica, mas diante do agravamento das 

expressões da questão social, devido à crise do capitalismo que se desenrolou em 

nosso país, do interesse dos profissionais em buscar novos conhecimentos e 

entender a realidade contraditória em que estão inseridos e a busca por responder e 

defender os interesses da classe trabalhadora, da qual também fazem parte, os 

assistentes sociais começam a se organizar. Eis que então começa um movimento 

por parte desses profissionais, que passam a questionar a necessidade de uma 

qualificação dos assistentes sociais, movimento esse conhecido como Movimento de 

Reconceituação do Serviço Social6, que abrangeu toda a America Latina, visava à 

ruptura com o antigo pensamento conservador e tradicionalista que tinha a profissão 

(KONNO, 2005).  

 O Movimento de Reconceituação do Serviço Social objetivou construir 
a critica a profissão, aos seus pressupostos ideológicos, teóricos e 
metodológicos e às determinadas práticas profissionais. A partir da 
crítica buscava-se uma referência distinta da qual orientava a profissão 
até então, desde sua emergência, de cunho conservador, objetivando 
orientar e redimensionar o exercício profissional do Serviço Social 
(KONNO, 2005 p. 7).  

 

Segundo Netto (2009), o Movimento de Reconceituação foi um processo 

onde se procurou romper com o Serviço Social tradicional e conservador, apesar de 

algumas vertentes ainda estarem ligadas ao conservadorismo, buscava-se através 

desse movimento fazer um debate crítico sobre a profissão. Nesse momento fica 

evidente, a importância da pesquisa cientifica da formação profissional, a vinculação 

do exercício profissional aos interesses dos usuários e não mais aos princípios da 

classe burguesa. No Brasil, o esforço em rever as bases da profissão teve três 

vertentes distintas são elas: a perspectiva modernizadora que propôs algumas 

                                                           
6 Não é objetivo aqui tratar desse tema extremamente relevante para nossas discussões de 
forma mais aprofundada, para mais informações sobre esse momento histórico do Serviço 
Social ver Netto (1999) in: “Ditadura e Serviço Social: uma análise do Serviço Social no 
Brasil pós 64”.   
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modificações no trabalho profissional, mas que na verdade assumiu um viés 

conservador, buscando manter a ordem vigente adequando os indivíduos a ela. A 

perspectiva de reatualização do conservadorismo, que propôs restaurar os 

elementos da tradição conservadora e ainda carregava elementos da ideologia da 

Igreja Católica. E por fim a perspectiva de intenção de ruptura a mais significativa, 

pois ao contrário das outras buscou romper com o conservadorismo tradicional que 

a profissão vinha carregando ao longo dos anos e propondo melhorias para a 

atuação profissional, com mudanças na orientação teórica (NETTO, 2009). 

As constantes discussões ocorridas nesse período foram à base inicial para 

a construção do Projeto Ético Político Profissional.   

As décadas de 1970 e 1980 serão fundamentais para dar uma definição aos 

rumos do Serviço Social. A partir desse momento houve uma expansão dos cursos 

de graduação e de pós graduação em Serviço Social aumentando o processo de 

produção acadêmica, o que possibilitou ainda mais a reflexão dos assistentes 

sociais sobre sua atuação profissional e seu papel enquanto profissional. Os 

assistentes sociais começam a se identificar como parte da camada trabalhadora e 

não mais como um mero mediador e controlador dos interesses do Estado. Além 

disso, esses profissionais passam a buscar novas fontes teóricas que os ajudem a 

compreender a sociedade capitalista e as contradições trazidas por ela, e é nesse 

momento que os profissionais de Serviço Social começam a ter contato com as 

teorias de Marx (KONNO, 2005). 

Em 1986 há a reformulação do Código de Ética do assistente social, que 

representou um marco para a profissão, pois nele são firmados princípios e valores 

fundamentais da profissão como: 

 

I. O reconhecimento da liberdade como valor ético central, que 
requer o reconhecimento da autonomia, emancipação e plena 
expansão dos indivíduos sociais e de seus direitos; 

II. A defesa intransigente dos direitos humanos contra todo tipo de 
arbítrio e autoritarismo; 

III. A defesa, aprofundamento e consolidação da cidadania e da 
democracia – da socialização da participação política e da riqueza 
produzida; 

IV. O posicionamento a favor da equidade e da justiça social, que 
implica a universalidade no acesso a bens e serviços e a gestão 
democrática; 

V. O empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, e a 
garantia do pluralismo; 
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VI. O compromisso com a qualidade dos serviços prestados na 

articulação com outros profissionais e trabalhadores (CÓDIGO DE 
ETICA DO SERVIÇO SOCIAL – CFESS, 2011). 

  

Segundo Iamamoto (2008), esses princípios irão remeter a luta pela 

democracia e a busca pela construção de uma nova ordem societária, além de 

indicarem um novo modo de operar o exercício profissional.  

Neste contexto acontece também a ascensão dos movimentos políticos das 

classes sociais, na luta pela democracia, pelos direitos sociais e melhores condições 

de vida. Os assistentes sociais não ficaram de fora e também começam a se 

articular, dando um grande passo no amadurecimento e sistematização de um 

projeto profissional, o qual apresenta:  

 

[...] a auto-imagem de uma profissão, elegem os valores que a 
legitimam socialmente, delimitam e priorizam os seus objetivos e 
funções, formulam os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) 
para o seu exercício, prescrevem normas para o comportamento dos 
profissionais e estabelecem as balizas da sua relação com os usuários 
de seus serviços, com as outras profissões e comas organizações e 
instituições sociais, privadas e públicas (NETTO 1999, p.04).  
 

O Projeto Profissional vai ser de fundamental importância para a atuação 

dos assistentes sociais, pois ele possibilitará aos mesmos formularem os requisitos 

para o seu fazer profissional, além de contribuir para a construção do exercício 

profissional no seu dia-a-dia de trabalho, instruir esses profissionais no atendimento 

aos seus usuários e na sua relação com profissionais de outras áreas. O projeto 

profissional dá uma direção social e política à profissão sendo uma construção 

coletiva de uma vanguarda de assistentes sociais.  

O projeto ético político profissional do Serviço Social é resultado das 

contradições que permeiam a profissão, sendo através dele que os assistentes 

sociais irão construir suas estratégias profissionais (TEIXEIRA e BRAZ, 2009). 

Segundo Iamamoto (2008), o projeto profissional realiza-se em diferentes 

dimensões, são elas: 1) nos seus instrumentos legais os quais vão assegurar 

direitos e deveres dos assistentes sociais, e que irão representar a defesa de sua 

autonomia profissional no seu cotidiano de trabalho, 2) nas expressões e 

manifestações coletivas da categoria profissional realizada através de suas 

entidades representativas, 3) nas articulações com outras entidades do Serviço 

Social e com outras entidades profissionais, 4) no trabalho profissional desenvolvido 
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em diversos espaços ocupacionais, preservando a qualidade dos serviços prestados 

e buscar fortalecer a noção de direito social junto aos usuários e a possibilidade de 

ação conjunta para sua defesa na esfera publica e 5) no ensino universitário 

responsável pela qualificação teórica dos profissionais. 

Existe uma tensão entre o projeto ético-político profissional e a condição de 

trabalhador assalariado do assistente social, pois apesar de ser um profissional 

dotado de autonomia profissional, liberdade e conhecimentos, de propor ações e ser 

capaz de implementá-las, suas ações são submetidas aos interesses de seus 

empregadores, o que coloca algumas condições ao trabalho desses profissionais. 

Mas cabe aos mesmos buscar subsídios para que possam guiar-se por seu projeto 

ético político, buscando estratégias para conseguir apoio no interior das instituições 

que trabalham e dar continuidade ao seu exercício profissional valendo-se para isto 

de sua relativa autonomia. 

Verifica-se, pois, uma tensão entre o trabalho controlado e submetido ao 

poder do empregador, as demandas dos sujeitos de direitos e a  

 

 autonomia do profissional para perfilar o seu trabalho. Assim, o 
trabalho do assistente social encontra-se sujeito a um conjunto de 
determinantes externos, que fogem ao seu controle do individuo e 
impõem limites, socialmente objetivos, à consecução de um projeto 
profissional coletivo no cotidiano do mercado de trabalho (IAMAMOTO, 
2009, p.16).  

 

É possível perceber que no seu dia-a-dia de trabalho o assistente social 

encontra diversos obstáculos para conduzir seu exercício profissional, apesar de 

buscar atender as demandas de seus usuários, que cada vez mais tem se 

diversificado e aumentado, existem fatores que dificultam essa realização, 

principalmente os interesses da instituição que os empregam, pois em grande parte 

das vezes esses interesses vão de encontro aos interesses dos usuários, o 

assistente social deve fazer uma mediação entre eles baseado nos princípios ético e 

políticos da sua profissão. Por possuir uma relativa autonomia ele muitas vezes não 

consegue apenas se colocar a favor do usuário ou a instituição que o emprega.    

A consolidação do projeto ético político do Serviço Social enquanto projeto 

hegemônico de orientação da profissão se dá por volta da década de 1990, quando 

há um grande amadurecimento político-organizativo dos profissionais de Serviço 

Social (TEIXEIRA e BRAZ, 2009).  
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Além do Código de Ética profissional, uma das formas de dar materialidade 

ao Projeto Ético Político é a Lei nº 8.662 criada em 1993 e que vai Regulamentar a 

profissão e que trata das competências e atribuições dos profissionais inscrita nos 

artigos 4º 7 e 5º8. 

Segundo Iamamoto (2009), o grande desafio para a consolidação do projeto 

ético político profissional é torná-lo um guia executável e efetivo para o exercício 

profissional, o que exige um esforço de integrar o dever ser com sua implementação 

                                                           
7 Art. 4º Constituem competências do Assistente Social: 
 I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da 
administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares;II - 
elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito 
de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil;III - encaminhar 
providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população; IV - (Vetado);V 
- orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar 
recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos;VI - 
planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; VII - planejar, executar e 
avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar 
ações profissionais; VIII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias 
relacionadas no inciso II deste artigo;IX - prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais 
em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, 
políticos e sociais da coletividade;X - planejamento, organização e administração de 
Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social;XI - realizar estudos sócio-econômicos com 
os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração 
pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades (LEI nº 8662, 1993). 
8 Art. 5º Constituem atribuições privativas do Assistente Social: 
 I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, 
programas e projetos na área de Serviço Social; II - planejar, organizar e administrar 
programas e projetos em Unidade de Serviço Social;III - assessoria e consultoria e órgãos 
da Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, em 
matéria de Serviço Social;IV - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 
informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; V - assumir, no magistério de 
Serviço Social tanto a nível de graduação como pós-graduação, disciplinas e funções que 
exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular;VI - treinamento, 
avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social;VII - dirigir e coordenar 
Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de graduação e pós-graduação;VIII - dirigir 
e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em Serviço Social;IX - 
elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos 
ou outras formas de seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos 
conhecimentos inerentes ao Serviço Social;X - coordenar seminários, encontros, congressos 
e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço Social;XI - fiscalizar o exercício 
profissional através dos Conselhos Federal e Regionais; XII - dirigir serviços técnicos de 
Serviço Social em entidades públicas ou privadas;XIII - ocupar cargos e funções de direção 
e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades representativas da categoria 
profissional.Art. 5o-A.  A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas 
semanais. (Incluído pela Lei nº 12.317, de 2010). ( LEI nº 8662, 1993). 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8661-1993.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12317.htm#art1
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prática, sob o risco de se deslizar para uma proposta ideal, abstraída da realidade 

histórica. 

Alargar as possibilidades de condução do trabalho no horizonte 

daquele projeto exige estratégias político-profissionais que ampliem 

bases de apoio no interior do espaço ocupacional e somem forças com 

segmentos organizados da sociedade civil, que se movem pelos 

mesmos princípios éticos e políticos (IAMAMOTO, 2009, p.16).  

 

Outro desafio é que ao mesmo tempo em que se objetiva consolidar o 

projeto ético político profissional do Serviço Social em nosso país, observamos a 

implementação das políticas neoliberais, que trazem várias conseqüências para a 

sociedade e para o mundo do trabalho, onde se ampliam as desigualdades sociais, a 

precarização do trabalho, o rebaixamento salarial e o desemprego estrutural, 

processos esses que têm rebatimentos na profissão (RAICHELIS, 2011). 

Com o neoliberalismo o Estado passa cada vez mais a transferir para a 

sociedade civil suas responsabilidades no que diz respeito à área social. As políticas 

sociais passam a ser focalizadas e seletivas (como discutimos no capítulo um), falta 

investimento na área, os direitos sociais e trabalhistas tem sido desconstruídos e 

todo esse processo interfere significativamente na atuação dos assistentes sociais, 

tendo esses profissionais que buscar em seu cotidiano profissional estratégias para 

conseguir realizar seu exercício profissional pautado nos princípios ético e políticos 

da profissão. 

 

 2.4)  A atuação dos assistentes sociais nos Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS) do Município de São Pedro da Aldeia. 

 

Ao longo dos anos foi possível perceber uma ampliação do trabalho dos 

assistentes sociais em diversos segmentos e espaços sócio-ocupacionais, 

principalmente no âmbito da Política de Assistência Social devido à implantação do 

Sistema Único de Assistência Social.  

Um dos espaços sócio-ocupacionais em que os assistentes sociais estão 

inseridos e que fazem parte da Política de Assistência Social é o CRAS, o qual foi 

escolhido por mim para a realização da pesquisa, tendo como foco os limites e 

possibilidades para atuação profissional dos assistentes sociais nessa instituição.  

No Município de São Pedro da Aldeia estão implantados seis Centros de 

Referência de Assistência Social, dentre eles quatro que foram visitados por mim 



55 

para a realização dessa pesquisa, e em cada um deles uma assistente social foi 

entrevistada, já que nas instituições só havia uma profissional de serviço social 

realizando seu exercício profissional.  

Durante a pesquisa várias perguntas foram feitas de forma estruturada a 

essas profissionais para que fosse possível conhecer o dia a dia de trabalho de cada 

uma delas. 

Ao longo da pesquisa nos Centros de Referência de Assistência Social do 

Município de São Pedro da Aldeia percebi que existem vários desafios para a 

atuação profissional dos assistentes sociais nesses espaços. 

Como forma de resguardar a identidade das profissionais entrevistadas, 

assegurando seu anonimato vou me referir a elas como AS1, AS2, AS3 e AS4. Todas 

as profissionais se formaram em Universidades particulares (Universidade Veiga de 

Almeida e Estácio de Sá).  A AS1 formou-se no ano de 2007, atua há quatro anos 

como assistente social e trabalha no CRAS o mesmo período.  A AS2 formou-se em 

2011, trabalha como assistente social há oito meses e sempre no CRAS.  A AS3 

formou-se em 2008, trabalha há três anos e meio como assistente social e também 

sempre no CRAS. E por fim a AS4 que se formou no ano de 2008, trabalha há um 

ano como assistente social e está no CRAS há dois meses.  Vale ressaltar que todas 

as assistentes sociais que trabalham na instituição são contratadas e trabalham com 

a carga horária de 20 horas semanais. 

A carga horária de trabalho é um ponto muito importante para o exercício 

profissional das assistentes sociais, no município elas atuam apenas vinte horas 

semanais, o que acredito ser insuficiente já que nesses espaços só existe uma 

profissional para atender as demandas da população.  

Todas as assistentes sociais que trabalham no CRAS são contratadas, como 

já mencionado acima, não tendo nenhum tipo de segurança em seu emprego, o que 

é muito complicado e acaba rebatendo no seu dia a dia de trabalho, pois acabam 

realizando seu exercício profissional sobre pressão por parte de seus superiores, 

com vínculos precários de trabalho, tendo a possibilidade de serem dispensados dos 

seus empregos a qualquer momento. Muitas vezes essas profissionais deixam de 

expressar suas opiniões, debater sobre assuntos que poderiam trazer melhorias 

para seu exercício profissional ou até mesmo para as condições de vida dos 

usuários por medo de represálias, ou de terem seu vinculo empregatício rompido. 
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Todas as questões acima explicitadas são condições sofridas devido a sua condição 

de trabalhador assalariado.  

Os baixos salários, vínculos de trabalho e formas de contratação precárias 

acabam reforçando uma inserção subalterna da profissão na divisão social e técnica 

do trabalho, o que contribui para que se dêem repostas imediatas a problemas 

emergenciais (GUERRA, 2011). 

Segundo IAMAMOTO (2008), a condição de trabalhador assalariado do 

assistente social envolve a incorporação de alguns parâmetros institucionais e 

trabalhistas que vão regular as relações de trabalho expressas através do contrato 

de trabalho, o qual estabelece sua carga horária, o valor do seu salário e as metas 

que devem cumprir. São as instituições que vão delimitar aos assistentes sociais as 

condições para a realização do seu exercício profissional, as demandas as quais 

devem responder, e como vão interferir na reprodução das relações sociais. Sendo 

assim, por ser um trabalhador assalariado e sujeito a essas condições o assistente 

social vai possuir uma relativa autonomia e vão ter vários dilemas ao realizar seu 

exercício profissional. 

 

Assim, a condição de trabalhador assalariado, regulada por um 
contrato de trabalho impregna o trabalho profissional de dilemas da 
alienação e de determinações sociais que afetam a coletividade dos 
trabalhadores, ainda que se expressem de modo particular no âmbito 
desse trabalho qualificado e complexo (IAMAMOTO, 2008 p. 215). 

  
E é exatamente isso o que acontece com o exercício profissional das 

assistentes sociais no CRAS, que têm uma relativa autonomia, pois não possuem 

todos os meios para conduzir seu trabalho de forma totalmente autônoma, 

precisando assim da instituição que as emprega para dar segmento ao seu trabalho, 

estando, portanto sujeitas as determinações impostas por ela.  

Ao serem perguntadas sobre sua autonomia no CRAS as assistentes sociais 

deram as seguintes respostas:  

 

AS1: Não tenho autonomia, quem dita às normas principalmente para 
os contratados são os superiores. Acredito que em quase todos os 
lugares que o assistente social atua é assim, mesmo nas instituições 
privadas, não temos autonomia. 

 
AS3: Não temos muita autonomia, tratar desse assunto não é uma 
tarefa fácil. As ordens são vindas geralmente de superiores. 
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As falas das duas assistentes sociais chamam atenção, a AS1 diz que não 

possui autonomia, na verdade ela possui, mas é uma relativa autonomia, onde seus 

empregadores ditam algumas condições para a condução do seu exercício 

profissional, o que é normal devido a sua condição de trabalhador assalariado como 

diz IAMAMOTO (2008). O mesmo caso é o da AS3, existe autonomia, mas de forma 

relativa. Uma delas discorda, alegando que sua autonomia é total: 

 
AS4: (...) a autonomia é total, lógico que existe a hierarquia, que têm 
aqui, mas não existe um impedimento de você fazer “tal coisa”, não 
existe impedimento para fazer um projeto, desde que ele seja 
apresentado à instituição. 

   

A AS4 ao dizer que tem autonomia total, mas que há uma hierarquia acabou 

se confundindo, pois se existe hierarquia e se para ela conduzir seu exercício 

profissional ou até mesmo criar um projeto precisa do “aval” dos superiores sua 

autonomia total não existe.  

Um dos problemas que assola essas profissionais atualmente é a 

insegurança no mercado de trabalho. Há muitos anos que no Município não se 

realiza um concurso público para assistentes sociais, o que contribui para o aumento 

dos vínculos precários de trabalho, além de contribuir para a perpetuação de dois 

aspectos ruins que são o primeiro-damismo e o clientelismo. Sem a realização de 

concursos são inseridos nas vagas de maior relevância na área de assistência social 

pessoas sem qualificação ou entendimento sobre a área, além de serem inseridas 

pessoas que se utilizam de espaços como o CRAS para fazer política.    

Como forma de regular questões como essa foi criada em 2006 a Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB/RH), a qual vai delinear os 

subsídios para a gestão pública do trabalho na assistência social e propor alguns 

mecanismos para regular a relação entre os gestores, trabalhadores e prestadores 

de serviços socioassistenciais. (NOB/RH, 2006) Essa norma traz aspectos 

importantes para os trabalhadores na Política Nacional de Assistência Social como o 

plano de carreira, salários, capacitação continuada dos profissionais, inserção na 

carreira por meio de concursos públicos. Atualmente, mesmo passado alguns anos 

da implantação dessa norma muitos municípios ainda não seguem as determinações 

trazidas por ela, é preciso uma maior fiscalização para que esses mecanismos de 

gestão do trabalho comecem a ser respeitados, pois se fosse possível a 
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implementação de todos ou quase todos os princípios trazidos na NOB/RH o 

trabalho dos profissionais da área teriam bastante qualidade e seria um grande 

incentivo.        

Em municípios de pequeno e médio porte principalmente como São Pedro 

da Aldeia, uma das principais interferências no trabalho dos assistentes sociais são 

as relações de poder, as questões clientelistas e assistencialistas e a relação da 

Assistência Social com o primeiro-damismo que perdura até os dias de hoje. Essa 

cultura ainda existe no Município e repercute no CRAS e consequentemente no 

trabalho dessas profissionais.  

Segundo Braga (2011), o CRAS possui uma proposta estratégica, mas ainda 

serve para alguns desmandos que levam a outro sentido, o que acaba levando essa 

instituição a um espaço de tudo menos da concepção da Política de Assistência 

Social como é preconizado na Constituição Federal de 1988.  

No Município de São Pedro da Aldeia quem ainda é responsável pela 

Secretaria de Assistência Social é a primeira – dama do Município, o que nos remete 

a uma situação muito comum em décadas anteriores, onde a esposa do governante 

é quem se responsabilizava pelo campo social, como uma forma de contribuir para 

os interesses políticos do governante.  

Isso nos acarreta também, a questão do clientelismo onde se utiliza da 

assistência social como uma forma de troca de favores. O problema do clientelismo / 

assistencialismo é perceptível na fala das assistentes sociais entrevistadas quando 

perguntadas se no município ainda existem essas práticas e como se dão:   

 

AS3: Entrega de cestas básicas, doação de roupas. Essas práticas 
atrapalham, pois muitos usuários não vêm ao CRAS para buscar seus 
direitos, se inserir nos projetos e oficinas de geração de renda, mas 
sim para a aquisição de uma contribuição alimentar que não resolve o 
problema e nem da autonomia a estas famílias. 

 

AS4: [...] o clientelismo, o paternalismo é difícil de a gente conseguir 
tirar, porque não depende de nós mesmo enquanto profissionais, é 
uma demanda mais institucional, governamental e não da nossa 
prática. Então acontece através da entrega de cestas básicas, é 
assistencialismo, não da pra não dizer que isso não existe aqui. 
 

Ainda é muito comum às praticas assistencialistas e clientelistas nos dias de 

hoje, o grande problema é que muitos oferecem serviços de assistência social aos 
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usuários em troca de favores, em troca de votos. É uma forma que encontram de 

manter a questão da verticalização e de dependência dos usuários. 

Com relação às falas acima citadas pude perceber que a AS3 não está clara 

quando se refere ao clientelismo, pois a cesta básica a priori não é uma relação 

clientelista, vai se tornar dependendo da forma que se estabelece critérios e 

ralações. Na verdade a entrega de cesta básica no primeiro momento é uma forma 

de responder uma demanda imediata, pois o usuário precisa se alimentar. Os 

critérios de escolha das famílias que terão acesso a estes serviços e a forma que vai 

se distribuir esse serviço pode constituir um direito ou um favor. Nesta ação será 

determinante o direcionamento ético e político dos profissionais, bem como a 

possibilidade de ampliar a autonomia para objetivos diferentes daqueles postos 

pelos empregadores. 

A entrega da cesta básica não pode parar nesse ato, pois ela não consegue 

dar conta de responder em longo prazo a uma necessidade, responde apenas a uma 

necessidade imediata, o que não é suficiente. Não depende só do assistente social a 

continuidade da ação, mas sim de um conjunto de políticas públicas eficazes que 

respondam a necessidade real do usuário. A ação do assistente social vai rebater na 

sua condição de trabalhador assalariado que não domina todo o processo de 

trabalho, depende de mediações da conjuntura política nacional, regional e local na 

organização das políticas públicas.  

Outro aspecto a ser analisado é a burocratização do trabalho dos 

assistentes sociais. Segundo Raichelis (2011), esse fator tem sido cada vez mais 

evidente, e afastado os assistentes sociais do trabalho direto com a população, 

impedindo o estabelecimento de ações continuadas.  

Como exemplos dessas práticas estão o preenchimento de formulários 

extensos como o do Bolsa Família feitos por essas profissionais, ou preenchimento 

de questionários que muitas vezes não tem uma finalidade clara, que são meras 

exigências da instituição. Essas atividades quando feitas de forma repetitiva acabam 

não agregando nenhum conhecimento mais profundo e reflexão sobre os dados que 

estão sendo coletados.    

A burocratização é algo presente no trabalho das assistentes sociais do 

município de São Pedro da Aldeia: 
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AS1: Fico muito triste em perceber que não podemos colocar em 
prática todo nosso potencial, mesmo com essas dificuldades 
encontradas, atuo de forma que me deixe satisfeita em saber que 
posso humanamente atuar mesmo sabendo que existe esta forte 
burocratização. 

 
AS2: Eu acho que a burocratização acontece, porque a gente tem que 
registrar tudo, e a gente acaba tendo muitas fichas para preencher, 
relatório mensal, eu considero necessário, os registros, lógico, mas, às 
vezes dificulta porque você acaba ficando presa a esse trabalho, e 
correndo o risco de dar menos atenção ao usuário para preencher 
papel. Mas, agente sabe lidar bem com isso. 

 
A burocratização acaba contribuindo para que o trabalho se torne 

mecanicista e rotineiro. Diante da fala das assistentes sociais citadas acima pude 

perceber que elas têm consciência da burocratização dentro do CRAS e dos danos 

que ela traz e mediante isso buscam a sua maneira driblar, ou pelo menos amenizar 

esses danos.  

Percebi que na fala da AS2 ela cita os registros e relatórios como um 

trabalho burocrático, mas é preciso entender que esses instrumentos são 

importantes e necessários para o exercício profissional, e não confundi-los com 

atividades burocráticas fazem parte da organização do processo de trabalho do 

profissional, importantes para a avaliação e planejamento de ações futuras, mesmo 

que esse ato de realizá-los seja repetitivo. 

Atualmente, as demandas encontradas pelos assistentes sociais em seus 

locais de trabalho vêm crescendo e se diversificando cada vez mais, no CRAS 

existem demandas postas a eles tanto pela instituição como pelos usuários.  

A instituição no caso do CRAS, requer o acompanhamento das famílias, o 

atendimento básico, a inclusão das famílias nos projetos, cadastro no Bolsa Família, 

ajuda para as crianças e famílias, além da busca por melhores condições de vida 

aos usuários. 

AS1: A instituição nos pede o acompanhamento de grupos familiares e 
seus dependentes, com grande número de desempregados. 
 
AS2: A proposta da instituição para o assistente social é o Atendimento 
Básico, o CRAS é a porta de entrada da assistência social é o 
fortalecimento de vínculos da família do usuário através do PAIF 
(PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA), ou seja, no 
CRAS trabalhamos com a prevenção do rompimento dos vínculos 
familiares. 
 
AS3: A instituição pede para que a gente faça o acompanhamento dos 
usuários que estão em situação de vulnerabilidade que residem nas 
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áreas que o CRAS abrange. Realizamos o primeiro atendimento do 
usuário. 
 

AS4: Ele quem deve fazer o primeiro atendimento. 
 

 Na instituição são os assistentes sociais que realizam o primeiro 

atendimento aos usuários, o atendimento básico. Na verdade, esses profissionais 

vão dar respostas aos usuários que não necessariamente vão resolver suas 

demandas, pois elas muitas vezes estão além das possibilidades de resolução 

desses profissionais como, por exemplo, a questão do desemprego. 

A instituição vai procurar responder as indicações dos projetos da política de 

assistência social, que na verdade é enquadrar as famílias nos projetos existentes, e 

é isso que ela vai demandar dos assistentes sociais. Não há o interesse por parte 

das instituições romperem com o ciclo da miséria e da pobreza que vive os usuários 

mesmo que isso seja o objetivo proposto por elas, mas sim dar respostas pontuais e 

imediatas.  

Já as demandas dos usuários são bem diversificadas:  

 

AS1: As principais demandas são gravidez precoce, menores 
envolvidos com drogas, inclusão no Programa Bolsa Família. 
 
AS2: A principal é a questão da cesta básica, os usuários chegam aqui 
mais na busca da cesta básica mesmo, e através dessa busca a gente 
tenta esclarecer o que é o CRAS, dar outras opções como os cursos 
profissionalizantes e diante desse acolhimento, em geral, eles acabam 
compreendendo. E, junto às solicitações das cestas, sempre há a 
necessidade de emprego, as pessoas não querem “pedir”, mesmo que 
seja um direito, elas desejam um trabalho digno, isso é muito óbvio. 

 
AS4: Os usuários apresentam como demanda quase que diariamente, 
na maior parte das vezes, pedidos de cestas básicas, pedidos de 
alimentação. O que a gente enquanto profissionais faz, é conversar 
com eles para que a gente consiga refletir com essa pessoa a 
verdadeira “necessidade” dela e pensar numa atuação profissional a 
partir disso, ao invés de somente dar, a gente buscar explicar qual o 
objetivo do CRAS, do PAIF, do fortalecimento de vínculos, dos 
programas de geração de renda, dos projetos com as crianças e 
idosos. 

 
 

A questão da cesta básica como se pode perceber é um perfil 

assistencialista da política local, muitos dos usuários não têm condições de manter a 

própria sobrevivência, não consegue emprego, o que os leva a procurar instituições 

como o CRAS para tentar solucionar essas demandas.  Existe no município a falta 
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de perspectiva de emprego, onde as principais atividades econômicas estão na 

pesca, no comércio e emprego público, o que não suporta e nem absorve toda a 

força de trabalho existente, problema muito comum em cidades do interior dos 

Estados como São Pedro da Aldeia.  

Na verdade, nem a Política Nacional de Assistência Social nem o CRAS 

conseguem dar conta de responder a todas essas demandas.  

Vejo como semelhança entre as demandas dos usuários e da instituição que 

elas são pontuais e superficiais, não existe uma vontade para além da 

imediaticidade. Apesar dos avanços obtidos com a PNAS e o SUAS esse ainda é o 

perfil da assistência social em muitos lugares.   

Importante ressaltar que ao analisar as falas das assistentes sociais acima 

citadas percebe-se que não há uma culpabilização dos usuários, no caso da AS2, 

ela não fala diretamente da questão social, mas tem uma perspectiva ampliada 

desta demanda que é posta. Já a AS4 procura refletir para além da demanda do 

usuário, busca ampliar sua ação profissional para além de uma resposta imediata, o 

que é fundamental na atuação do assistente social.  

Muitos usuários ainda vêem o assistente social como uma pessoa caridosa, 

que está ali para entregar cestas básicas, roupas não conseguindo enxergar que o 

exercício profissional vai muito além dessa visão caridosa que possuem.  Além 

disso, os usuários também têm dificuldade em entender que são pessoas 

possuidoras de direitos, que receber a cesta básica, a roupa, a inclusão em 

programas e projetos é um direito que lhe assiste. Tudo isso influencia 

significativamente no exercício profissional do assistente social que deve buscar 

romper com essa visão que o usuário tem tanto sobre a profissão como também 

sobre ele mesmo.  

 

AS4: (...) no CRAS elas não tem entendimento enquanto assistido, que 
ele é uma pessoa possuidora de direitos, acho que isso influência na 
realização do trabalho e da conscientização do usuário, às vezes não 
para garantir o que ele esta pedindo, mas para ta fazendo com que ele 
enxergue que ele é um cidadão, uma pessoa que possui direitos para 
ser conquistados e não precisados. 

 

Os usuários como acabamos de ver, em sua maioria, não se enxergam 

como sujeitos de direitos, não conhecem os direitos que possuem, e por isso muitas 

vezes vêem a conquista dos mesmos como um favor que está sendo prestado a 
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eles, em espaços como CRAS isso acaba contribuindo para que muitos se 

aproveitem dessa falta de conhecimento para conseguirem algo em troca (políticos). 

Com relação à falta de conhecimento sobre o exercício profissional do 

assistente social que ainda é muito grande, cabe a esses profissionais estar sempre 

divulgando qual é o objetivo do Serviço Social dentro da instituição e como funciona 

esse trabalho, pois só assim será possível começar uma mudança dessa visão 

distorcida sobre o exercício profissional do assistente social.  No Código de ética 

profissional o artigo 5º vem dizendo os deveres do assistente social e dentre eles 

está:  

f) fornecer à população usuária, quando solicitado, informações 
concernentes ao trabalho desenvolvido pelo Serviço Social e as suas 
conclusões, resguardado o sigilo profissional; (CÓDIGO DE ÉTICA, 
1993) 

 

Durante as entrevistas as assistentes sociais falaram sobre as suas 

condições de trabalho, se possuem um espaço próprio para os atendimentos dentro 

do CRAS e sobre o sigilo profissional.  

AS1: Divido a sala com a coordenadora e a psicóloga. 
 
AS2: a gente realmente não tem um espaço individual, [...] Eu 

espero que um dia a gente possa ter porque para o usuário é muito 
importante essa privacidade. 
 

AS3: Trabalho numa sala só para os assistentes sociais.  
 

O Assistente social precisa ter condições dignas de trabalho, com estrutura, 

sala própria, o que é muito diferente do que vemos na realidade, muitos profissionais 

não tem nem sala ou como no caso das assistentes sociais do município de São 

Pedro da Aldeia tem que dividir o espaço com outros profissionais, o que de alguma 

maneira pode atrapalhar o atendimento ou até mesmo tirar a privacidade do usuário 

caso não haja uma divisão dos atendimentos, ou que sejam feitos simultaneamente 

vários atendimentos dentro de um mesmo espaço. 

Ter condições dignas de trabalho, com estrutura é um direito do assistente 

social trazido também no Código de ética profissional.  

 
Artigo 7º Constitui direito do Assistente Social:  
a) dispor de condições de trabalho condignas seja em entidade pública 
ou privada, de forma a garantir a qualidade do exercício profissional; 
(CÓDIGO DE ÉTICA, 1993) 
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Esta é uma preocupação também da resolução CFESS nº 493/2006, que 

dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício profissional do assistente 

social no artigo 2º: 

 

Art. 2º - O local de atendimento destinado ao assistente social deve 

ser dotado de espaço suficiente, para abordagens individuais ou 

coletivas, conforme as características dos serviços prestados, e deve 

possuir e garantir as seguintes características físicas:  

 iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno, conforme a 

organização institucional;  

 recursos que garantam a privacidade do usuário naquilo que for 

revelado durante o processo de intervenção profissional;  

 ventilação adequada a atendimentos breves ou demorados e 

com portas fechadas  

 espaço adequado para colocação de arquivos para a adequada 

guarda de material técnico de caráter reservado. (CFESS, 2006) 

 

Segundo Guerra (2011), muitos CRAS possuem más condições de trabalho 

e infraestrutura (ausência de móveis, equipamentos, tecnologia e acessibilidade) as 

quais vão trazer condicionalidades para o exercício profissional do assistente social 

no que diz respeito aos seus limites e possibilidades.  

No que diz respeito ao sigilo profissional três das assistentes sociais 

disseram que existe sigilo profissional sim.  

 
AS1: Existe Sigilo Sim. 
 
AS2: Quando você fala em garantir sigilo eu penso na ética dos 
profissionais envolvidos, lógico e muito também na questão da 
organização, dos arquivos, cadastros, isso aqui é intacto.  
 
AS3: Existe sigilo sim. 
 

 
Já fala da AS4, nos mostra que existe diferença na realidade posta aos 

assistentes sociais dentro do CRAS.  

 

AS4: Sigilo total não garante, a gente segue o código de ética, mas a 
realidade do CRAS não garante sigilo total, algumas situações podem 
até deixar de ser recolhidas, pode causar algum constrangimento, a 
pessoa pode falar e não se sentir a vontade. É uma sala apertada para 
dividir entre psicóloga, assistente social, coordenador, tudo junto com 
a porta aberta, com barulho. 
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Apesar de três profissionais alegarem que conseguem garantir o sigilo 

profissional, uma não consegue devido às más condições de trabalho e falta de 

estrutura. O que prejudica não só a condução do exercício profissional do assistente 

social como também ao usuário, que pode se sentir constrangido e sem privacidade 

para expor suas demandas. 

O Sigilo profissional é um direito do profissional e esta inscrito nos artigos 15 

e 16 do Código de ética profissional:  

 

Art. 15 - Constitui direito do assistente social manter o sigilo 
profissional. 
Art. 16 - O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o 
assistente social tome conhecimento, como decorrência do exercício 
da atividade profissional. 

 

NA resolução CFESS nº 493/2006, o sigilo profissional está inscrito no art 3º: 
 

Art. 3º - O atendimento efetuado pelo assistente social deve ser feito 
com portas fechadas, de forma a garantir o sigilo. (CFESS,2006) 

 

O Sigilo profissional é extremamente importante para o profissional é um 

direito que lhe assiste, além de ser uma forma de proteção ao usuário.   

Para conduzir seu exercício profissional o assistente social se utiliza de um 

conjunto de instrumentos e técnicas de trabalho. No CRAS as assistentes sociais 

têm como métodos de trabalho: 

AS1: Entrevistas, relatórios, carro pra visitas domiciliares, 
encaminhamentos para instituições na área da saúde, CREAS, 
fundação Leão XXIII, Ministério Público. 
 
AS2: Entrevistas, Visitas Domiciliares, os Encaminhamentos, os 
Relatórios, Trabalho com Grupos. 
 
 AS3: Utilizo como instrumentos e técnicas a entrevista, fichas de 
cadastro, encaminhamentos, visitas domiciliares, relatórios, folha de 
produção diária, registros e acompanhamento social. 
 
AS4: A observação, a entrevista, relatórios; o que eu acredito ser muito 
importante para auxiliamos. 

  

As assistentes sociais utilizam diversos instrumentos e técnicas de trabalho 

que os ajudam a conduzir seu atendimento e realizar o acompanhamento das 

famílias e usuários. Os relatórios, por exemplo, são importantes para o registro de 

informações colhidas durante o atendimento, a visita domiciliar possibilita a 

assistente social estar mais próxima ao usuário, entendendo melhor sua real 



66 

situação e sua realidade fora do espaço da instituição. Os encaminhamentos 

contribuem para a utilização das redes de serviços existentes no município (saúde, 

educação, justiça, entre outros). 

O importante dos instrumentos de trabalho é que eles sejam utilizados como 

forma de ajudar o assistente social a responder as demandas que lhes são 

apresentadas no seu cotidiano.  

O trabalho desenvolvido pelos profissionais no CRAS é interdisciplinar, onde 

existe uma interação entre o trabalho do serviço social com a psicologia e os demais 

profissionais dentro da instituição no intuito de promover a organização do trabalho 

da equipe para assim proporcionar ao usuário respostas as suas demandas.  

 
AS1: É feito um trabalho psicossocial, onde a dinâmica de trabalho é 
definida pela equipe. 
 
AS4: (...) a gente tenta organizar esse trabalho, busca analisar os 
casos junto com a psicóloga, pois acredito que os saberes 
profissionais junto se completam para encontrar uma solução para as 
situações e demandas apresentadas a nós. 

 

O desafio do trabalho interdisciplinar é a descontinuidade das equipes, 

devido à grande precarização do trabalho e dos vínculos instáveis de trabalho. É 

constante dentro do CRAS a troca da equipe, o que dificulta a organização do 

trabalho e o acompanhamento de alguns casos, pois com as constantes mudanças é 

preciso sempre uma nova atualização do profissional que começa integrar a equipe 

o pode vir a causar um atraso das atividades.  

Apesar de ser um avanço na organização do processo de trabalho, um dos 

problemas que a interdisciplinaridade pode trazer é a indefinição das tarefas dentro 

da equipe e o assistente social acabar incorporando para si atribuições que não são 

suas. Por isso é importante para o profissional saber de forma clara suas atribuições 

e competências dentro da instituição para que isso não ocorra. 

Outro aspecto que dificulta o exercício profissional dos assistentes sociais é 

a falta de recursos humanos como já mencionado anteriormente e a falta de 

recursos materiais.  

No CRAS essa realidade é evidente, as assistentes sociais não possuem 

recursos materiais suficientes para a condução do seu trabalho, muitas vezes 

precisam tirar verba do próprio bolso para comprar materiais. Para conseguir 

trabalhar de forma adequada é preciso um conjunto materiais mínimos como; papel, 
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caneta, computador com internet, telefone e um carro para realização das visitas 

domiciliares. Mas nem sempre todo esse material é disponibilizado pela Secretaria 

de Assistência Social responsável pelo encaminhamento dos mesmos aqui no 

Município. O carro, por exemplo, só tem um a disposição e as assistentes sociais 

precisam agendar um dia na Secretaria de Assistência Social para utilizá-lo.  Para 

explicar a precariedade da falta desses materiais alega-se a falta de recursos 

financeiros para a compra dos mesmos.  

A falta de recursos financeiros é um “pretexto” sempre utilizado como 

resposta para essas questões. Acredito que exista um mau uso deles ou falta de 

transparência na hora de declarar como a verba tem sido utilizada já que todos os 

anos muito dinheiro é bloqueado pelo Governo Federal devido a não declaração por 

parte dos municípios da utilização desses recursos.  

Como podemos ver o exercício profissional do assistente social no CRAS é 

permeado de muitos desafios, o que leva essas profissionais a buscar possibilidades 

para atuarem diante de tantos percalços. Dentre as possibilidades as assistentes 

sociais constroem:  

AS1: Eu busco me aproximar mais das famílias que precisam do apoio 
da nossa equipe. [...] Mesmo com os limites impostos procuro atuar de 
forma profissional e com muito amor. Amo o que faço e sei que mesmo 
com os limites poderia fazer mais. 

 
 AS2: As possibilidades são bem limitadas, mas nós procuramos ter à 
vontade de levar as pessoas a terem seus direitos garantidos, 
complicado é, mas é o trabalho do assistente social, “criar estratégias” 
para isso ocorra. 
 
AS3: Com relação aos usuários orientando-os quanto aos seus 
direitos, quando não é possível encontrar uma solução aqui no CRAS 
busco encaminhá-los para o setor responsável de acordo com a 
necessidade dos mesmos. E com relação à falta de estrutura a gente 
busca trabalhar com o que temos. 
 
AS4: O assistente social tem que ser um profissional proativo, tem que 
fazer pesquisa, não para de estudar nunca, senão você acaba sendo 
norteado por essas práticas, fazendo sempre as mesmas coisas, não 
conseguindo se desconectar um pouco disso, você não consegue se 
destituir. 
 

Na fala da AS1 ela fala sobre o amor que tem a profissão, o que é 

importante para a condução da mesma, pois se temos afinidade com o que fazemos 

já é um estímulo para tentarmos ultrapassar as diversidades e dificuldades que o 

nosso exercício profissional traz.  
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É possível perceber também em suas falas que elas têm consciência de que 

é preciso buscar estratégias diante das dificuldades para poder dar continuidade ao 

seu exercício profissional na busca pelos direitos dos usuários.  

O assistente social no seu cotidiano de trabalho deve buscar caminhos e 

criar estratégias político-profissionais e definir quais os rumos que dará a sua 

atuação profissional para poder projetar ações que demarquem seus compromissos 

ético-politicos. É diante das adversidades do dia a dia de trabalho que se devem 

reafirmar os princípios ético-políticos, pois é ele que dará aos assistentes sociais 

insumos para enfrentar as dificuldades profissionais a partir dos compromissos 

coletivamente construídos pela categoria profissional ao longo dos anos (TEIXEIRA 

e BRAZ, 2009).   

Para finalizar o exercício profissional dos assistentes sociais na Assistência 

Social tem se tornado cada vez mais precarizado, e isso se deve também a 

precarização das políticas sociais.  

Segundo Guerra (2011), o saldo das políticas sociais no neoliberalismo 

devido à falta de regulação e controle sobre o capital e a hipertrofia da 

financeirização do mesmo, foi responsável pela regressão dos direitos e retração 

das políticas públicas de proteção social, por isso os assistentes sociais passam a 

se confrontar com as contra reformas do sistema de seguridade social, com a 

fragmentação das necessidades sociais, transformação de necessidades locais e 

regionais, a diminuição da organização política dos trabalhadores e tudo isso vai 

rebater de forma significativa no seu exercício profissional.  

O Assistente social tem que ser um profissional criativo, que deve estar 

sempre estudando, pesquisando, munindo-se de conhecimento para construir com 

os usuários respostas às suas demandas. É preciso estar atento ao movimento da 

realidade, aos movimentos sociais e da categoria profissional a fim de se refletir e 

debater sobre a profissão, ou sobre temas que tenham relevância para a assistência 

social e para a população. 

No seu cotidiano de trabalho deve sempre visar à garantia de direitos, 

melhoria para as condições de vida dos usuários, trabalhar sempre com ética, 

posicionando-se sempre a favor de equidade e justiça social.   

Para atuarem na Política de Assistência Social os profissionais de Serviço 

Social devem afastar-se das antigas abordagens tradicionalistas e conservadoras da 

profissão que vêem as situações sociais como problemas individuais, e devem 
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reconhecer a questão social como objeto de intervenção profissional, que vai 

demandar desses profissionais uma atuação baseada numa perspectiva totalizante, 

onde deverão identificar os determinantes sócio-econômicos e culturais das 

desigualdades sociais. Para realizar uma intervenção baseada nessa perspectiva 

crítica, é preciso que os assistentes sociais realizem um papel que una alguns 

aspectos, entre eles: uma leitura crítica sobre a realidade em que estão inseridos, a 

identificação de respostas existentes no âmbito estatal e da sociedade civil, a 

formulação e construção em conjunto com os trabalhadores de estratégias políticas 

e técnicas para buscar modificar a realidade que se encontram e também buscar 

formular estratégias para pressionar o Estado para que ele garanta recursos 

financeiros, materiais e humanos a fim de se conseguir garantir e ampliar os direitos 

dos usuários (IAMAMOTO, 2009).  

É essencial que o assistente social reflita sobre sua atuação e sobre seu 

espaço de trabalho tendo como norte o projeto ético-politico profissional para poder 

assim buscar alternativas e possibilidades que sejam capazes de melhorar sua 

intervenção profissional a cada dia e concretizar os direitos sociais da população 

usuária já que esse é um dos principais motivos para o qual o assistente social 

trabalha. Além disso, deve-se buscar sempre ser um profissional que mesmo diante 

de tantos desafios seja não só um mero executor, mas sim um profissional que seja 

criador e propositivo.  

 

(...) um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente 
é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir 
propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar 
direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser um 
profissional propositivo e não só executivo. (IAMAMOTO, 2001, P.20). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Assistência social ao longo dos anos foi ganhando novos contornos até 

que em 1988 com a criação da Constituição Federal ela passa a ser um direito do 

cidadão, não sendo mais vista como benesse e filantropia. Esse processo trouxe 

mudanças significativas para o campo social em nosso país, pois a partir daí foram 

se desenvolvendo estratégias para consolidar a assistência social como um direito, 

criando a Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência 

Social que trouxeram avanços para a área.  

Tanto a PNAS e o SUAS abordam aspectos importantes para a Assistência 

Social, como a descentralização administrativa, o foco nas famílias, a criação de 

novos equipamentos para se desenvolver o trabalho como o CRAS, mas mesmo 

diante de tantos avanços muito ainda precisa ser feito, pois ainda há uma má gestão 

dos equipamentos da assistência social, não há um controle social e os objetivos 

dessa Política não conseguem atingir de forma efetiva o foco do problema que é a 

contradição entre as classes sociais. Nega-se também que as desigualdades sociais 

são conseqüências do capitalismo. Há na verdade um interesse em diminuir essas 

desigualdades, mas não de acabar com elas, pois para isso precisaria mudar ou 

acabar com os interesses da ordem vigente. As propostas da PNAS e do SUAS 

solucionam na verdade problemas emergenciais. 

A intersetorialidade é outro aspecto abordado na PNAS, mas para que ela 

seja feita de maneira eficaz é preciso que as políticas públicas sejam de qualidade o 

que na atualidade tem sido cada vez mais difícil já que existe uma redução dos 

gastos com as políticas públicas de maneira geral, só aumenta a precarização de 

diversos setores o que dificulta a prestação de serviços de qualidade tornando-os 

cada vez mais excludentes e seletivos. 

A falta de financiamento, a má gestão e o abandono da assistência social 

acarretam vários problemas não só para os usuários que são os mais prejudicados, 

mas também para os trabalhadores da área como os assistentes sociais. 

Devido a essa precarização da assistência social abrem-se margem para o 

clientelismo, o primeiro damismo que nos remetem as características de anos 

anteriores onde a assistência social é prestada como benesse e filantropia, como 

uma forma de favor, mantendo-se a verticalidade entre usuários e políticos. 

  A falta de recursos não só humanos como materiais também prejudicam os 
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atendimentos, é preciso investimentos concretos para área, pois assim problemas 

como falta de recursos não serão mais um impedimento. 

É necessário que o Estado assuma suas responsabilidades com a área 

social, deixando de transferi-las para as instituições privadas e do terceiro setor 

como vem acontecendo na atualidade. Essa atitude do Estado está intensificando a 

precarização da assistência social, sua focalização e seletividade, trazendo muitos 

transtornos para os cidadãos que precisam da assistência social.  

Os assistentes sociais devido a sua relativa autonomia dependem das 

instituições para realizar seu exercício profissional, tendo que incorporar em seu 

trabalho as demandas da instituição, que vão regular suas ações e suas respostas 

profissionais. Por isso é preciso um profissional dinâmico, que busque no seu projeto 

ético político inspiração para realização de seu exercício profissional, onde pregue a 

luta pela equidade e justiça social e por mudanças na ordem societária. Além de 

buscar estratégias que sejam capazes de possibilitar a conquista do apoio 

institucional na construção de ações que viabilizem a garantia de direitos dos 

usuários.  

Pude perceber que os limites para a atuação profissional dos assistentes 

sociais são muitos, e as possibilidades são reduzidas por isso é preciso que esses 

profissionais estejam sempre se capacitando, participando de movimentos sociais e 

da categoria, pesquisando a realidade, buscando aprofundamento teórico, para que 

assim possam enriquecer seu exercício profissional para dar respostas efetivas e 

concretas às demandas que lhes são apresentadas no seu dia a dia. Muitas vezes é 

difícil para o assistente social entender como se processa seu exercício profissional 

diante dessa realidade, que as demandas dos usuários vêm se diversificando cada 

vez mais, que, porém é preciso respondê-las sem cair no fatalismo e no 

messianismo, ver que essas demandas são coletivas e não de caráter individual.  

As assistentes sociais que trabalham nos CRAS possuem vários desafios a 

serem superados, como a falta de recursos materiais e humanos, o trabalho em 

equipe que é desconstruído pela saída de membros da mesma, o clientelismo, a 

falta de autonomia, condições de trabalho precárias, em fim, mesmo diante desses 

percalços essas profissionais conseguem realizar seu trabalho de maneira ética, 

visando os interesses dos usuários, procuram estar sempre em contato com a 

legislação ligada à área para nortear suas ações e procuram usar os métodos e 

recursos que tem a favor do seu exercício profissional e dos usuários.  



72 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Constituição Federal (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil. Brasília, 2003. 

______. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Política 
Nacional de Assistência Social – PNAS. Brasília, 2004. 

______.Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Norma 
Operacional Básica: NOB/SUAS. Brasília, Jul. 2005. 

______.Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos: NOB/RH. Brasília. Dez. 2006. 

______. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Governo Federal, 
CAPACITAÇÃO DO MDS. Módulo 5 - Brasília: 2005. Disponível em: 
www.mds.gov.br.  

______. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Orientações 
técnicas para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Secretaria 
Nacional de Assistência Social (SNAS). Proteção Básica do Sistema Único de 
Assistência Social. Brasília, 2009. 

BRAGA, Léa Lúcia Cecílio. O Trabalho de Assistentes Sociais no CRAS. In: O 
Trabalho do Assistente Social no SUAS: seminário nacional/ CFESS. Brasília: 2011. 
P.142- 154.  

COUTO, Berenice Rojas. O Direito social e assistência social na sociedade 
brasileira: uma equação possível? 2.ed – São Paulo: Cortez, 2006. 

COUTO, B. Rojas; YASBEK, M. Carmelita; RAICHELIS, Raquel. A Política Nacional 
de Assistência Social e o Suas: apresentando e problematizando fundamentos 
e conceitos.”In: O Sistema Único de Assistência Social no Brasil: uma realidade em 
movimento. São Paulo: Cortez, 2010, p.32-63. 

CFESS. “O trabalho do/a Assistente Social no SUAS: Seminário Nacional / 
Conselho Federal de Serviço Social - Gestão Atitude Crítica para Avançar na 
Luta.” – Brasília: CFESS, 2011. 

_______. RESOLUÇÃO CFESS nº 493/2006.   Dispõe sobre as condições éticas e 
técnicas do exercício profissional do assistente social. Brasília, 21 de agosto de 
2006. Disponível em: http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao_493-06.pdf acesso 
em 16/03/2013. 

CAVALCANTE, Girlene Maria Mátis & PRÉDES, Rosa. A Precarização do Trabalho 
e das Políticas Sociais na sociedade capitalista: Fundamentos da Precarização 
do Trabalho do Assistente social. In: Revista Libertas, Juiz de Fora, v.4, n.1, p. 1 - 24, 
jul / 2010. 

DAHMER PEREIRA, Larissa. Políticas Públicas de Assistência Social Brasileira: 
avanços, limites e desafios. Lisboa 2006. (Texto publicado na página virtual do 

www.mds.gov.br
http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao_493-06.pdf


73 

Centro Português de Investigação em História e Trabalho Social.): www.cpihts.com 
acesso em 10/11/11. 

___________. Os direitos de cidadania na LOAS, a PNAS e o SUAS limites e 
desafios. Caderno Especial n.21, v. 1, p. 01-22, 2005. Disponível em: 
www.assistentesocial.com.br acesso em: Nov. 2011. 

__________. A proteção social como “necessidade mínima”, o avanço dos 
preceitos (neo)liberais e a desconstrução da Seguridade Social brasileira na 
década de 1990. Cadernos Especiais n. 34 – edição: 05 de junho a 03 de julho de 
2006. 

DRAIBE, S. M. As Políticas sociais e o neoliberalismo: reflexões suscitadas pelas 
experiências latino-americanas. Revista USP, p. 86-101, 1993. Disponível em: 
http://www.usp.br/revistausp/17/07-sonia.pdf. Acesso em: 10/11/2011. 

FERREIRA, Ana Maria. Política de Assistência Social e Programas de 
Transferência de Renda: Particularidades de Juiz de Fora. Dissertação de 
Mestrado – UFJF, 2007. 

GIMENES, Valéria da Silva Barbosa. Política Nacional de Assistência Social: 
perspectivas para o exercício profissional do assistente social. 2009. Disponível em  
http://www.franca.unesp.br/posservicosocial. Acesso em: 14/11/2011. 

GUERRA, Yolanda. Condições de Trabalho e Projeto Ético- Político Profissional. 
In: O Trabalho do Assistente Social no SUAS: seminário nacional/ CFESS. Brasília: 
2011. P. 271 -290.  

IAMAMOTO, Marilda V.; CARVALHO, Raul. Relações Sociais e Serviço Social no 
Brasil. Esboço de uma interpretação histórico/metodológica. 10ed. São Paulo: 
Cortez/CELATS, 2004. 

IAMAMOTO, Marilda Vilela. Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital 
financeiro, trabalho e questão social. 2 ed. – São Paulo: Cortez, 2008. 

___________. As Dimensões Ético-políticas e Teórico-metodológicas no 
Serviço Social Contemporâneo. In: Serviço Social: Direitos Sociais e 
Competências Profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS. 2009. 

___________. Os espaços sócio-ocupacionais do assistente social. In: Serviço 
Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS. 
2009. 

KONNO, Cristiane Carla. A formação profissional na consolidação do projeto 
ético-político do serviço social. Em: Segundo Seminário Nacional Estado e 
Políticas Sociais no Brasil, 2005. Disponível em: http://cac-
php.unioeste.br/projetos/gpps/midia/seminario2/trabalhos/servico_social/MSS40.pdf  

Acesso em: 09/03/2012. 

MESTRINER, Maria Luiza. O Estado entre a filantropia e a assistência social. 3.  
Ed. São Paulo. Cortez, 2008. 

http://www.cpihts.com/
http://www.assistentesocial.com.br/
http://www.usp.br/revistausp/17/07-sonia.pdf
http://www.franca.unesp.br/posservicosocial
http://cac-php.unioeste.br/projetos/gpps/midia/seminario2/trabalhos/servico_social/MSS40.pdf
http://cac-php.unioeste.br/projetos/gpps/midia/seminario2/trabalhos/servico_social/MSS40.pdf


74 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 
29. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO - MPES. Histórico da Política de 
Assistência Social no Brasil. Texto produzido para a Capacitação Regional de 
Conselheiros Estaduais e Municipais de Assistência Social. Agosto/2010. 
Disponível em: 
http://www.mpes.gov.br/11_2094171243852009_1_1_historico_politico_assistencia_
social.pdf. Acesso em: 10/03/2012. 

NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social: Uma análise do Serviço Social no 
Brasil pós 64. São Paulo: Cortez, 2009. 

PEREIRA, J. Davi; SILVA, S. S. de Souza; PATRIOTA, L. Maria. Políticas Sociais 
no Contexto Neoliberal: focalização e desmonte. In: Qualit@s Revista Eletrônica - 
ISSN 1677- 4280 – Edição Especial. Vol. 5, Nº 3 (2006). Disponível em: 
http://revista.uepb.edu.br/index.php/qualitas acesso em 10/11/11. Acesso em: 
20/01/2012. 

RAICHELIS, Rachel. O assistente social como trabalhador assalariado: desafios 
frente às violações de seus direitos. Revista Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 107, 
p. 420-437, jul./set. 2011 

SILVA, M. O. da S.; YAZBEK, M. C.; GIOVANINI, G. di. A Política Social Brasileira 
no Século XXI: a prevalência dos programas de transferência de renda. São 
Paulo: Cortez, 2007. 

SPOSATI, Aldaíza. A menina Loas: um processo de construção da Assistência 
Social. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

TEIXEIRA, Joaquina Barata; BRAZ, Marcelo. O projeto ético político do Serviço 
Social. In: Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília: 
CFESS/ABEPSS. 2009. 

TORRES, Iranildes Caldas. As primeiras-damas e a assistência social: relação 
de gênero e poder. São Paulo: Cortez, 2002. 

TONDO, Juliana Renata. A atuação profissional do Assistente Social no CRAS 
de Toledo/ PR. 2008. Disponível em: http://cac-
php.unioeste.br/cursos/toledo/servico_social/arquivos/2008_juliana_renata_tondo.pdf
Acesso em: 10/10/2011. 

YAZBEK, Maria Carmelita. O significado sócio-histórico da profissão. In: Serviço 
Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS. 
2009. 

WEBGRAFIA 

www.pmspa.rj.gov.br                                   http://conceito.de/lei-organica 

www.portaldatransparecia.gov.br                  www.wikipedia.org/wik/saopedrodaaldeia       

www.diariodonordeste.globo.com/materias  

http://www.mpes.gov.br/11_2094171243852009_1_1_historico_politico_assistencia_social.pdf
http://www.mpes.gov.br/11_2094171243852009_1_1_historico_politico_assistencia_social.pdf
http://revista.uepb.edu.br/index.php/qualitas%20acesso%20em%2010/11/11
http://cac-php.unioeste.br/cursos/toledo/servico_social/arquivos/2008_juliana_renata_tondo.pdf
http://cac-php.unioeste.br/cursos/toledo/servico_social/arquivos/2008_juliana_renata_tondo.pdf
http://cac-php.unioeste.br/cursos/toledo/servico_social/arquivos/2008_juliana_renata_tondo.pdf
http://www.pmspa.rj.gov.br/
http://conceito.de/lei-organica
http://www.portaldatransparecia.gov.br/
http://www.wikipedia.org/wik/saopedrodaaldeia
http://www.diariodonordeste.globo.com/materias


 
 

 

 
 

APÊNDICE 1 

 

 

 

 

“Os desafios da atuação profissional dos Assistentes Sociais nos Centros de 

Referência de Assistência Social no Município de São Pedro da Aldeia” 

Termo de Consentimento 

Esta pesquisa é parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

desenvolvida por mim, Andressa do Nascimento Ferreira, aluna do curso de Serviço 

Social na Universidade Federal Fluminense (UFF), localizada no Município de Rio 

das Ostras, estando eu inscrita sob a matrícula nº 207.06.185-3, e tendo como 

orientadora deste trabalho a professora Paula Sirelli.   

Trago como tema deste TCC: “Os desafios da atuação profissional dos 

Assistentes Sociais nos Centros de Referência de Assistência Social no Município 

de São Pedro da Aldeia”.  

Essa pesquisa é de cunho acadêmico e tem por objetivo refletir a cerca do 

exercício profissional dos assistentes sociais nos Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS) do Município de São Pedro da Aldeia.  

Sua participação nessa pesquisa implica em responder as questões trazidas 

por mim, através de uma entrevista, que possibilitem responder as indagações 

levantadas sobre o cotidiano profissional dos assistentes sociais nesses espaços.  

Ressalto que todas as informações coletadas nessa entrevista serão tratadas 

de forma ética e responsável, será preservada sua identidade Sr (a) 

___________________________, sendo que o (a) Sr (a) poderá solicitar o 

desvinculamento da pesquisa, bem como informações durante todas as fases do 

projeto, ao assinar este termo, esta ciente que autoriza a gravação das respostas e 

transcrição liberal das falas. 

Você está autorizando a utilização das informações prestadas na entrevista e 

uma possível publicação do trabalho. Informa ainda, que foi informada sobre a 

pesquisa referida e que compreende seus objetivos, bem como que o formulário foi 

assinado voluntariamente indicando seu consentimento. 

Em caso de qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, Andressa do 

Nascimento Ferreira, através do telefone: (22) 98757562 ou através do e-mail: 

andressan.ferreira@hotmail.com. 

 

São Pedro da Aldeia _______ de __________ de 2012 

 

____________________________  ___________________________

    

Assinatura do (a) Assistente Social Pesquisadora: Andressa do N. Ferreira



 
 

 

 
 

APÊNDICE 2 

 
 

 

“Os limites e possibilidades da atuação profissional dos Assistentes Sociais 

nos Centros de Referência de Assistência Social no Município de São Pedro da 

Aldeia” 

 

Identificação:  

Nome:                                           CRAS em que Trabalha: 

Idade:  

Formação Profissional:  

Instituição de Ensino em que se formou:   
Ano em que se formou:  
Formação Continuada:   
(  ) Pós-Graduação –  
(   ) Mestrado  
(   ) Doutorado  
Cursos de capacitação:  
Determinações Contratuais:  

Tempo de atuação como Assistente Social: 
Tempo de atuação na área de Assistência Social:  
Tempo de Atuação no CRAS:  
Tipo de contrato de trabalho:  
(  ) Contratada  
(   ) Concursada 
Carga Horária de Trabalho:  
Tem outro vinculo empregatício?  
Como é o seu local de trabalho? Garante sigilo?  
Quais os recursos materiais e humanos utilizados por você no CRAS? 
Demandas,  Respostas profissionais e a Organização do Processo de Trabalho 

1. De acordo com seu cotidiano de trabalho quais são as principais demandas 

colocadas pela instituição para os assistentes sociais?  

2. Quais as principais demandas trazidas pelos usuários ao Serviço Social na 

instituição? 

3. Você trabalha sozinho ou em equipe? Como é organizado o trabalho do 

assistente social na instituição? Quem define a dinâmica de trabalho?  

4. Quais ações você realiza no CRAS? Participa de Conselhos de direitos? 

5. Quais os instrumentos e técnicas de trabalho utilizado por você para a realização 

do seu exercício profissional? 



 
 

6. Aqui no CRAS quais são os principais determinantes externos que influenciam a 

realização de seu trabalho?  

7. Qual o referencial teórico ético e político que norteia suas ações? 

8. Como você percebe sua autonomia dentro do CRAS? 

9. Quais os principais limites impostos ao seu exercício profissional aqui no CRAS? 

10. Diante dos limites impostos quais as possibilidades que você encontra para 

realizar seu trabalho nesta instituição? 

11. Hoje uma das dificuldades encontradas pelos profissionais de Serviço Social é a 

questão da burocratização do seu trabalho, no CRAS isso acontece? E de que 

forma isso rebate no seu exercício profissional? 

12. Você como assistente social percebe que ainda existem práticas clientelistas no 

município e na instituição na qual está inserida (o)? Quais são e como se dão? 

Como elas rebatem no seu exercício profissional? 

13. Qual o objetivo da PNAS? Como ela alcança/ concretiza estes objetivos aqui? E 

qual a contribuição do Serviço Social nesse processo? 

 


