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RESUMO 
 
O Programa de Transferência de Renda Bolsa Família, além do critério da renda 
para acessá-lo, exige que as famílias atendam a condicionalidades para que 
continuem recebendo o que é de direito. O presente estudo aborda a Política de 
Assistência Social, o Programa de Transferência de Renda Bolsa Família e a 
condicionalidade educacional, analisando como funciona a rede de proteção social. 
Em seguida, nos aproximamos do Centro de Referência de Assistência Social de 
Goitacazes, descrevendo o perfil dos usuários e o cenário de atuação do assistente 
social, para problematizar a relativa autonomia deste profissional nesta instituição e 
no Programa de Transferência Bolsa Família, onde, entre outros desafios, situamos 
o da intersetorialidade. Para tanto, além de traçarmos o perfil dos usuários, 
buscamos entrevistar as profissionais sobre o trabalho desenvolvido quando há 
descumprimento da condicionalidade educacional e a relação que se estabelece ou 
não entre os vários atores que estão presentes neste cenário.  
 
   
PALAVRAS CHAVE: Assistência Social, Programa Bolsa Família, 
Condicionalidades, Relativa Autonomia, Intersetorialidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
The Bolsa Família Income Transfer Program, in addition to the income criterion to 
access it, requires families to comply with conditionalities so that they continue to 
receive what is right. The present study deals with the Social Assistance Policy, the 
Bolsa Família Income Transfer Program and educational conditionality, analyzing 
how the social protection network works. Next, we approach the Reference Center of 
Social Assistance of Goitacazes, describing the profile of the users and the scenario 
of the social worker, in order to problematize the relative autonomy of this 
professional in this institution and in the Bolsa Família Transfer Program, where, 
among others challenges, we place that of intersectoriality. Therefore, in addition to 
outlining the profile of the users, we seek to interview the professionals about the 
work developed when there is noncompliance with educational conditionality and the 
relationship that is established or not between the various actors that are present in 
this scenario. 
 
  
KEY WORDS: Social Assistance, Bolsa Família Program,  Conditionalities,  Relative 
Autonomy,  Intersectoriality. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do processo de Estágio Supervisionado em Serviço Social no CRAS 

de Goitacazes, no período janeiro a junho de 2016, despertou-nos o interesse de 

realizar um estudo sobre a atuação do Serviço Social em relação ao Programa Bolsa 

Família e ao CRAS de Goitacazes, onde percebemos ser limitada, no sentido de que 

a maior parte da atuação se encerra no recurso do descumprimento de 

condicionalidades referentes à educação. Percebemos que o profissional de Serviço 

Social possui uma autonomia relativa, onde ele, mesmo ancorado pela dimensão 

teórica-metodológica, pelo Código de Ética Profissional e pelas leis que regem o 

fazer profissional, precisa atender às ordens institucionais e se torna extremamente 

dependente do sistema. Não há uma continuidade no trabalho, gerando um ciclo de 

advertências, bloqueios, suspensões, e até mesmo um cancelamento do benefício.  

Percebemos também que não há um entendimento mais profundo sobre a 

realidade daquela família em descumprimento da condicionalidade educacional, 

fazendo com que o trabalho seja imediatista. O Assistente Social do Programa Bolsa 

Família não trata das questões que geraram esse descumprimento. Esse trabalho é 

destinado aos Assistentes Sociais do CRAS. Não há um acompanhamento de 

qualidade à família e as informações sobre a família não são devidamente 

compartilhadas. 

Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho é analisar a atuação do 

Assistente Social do Programa Bolsa Família e do CRAS de Goitacazes no 

descumprimento da condicionalidade educacional. Já os objetivos específicos são: 

conhecer como o assistente social trabalha em relação aos motivos que levaram as 

famílias ao descumprimento da condicionalidade educacional do Programa Bolsa 

Família no CRAS Goitacazes; contribuir com uma proposta para uma melhor 

atuação profissional do Serviço Social no CRAS de Goitacazes e no Programa Bolsa 

Família; e fazer um estudo sobre a autonomia relativa do assistente social e o 

desafio da intersetorialidade no CRAS de Goitacazes. 

Para discutir a ação do Serviço Social no Programa Bolsa Família e no CRAS 

de Goitacazes, frente ao descumprimento da condicionalidade educacional, 
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buscamos embasamento teórico sobre a política de assistência social como um 

direito para quem dela necessitar, previsto na Constituição Federal de 1988, e 

entender como ela opera através da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e da 

Política Nacional de Assistência Social (2004). 

A partir do estudo desta política, analisamos a criação dos programas de 

transferência de renda, em especial o Programa Bolsa Família, instituído pela Lei nº 

10.836, de 09 de janeiro de 2004, visando uma forma de complementar a renda das 

famílias pobres e extremamente pobres, para que assim possam subsidiar as 

necessidades básicas.  

Cireno, Silva e Proença (2013) elucidam a maneira como a condicionalidade 

se operacionaliza no programa em questão. Oliveira e Soares (2013) discutem os 

possíveis motivos que levam a criança ou jovem a se afastarem do âmbito escolar, 

ocasionando o descumprimento do requisito proposto pelo programa. Carnelossi 

(2016) traz reflexões sobre a atuação do Serviço Social frente ao descumprimento 

da condicionalidade educacional, no sentido de tratar a ação burocratizada e 

sistematizada sem possibilidade de haver outros meios de lidar com essa demanda, 

onde percebemos a autonomia relativa na ação do profissional.  

Com base nessas referências teóricas, faremos entrevista com assistentes 

sociais do Programa Bolsa Família e do CRAS de Goitacazes, analisando a 

intersetorialidade e a autonomia do profissional. Intersetorialidade que aqui é 

entendida como uma articulação de saberes e experiências no planejamento, na 

realização e avaliação de ações; e autonomia que é profissional poder decidir sobre 

a sua atuação diante do trabalho a ser realizado Nesse sentido, são questões 

norteadoras dessa pesquisa as seguintes: Como deve ser a atuação do Assistente 

Social, tanto do CRAS quanto do Programa Bolsa Família frente à condicionalidade 

educacional? Há contato com as escolas para tratar do descumprimento 

educacional? De que forma a autonomia relativa do Assistente Social pode interferir 

no atendimento ao usuário? E Quais são os desafios para desenvolver a 

intersetorialidade no CRAS de Goitacazes? 

Nesse sentido, é de suma importância a realização desse trabalho, para 

tentar mostrar aos profissionais que eles podem criar estratégias, que vão além do 
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sistema, para mostrar a importância das condicionalidades, não como forma de 

punir, ou somente para o recebimento do benefício, mas para mostrar o real sentido 

e valor da condicionalidade da educação na vida dos beneficiários. 
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1  A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA 

DE RENDA BOLSA FAMÍLIA E A CONDICIONALIDADE EDUCACIONAL: COMO 

FUNCIONA A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL? 

 

1.1   Um Resgate sobre a Política de Assistência Social  

 

Primeiramente, é preciso destacar que a política social, a qual este trabalho 

se vincula, é situada no campo da assistência social. A garantia desta política se deu 

através da Constituição Federal de 1988, num contexto de reformas, no sentido de 

ampliar a democracia, ao mesmo tempo em que o país encontrava-se em 

contradição em relação à economia. Segundo Couto (2008): 

[...] foi nesse contexto que importantes e significativos avanços foram 
construídos, acarretando novas configurações e novas concepções 
para a área dos direitos civis, políticos e sociais, expressas numa 
nova forma de organizar e gestar o sistema de seguridade social 
brasileiro, trazendo, para a área, a assistência social como uma 
política social de natureza pública. (COUTO, 2008, p.140) 
 

Antes de ser reconhecida como uma política pública e dever do Estado, numa 

visão conservadora da assistência social, tinha suas ações com bases filantrópicas, 

através da caridade e do favor. Em nenhum momento, a assistência social foi 

reconhecida como direito do cidadão, até a Constituição Federal de 1988, que 

passou a considerá-la como pertencente à Seguridade Social, em conjunto com a 

política de saúde e a de previdência. 

A Assistência Social foi a última política a ser reconhecida como pertencente 

ao tripé da Seguridade Social. A princípio, houve um questionamento em relação ao 

reconhecimento da assistência social como política que atua nos direitos da 

sociedade, visto que esse campo ainda era (e até hoje é) confundido com o 

clientelismo e com a filantropia.  

Couto (2008) nos traz dois fatores que foram essenciais para esse processo 

de reconhecimento da política enquanto direito social: 



13 
 

O primeiro é o avanço internacional e nacional de ideias vinculadas 
aos direitos humanos e ao suprimento de necessidades oriundas da 
relação entre capital e trabalho, que exigem algo mais do que a 
legislação trabalhista. [...] O segundo motivo é indicado pela invasão 
do campo assistencial por uma população que antes ficava fora de 
sua área de atuação. São aqueles que, pelo desemprego, ou 
emprego precário e/ou em virtude de crise estrutural gestada pela 
reestruturação produtiva, não encontram mais espaço nas políticas 
trabalhistas e veem como fundamental a busca de atendimento no 
campo da assistência social. Esse adensamento muitas vezes é feito 
por uma população que se reconhece como portadora de direitos, o 
que já é inovador no tradicional campo da benesse e do favor, 
características até há pouco tempo únicas na definição do campo da 
assistência social. (COUTO, 2008, p.169) 
 

A política de assistência social, com a Constituição Federal de 1988, passou a 

ser visualizada como direito social e de responsabilidade do Estado, de modo a 

garantir a proteção da família, no intuito de atender as necessidades básicas dela.  

Não é possível pensar a assistência social sem pensar as outras políticas 

públicas. A assistência social, além de pertencer ao tripé da Seguridade Social, 

―aponta, também, para seu caráter de política de Proteção Social articulada a outras 

políticas do campo social, voltadas à garantia de direitos e de condições dignas de 

vida‖. (BRASIL, 2004 p.31) 

A Assistência Social não pode ser entendida como uma política 
exclusiva de proteção social, mas deve-se articular seus serviços e 
benefícios aos direitos assegurados pelas demais políticas sociais, a 
fim de estabelecer, no âmbito da Seguridade Social, um amplo 
sistema de proteção social. (CFESS, 2011, p.7) 
 

De acordo com o primeiro artigo da Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS), 

A Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política 
de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, 
realizada através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. 
(BRASIL, 1993, s.p.) 
 

A LOAS (1993) representou um grande avanço na política de assistência 

social, conforme Yazbek (2004) aponta: 
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Esta lei inova e a Constituição também inova ao afirmar para 
assistência social um caráter não contributivo, pois ela é uma política 
pública não contributiva. Inova ainda ao afirmar a necessária 
integração das políticas sociais na resposta às necessidades dessa 
população. (YAZBEK, 2004, p.24) 
 

Segundo Mota (2017, p. 47), ―ao trabalharem na política de assistência social, 

[...] os profissionais passaram a conhecer e conviver cotidianamente com as mais 

diversas manifestações da desigualdade e da diversidade humana‖. 

A Assistência Social tem o objetivo de oferecer a proteção social, no sentido 

que a família possa ter a sua autonomia e a sua condição para suprir as 

necessidades básicas. 

Segundo Yazbek (2004, p.23), ―a inserção da assistência social na 

Seguridade traz para essa política uma nova visibilidade, uma nova inserção, 

trazendo-a para o campo da proteção social‖. Entende-se que com o avanço do 

capitalismo e do ideário neoliberal, as expressões da questão social se intensificam, 

gerando o desemprego, a pobreza e outras consequências e, segundo a autora, 

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

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

é cultural e política.‖ (YAZBEK, 2004, p.25). 

Com as expressões da questão social se intensificando, a política de 

assistência social pode ―assegurar, de forma integral, a promoção e proteção das 

seguranças que lhe cabe afiançar, por meio da articulação entre transferência de 

renda, benefícios e serviços socioassistenciais‖.(BRASIL, 2012, p. 31). Apesar 

desse discurso, percebemos o quanto a política de assistência social encontra-se 

fragilizada, e que prestar esses serviços, de forma articulada com a transferência de 

renda, se apresenta como um grande desafio no cotidiano. 

De acordo com Brasil (2004, p. 15), ―a assistência social como política de 

proteção social configura-se como uma nova situação para o Brasil. Ela significa 

garantir a todos, que dela necessitam, e sem contribuição prévia a provisão dessa 

proteção.‖ Dessa forma, ela dá continuidade ao que foi instaurado pela Constituição 

Federal de 1988 e pela Lei Orgânica de Assistência Social de 1993, a partir do 
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momento em que a situação de cada indivíduo é analisada sem o distanciamento do 

todo, sabendo que as expressões da questão social afetam diretamente a toda 

sociedade.  

Segundo Couto, Yazbek e Raichelis (2012): 

A PNAS vai explicitar e tornar claras as diretrizes para a efetivação 
da assistência social como direito de cidadania e responsabilidade do 
Estado, apoiada em um modelo de gestão compartilhada pautada no 
pacto federativo, no qual são detalhadas as atribuições e 
competências dos três níveis de governo na provisão de atenções 
socioassistenciais, em consonância com o preconizado na LOAS e 
nas Normas Operacionais (NOBs) editadas a partir das indicações e 
deliberações das Conferências, dos Conselhos e das Comissões de 
Gestão Compartilhada. (COUTO; YAZBEK; RAICHELIS, 2012, p.60) 
 

De acordo com a NOB-SUAS,  

A Assistência Social, assim como a saúde, é direito do cidadão, 
independe de sua contribuição prévia e deve ser provida pela 
contribuição de toda a sociedade. Ocupa-se de prover proteção à 
vida, reduzir danos, monitorar populações em risco e prevenir a 
incidência de agravos à vida em face das situações de 
vulnerabilidade. (BRASIL, 2005, p.89) 
 

A Política de Assistência Social, enquanto política de proteção social, possui 

uma visão direcionada a conhecer e compreender os diversos tipos de 

vulnerabilidade social, dentro dos mais variados espaços territoriais, reconhecendo 

as diferenças das famílias que são atendidas e quais as necessidades de cada uma. 

Simultaneamente, a assistência social busca desenvolver as potencialidades das 

famílias, para que estas possam vir a resgatar a sua autonomia.  

Brasil (2004) aponta que: 

A nova concepção de assistência social como direito à proteção 
social, direito à seguridade social tem duplo sentido: o de suprir sob 
dado padrão pré-definido um recebimento e o desenvolver 
capacidades para maior autonomia. Neste sentido, ela é aliada ao 
desenvolvimento humano e social e não tuteladora ou 
assistencialista, ou ainda, tão só provedora de necessidades ou 
vulnerabilidades sociais. (BRASIL, 2004, p.15) 
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A Política de Assistência Social opera considerando as desigualdades 

socioterritoriais e para isso, no momento atual, estamos vivenciando a luta pela 

descentralização. Esse processo facilita o conhecimento do território abrangente e 

das famílias que nele habitam, com o intuito da efetiva realização de um trabalho 

com elas, de modo que sejam pensadas suas situações. 

Além do processo de descentralização, faz-se necessária a compreensão de 

que a união com outras políticas pode proporcionar ganhos, sabendo que a proteção 

não depende somente da Política de Assistência Social. 

Segundo Brasil (2004, p. 31), ―a assistência social configura-se como 

possibilidade de reconhecimento público da legitimidade das demandas de seus 

usuários e espaço de ampliação de seu protagonismo.‖ Os princípios da Política de 

Assistência Social estão em consonância com o capítulo II, seção I, artigo 4º da 

LOAS e são os seguintes: 

 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. (BRASIL, 2004, p.31) 

 

Baseada na Constituição Federal de 1988 e na LOAS, a assistência social 

possui as seguintes diretrizes, de acordo com Brasil (2004):  

I- Descentralização político-administrativa, cabendo a 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;  
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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. (BRASIL, 2004, p.32) 
 

Outro grande ganho da política de assistência social foi a nova gestão de 

financiamento da política de assistência social através dos fundos. A NOB/ SUAS 

explica que 

Em respeito às prerrogativas legais, juntamente com os princípios 
democráticos que zelam pela participação, pela transparência, pela 
descentralização político-administrativa e pelo controle social, no 
sentido de dar concretude aos compromissos emanados do texto da 
Política Nacional de Assistência Social, os Fundos de Assistência 
Social têm, na proposta desta Norma, reforçado seu papel de 
instância de financiamento dessa política pública nas três esferas de 
governo. A gestão financeira da Assistência Social se efetiva através 
desses fundos, utilizando critérios de partilha de todos os recursos 
neles alocados, os quais são aprovados pelos respectivos Conselhos 
de Assistência Social. No âmbito da União e dos Estados, a 
deliberação dos Conselhos deve ser antecedida de pactuação nas 
comissões intergestores equivalentes. (BRASIL, 2005, p.129) 
 

Através do Fundo Nacional da Assistência Social, se pode realizar a 

transferência de recursos, para que essa política se mantenha. O recurso é 

repassado para o pagamento do BPC, para os serviços e programas da assistência 

social, para ações emergenciais em relação à assistência social, para desenvolver 

capacitação para os profissionais e para a elaboração de estudos, pesquisas e 

projetos. 

A Norma Operacional Básica vem para explicitar o funcionamento do Sistema 

Único de Assistência Social e como a política é gestada, conforme a mesma nos traz 

que:  

A NOB/ SUAS disciplina a operacionalização da gestão da Política 
de Assistência Social, conforme a Constituição Federal de 1988, a 
LOAS e legislação complementar aplicável nos termos da Política 
Nacional de Assistência Social de 2004, sob a égide de construção 
do SUAS, abordando, dentre outras coisas: a divisão de 
competências e responsabilidades entre as três esferas de governo; 
os níveis de gestão de cada uma dessas esferas; as instâncias que 
compõem o processo de gestão e controle dessa política e como 
elas se relacionam; a nova relação com as entidades e organizações 
governamentais e não-governamentais; os principais instrumentos de 
gestão a serem utilizados; e a forma da gestão financeira, que 
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considera os mecanismos de transferência, os critérios de partilha e 
de transferência de recursos. (BRASIL, 2005, p.84) 
 

A elaboração da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais foi 

considerada outro ganho para a política de assistência social, no sentido de 

especificar os serviços oferecidos por ela, definindo-os a partir dos níveis de 

proteção. 

Os objetivos da política de assistência social se direcionam à família, que é o 

eixo principal da proteção social, de forma que ela possa ter acesso a serviços, 

programas, projetos e benefícios, fazendo com que as necessidades sejam 

alcançadas e a família possa superar a vulnerabilidade a qual se encontra. 

Segundo Couto, Yazbek e Raichelis (2012, p.60), o Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS – aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social-CNAS, através da NOB n. 130, em 15 de julho de 2005 – ―está voltado à 

articulação em todo território nacional das responsabilidades, vínculos e hierarquia 

do sistema de serviços, e ações de assistência social, de caráter permanente ou 

eventual [...]‖. 

O SUAS organiza a política de assistência social através das legislações, e 

traz consigo a organização dos tipos de proteção social baseada na PNAS (2004), 

se dividindo em proteção social básica e proteção social especial, que se subdivide 

em dois níveis: a proteção social especial de média complexidade e a proteção 

social especial de alta complexidade. A partir dos tipos de proteção social que há a 

possibilidade de distinguir os serviços que podem ser ofertados para os usuários da 

política de assistência social. 

A proteção social básica, segundo a PNAS (BRASIL, 2004, p.33), tem como 

objetivos ―prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários‖. 

Os Serviços de Proteção Social básica são considerados aqueles: 

Que potencializam a família como unidade de referência fortalecendo 
seus vínculos internos e externos de solidariedade, através do 
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protagonismo de seus membros e da oferta de um conjunto de 
serviços locais que visam a convivência, a socialização e o 
acolhimento, em famílias cujos vínculos familiar e comunitário não 
foram rompidos, bem como a promoção da integração ao mercado 
de trabalho. (BRASIL, 2004, p. 40) 
 

Desse modo, é importante ressaltar que a Proteção Social Básica tem caráter 

preventivo e processador da inclusão social e é operada através dos CRAS, PAIF, 

rede de serviços socioeducativos e de convivência, serviços de convivência familiar 

e fortalecimento de vínculos, benefícios de transferência de renda (BPC e PBF), 

benefícios eventuais e projetos de enfrentamento à pobreza. 

A instituição que oferece a proteção social básica são os Centros de 

Referência de Assistência Socia l - CRAS. O CRAS, segundo Brasil (2004), ―é uma 

unidade pública estatal de base territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade 

social‖, executando os serviços de proteção social básica, organizando e 

coordenando a rede de serviços socioassistenciais. 

O CRAS é:  

Uma unidade de proteção social básica do SUAS, que tem por 
objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e 
riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de 
cidadania.(BRASIL, 2009, p.9) 
 

De acordo com o Brasil (2009): 

A oferta dos serviços no CRAS deve ser planejada e depende de um 
bom conhecimento do território e das famílias que nele vivem, suas 
necessidades, potencialidades, bem como do mapeamento da 
ocorrência das situações de risco e de vulnerabilidade social e das 
ofertas já existentes. (BRASIL, 2009, p.9) 
 

Para que o atendimento da família não se restrinja ao CRAS, é necessário 

que o exercício da referência e da contrarreferência1 seja realizado. Entende-se por 

referência quando o CRAS faz um encaminhamento para a rede, a partir do 

                                                           
1
 Uma definição para os termos de referência e contrarreferência se encontram em BRASIL, 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Orientações Técnicas: Centro de 
Referência de Assistência Social- CRAS. 1 ed. Brasília, 2009. 
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momento em que a possível resolução das necessidades daquela família ultrapassa 

a atuação do assistente social nessa instituição, onde muitas vezes a família é 

encaminhada para o Centro de Referência Especial de Assistência Social (CREAS). 

A contrarreferência se dá através do contato do CREAS, quando a família já tenha 

superado o direito que havia sido violado2, como forma de resposta ao 

encaminhamento que o CRAS havia feito. 

O CRAS é responsável pelo trabalho social com as famílias através do 

Programa de Atenção Integral à Família- PAIF, do Programa de Inclusão Produtiva e 

projetos de enfrentamento à pobreza, Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para crianças, adolescentes e idosos, no sentido de ―proteger‖ essa família, 

para que não se chegue a violação de direito, visando garanti-lo. Outra função do 

CRAS é promover: 

O encaminhamento da população local para as demais políticas 
públicas e sociais possibilitando o desenvolvimento de ações 
intersetoriais que visem a sustentabilidade de forma a romper o ciclo 
de reprodução intergeracional do processo de exclusão social, e 
evitar que estas famílias e indivíduos tenham seus direitos violados, 
recaindo em situações de vulnerabilidade e riscos. (BRASIL, 2004, 
p.35-36) 
 

Sabemos que a vulnerabilidade social não é decorrente somente da pobreza, 

mas sim da falta de acesso aos serviços das mais variadas políticas. A partir do 

momento em que a proteção social básica não dá mais conta de responder a 

necessidade da família, quando todas as intervenções já foram realizadas para que 

os vínculos familiares não fossem rompidos e o direito não fosse violado, mas que 

ainda sim essas questões acabam ocorrendo, a família é destinada à proteção social 

especial. A Proteção Social Especial, segundo a PNAS: 

É a modalidade de atendimento a assistencial destinada a famílias e 
indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, 
por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, 
abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de 
medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho 
infantil, entre outras. (BRASIL, 2004, p.37) 
 

                                                           
2
 Segundo Belo Horizonte (2007, p.110), a violação de direito é o ―Atentado aos direitos do cidadão, 

por ação ou omissão, que infrinja norma ou disposição legal, ou contratual, podendo se dar através 
de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão.‖ 
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Para que o trabalho seja realizado de forma a assegurar que o direito seja 

reestabelecido, é necessário o acompanhamento e o monitoramento, para que a 

proteção seja efetivada. 

A proteção social especial se divide em dois níveis: a proteção social especial 

de média complexidade e a proteção social especial de alta complexidade. 

São considerados serviços de média complexidade, segundo Brasil (2004, 

p.38), ―aqueles que oferecem atendimentos às famílias e indivíduos com seus 

direitos violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos.‖ Um 

dos serviços oferecidos pela proteção social especial de média complexidade é o de 

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, o PAEFI, que 

consiste em: 

Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um 
ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de 
direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas para a 
promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos 
familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função 
protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as 
vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e 
social. (BRASIL, 2009, p.29) 
 

O PAEFI é direcionado às famílias ou aos indivíduos que vivenciaram 

situações de violência, abuso, abandono, situação de rua, trabalho infantil, 

descumprimento de condicionalidade do Programa Bolsa Família e outras situações 

que a família tenha o seu direito violado. 

Há, também, outros serviços, como o Serviço de Proteção Social a 

Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida 

(LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), o Serviço de Proteção Social 

Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, e o Serviço 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

Os serviços de proteção social especial de alta complexidade, de acordo com 

Brasil (2009) 
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São aqueles que garantem proteção integral – moradia, alimentação, 
higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se 
encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, 
necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário. 
(BRASIL, 2009, p.38) 
 

Segundo Brasil (2009), são esses: Serviço de Acolhimento institucional, 

Serviço de Acolhimento em Repúblicas, Serviço de Acolhimento em Família 

Acolhedora e Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de 

Emergências. 

Os usuários da política de assistência social são definidos pela PNAS como: 

 
Cidadãos e grupos que se encontram em situações de 
vulnerabilidades e riscos, tais como: 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. (BRASIL, 2004, p. 33) 
 

De acordo com Couto, Yazbek e Raichelis (2012),  

Os usuários da assistência social são definidos pela LOAS como 
‗‘aqueles que dela necessitarem‘‘, o que no caso da realidade 
brasileira pode ser traduzido por todos os cidadãos que se 
encontram fora dos canais correntes de proteção pública: o trabalho, 
os serviços sociais públicos e as redes sociorrelacionais. (COUTO; 
YAZBEK; RAICHELIS, 2012, p.68) 
 

Mesmo que algum membro tenha um trabalho para conseguir o sustento, 

percebe-se que a família ainda encontra-se fragilizada pelas condições precárias as 

quais vivenciam, e que a pobreza em si não é o fator exclusivo para que estas 

estejam em situação de vulnerabilidade social. Não se pode deixar de analisar que 

muitas dessas famílias experimentam trabalhos informais e com salários 

extremamente baixos, fazendo com que o ciclo de pobreza não se rompa. A falta da 

possibilidade de acesso é o que demanda a política de assistência social. Através 

dessa perspectiva: 
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Observa-se que está em curso um processo complexo de redefinição 
do perfil dos usuários da assistência social, determinado pelas 
transformações estruturais do capitalismo contemporâneo, que 
reconfiguram as relações entre trabalho e reprodução social, 
pressionando o Estado a ampliar políticas sociais para incorporar 
novos contingentes populacionais nos serviços e benefícios públicos. 
(COUTO; YAZBEK; RAICHELIS, 2012, p.68) 
 

O usuário da política de assistência social não é mais somente o pobre e 

desempregado, mas sim aquele que possui o acesso obstruído, devido a diversos 

fatores, não se encerrando no fator econômico. 

O trabalho com os usuários, de acordo com Couto, Yazbek e Raichelis (2012, 

p.72), ―deve partir da compreensão de que esse sujeito é portador de direitos e que 

esses direitos para serem garantidos exigem um movimento coletivo, de classe 

social e de suas frações e segmentos.‖ 

O SUAS, de acordo com a política de assistência social, possui dois eixos 

estruturantes para a atuação: a matricialidade sociofamiliar e a territorialização. 

A matricialidade sociofamiliar:  

 
Se refere à centralidade da família como núcleo social fundamental 
para a efetividade de todas as ações e serviços da política de 
assistência social. A família, segundo a PNAS, é o conjunto de 
pessoas unidas por laços consanguíneos, afetivos e ou de 
solidariedade, cuja sobrevivência e reprodução social pressupõem 
obrigações recíprocas e o compartilhamento de renda e ou 
dependência econômica (BRASIL, 2009, p. 12) 
 

As ações, os serviços, os programas, os benefícios são destinados à família. 

A atenção da política de assistência social é totalmente voltada à família. Com isso, 

deve-se haver a compreensão que a família nos dias atuais experimenta novos 

arranjos. Conforme Brasil (2009): 

A família é enfocada em seu contexto sociocultural e econômico, 
com composições distintas e dinâmicas próprias. Essa compreensão 
busca superar a concepção tradicional de família, o modelo padrão, a 
unidade homogênea idealizada e acompanhar a evolução do seu 
conceito, reconhecendo que existem arranjos distintos, em constante 
movimento, transformação. (BRASIL, 2009, p.12) 
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Segundo a NOB-SUAS (2005, p.90), a família ―é o núcleo social básico de 

acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social.‖  

De acordo com a PNAS, 

A família, independentemente dos formatos ou modelos que assume, 
é mediadora das relações entre os sujeitos e a coletividade, 
delimitando, continuamente os deslocamentos entre o público e o 
privado, bem como geradora de modalidades comunitárias de vida. 
Todavia, não se pode desconsiderar que ela se caracteriza como um 
espaço contraditório, cuja dinâmica cotidiana de convivência é 
marcada por conflitos e geralmente, também, por desigualdades, 
além de que nas sociedades capitalistas a família é fundamental no 
âmbito da proteção social. (BRASIL, 2004, p. 41) 
 

Não é possível pensar uma atuação somente com um membro da família, 

sem analisar todo o contexto familiar, pois de acordo com Brasil (2009): 

A Política de Assistência Social reconhece que somente é possível 
tecer uma rede de proteção social ao se compreender os 
determinantes familiares de uma situação de vulnerabilidade social e 
acolher mais de um membro dessa família na busca da superação 
dessa situação. (BRASIL, 2009, p.12) 
 

A família ganha centralidade na Política Nacional de Assistência Social, pois o 

que mais se vê são arranjos desprotegidos e culpabilizados pela situação na qual se 

encontram, e a assistência social vem justamente para romper com a política de 

caráter moralizante e de tratamento individual, apesar de que ainda visualizamos 

práticas conservadoras por parte dos profissionais. 

Esta ênfase está ancorada na premissa de que a centralidade da 
família e a superação da focalização, no âmbito da política de 
Assistência Social, repousam no pressuposto de que para a família 
prevenir, proteger, promover e incluir seus membros é necessário, 
em primeiro lugar, garantir condições de sustentabilidade para tal. 
Nesse sentido, a formulação da política de Assistência Social é 
pautada nas necessidades das famílias, seus membros e dos 
indivíduos. (BRASIL, 2009, p. 41) 
 
 

De acordo com Couto, Yazbek e Raichelis (2012): 

 
Na PNAS, a matricialidade familiar significa que o foco da proteção 
social está na família, princípio ordenador das ações a serem 
desenvolvidas no âmbito do SUAS. Mas, como afirma a NOB-SUAS, 
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‗não existe família enquanto modelo idealizado e sim famílias 
resultantes de uma pluralidade de arranjos e rearranjos 
estabelecidos pelos integrantes dessas famílias‘. (COUTO; YAZBEK; 
RAICHELIS, 2012, p.76) 
 

Faz-se necessária a compreensão de que há novos arranjos familiares e que 

se deve atentar ao fato que cada família possui a sua particularidade, e é isso que o 

assistente social deve considerar em meio a sua atuação. É preciso olhar com 

atenção as particularidades da família, sem deixar de reconhecer que a situação na 

qual se encontra se deve a todo um contexto mais amplo. O assistente social deve 

se distanciar de práticas conservadoras, moralizantes e que culpabilizem as famílias. 

O reforço da abordagem familiar no contexto das políticas sociais, 
tendência que se observa não apenas na assistência social, requer, 
portanto, cuidados redobrados para que não se produzam 
regressões conservadoras no trato com as famílias, nem se ampliem 
ainda mais as pressões sobre as inúmeras responsabilizações que 
devem assumir, especialmente no caso das famílias pobres 
(CAPACITA SUAS3, 2008, p. 59 apud COUTO; YAZBEK; 
RAICHELIS, 2012, p. 66-67) 
 

Além de ter como centro de análise a família, o segundo eixo estruturante do 

SUAS, adotado como fator identitário, é a territorialização. Para que se possa 

organizar os serviços e programas, o SUAS se baseia, segundo Couto, Yazbek e 

Raichelis (2012, p.73), através do ―princípio da territorialização, a partir da lógica da 

proximidade do cidadão, e baseia-se na necessidade de sua oferta capilar nos 

‗territórios vulneráveis‘ a serem priorizados.‖ 

Couto, Yazbek e Raichelis (2012, p.63) nos trazem algumas concepções de 

território. Entende-se o território como espaço de ―fruto de interações entre homens, 

síntese de relações sociais‖; ―possibilidade de superação de fragmentação das 

ações e serviços, organizados na lógica da territorialidade‖; e ―espaço onde se 

evidenciam as carências e necessidades sociais, mas também onde se forjam 

dialeticamente as resistências e as lutas coletivas‖. 

                                                           
3
 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Planos de Assistência Social: 

diretrizes para elaboração. Capacita SUAS. São Paulo, Instituto de Estudos Especiais da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. 1. ed. Brasília: MDS, v.3, 2008. 
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O território é também, conforme Couto, Yazbek e Raichelis (2012, p. 73), ―o 

terreno das políticas públicas, onde se concretizam as manifestações da questão 

social e se criam os tensionamentos e as possibilidades para seu enfrentamento‖. 

Através dessa aproximação do território, concomitantemente há a aproximação da 

família, propiciando uma análise mais profunda sobre os fatores que determinam a 

situação de vulnerabilidade e risco social a qual está vivenciando. 

Uma questão importante a ser considerada é que nem sempre o território é a 

que o leva à família a vivenciar a situação de vulnerabilidade, mas sim as demais 

políticas sociais, que não estão operando de maneira a alcançar os variados 

segmentos da sociedade.  

De acordo com Couto, Yazbek e Raichelis (2012): 

É preciso lembrar que muitas situações de vulnerabilidade e risco 
social são determinadas pelos processos de produção e reprodução 
social, sendo uma condição social coletiva vivenciada por amplo 
conjunto de trabalhadores, a partir das clivagens da classe social a 
que pertencem. (COUTO; YAZBEK; RAICHELIS, 2012, p. 75) 
 

Se algum território é reconhecido como violento ou ―perigoso‖, por exemplo, 

deve-se problematizar as causas, os motivos que levam a essa estigmatização e 

como as políticas sociais estão sendo exercidas. A partir do momento em que há o 

estigma do território, ocorre a segregação deste para com o restante da sociedade, 

dificultando cada vez mais o acesso e fragilizando a busca pelo direito. 

Couto, Yazbek e Raichelis (2012, p.76) afirmam que ―o processo de 

territorialização pode reforçar o estigma dos territórios ‗vulneráveis‘, cercar e cercear 

a mobilidade dos sujeitos na cidade‖. Contudo, para as autoras, o processo de 

territorialização é um elemento-chave para a atuação do assistente social inserido 

na política de assistência social, no sentido ―debate do uso do fundo público na 

perspectiva de responder as necessidades sociais da população‖.  

Diante do exposto de como a Política de Assistência Social desenvolveu-se, 

veremos no próximo tópico com qual objetivo os Programas de Transferência de 

Renda foram instituídos e sua relação com as condições existentes para continuar 

inserido neles. 
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1.2     A Inserção em Programas de Transferência de Renda Condicionados 

 

A Política de Assistência Social passou por várias mudanças, e percebe-se 

que a Constituição Federal de 1988 foi o grande marco que a coloca como política 

pública não-contributiva e pertencente à Seguridade Social, onde são evidenciadas 

várias conquistas em relação aos direitos previstos nas legislações, nas produções 

de obras e nos parâmetros de atuação, no sentido de ampliar a proteção social, 

como já citado. 

Ao mesmo tempo em que houve avanços em relação ao social, de acordo 

com as legislações, a ofensiva neoliberal vem no sentido de desconstruir tudo o que 

já havia sido conquistado. Um grande exemplo para problematizar sobre as perdas 

está ligado ao fato da extrema focalização dos programas socioassistenciais, com o 

intuito de gerar grandes e desenfreados cortes. 

Diante desse contexto de avanços e retrocessos, a inserção em Programas 

de Transferência de Renda é uma forma de buscar a autonomia das famílias, 

através do acesso à transferência direta de renda, o que gera consumo, sendo esta 

uma estratégia típica do modo de produção capitalista. 

Os Programas de Transferência de Renda são criados, com 

condicionamentos, para que se possa garantir ao menos a sobrevivência da família. 

De acordo com Silva e Lima (2016, p.26), ―no contexto do debate internacional, os 

programas de transferência de renda são situados enquanto uma política pública de 

transferência monetária a famílias e indivíduos.‖ 

Diante de diversas mudanças no mundo do trabalho, onde a questão social se 

agrava, gerando condições precarizadas ou até mesmo o desemprego, o 

trabalhador passa a não ter uma qualificação suficiente para acompanhar essas 

transformações. Muitas famílias passam a viver abaixo da linha da pobreza e os 

Programas de Transferência de Renda são criados para que essas famílias possam 

suprir as necessidade básicas de forma autônoma. 



28 
 

O Programa de Transferência de Renda a ser analisado é o Programa Bolsa 

Família, instituído em 2003, pelo governo federal, que reúne um conjunto de 

programas anteriores, tais como: o Bolsa Escola, Auxílio Gás, Bolsa Alimentação e 

Cartão Alimentação. 

O Programa Bolsa Família, segundo os autores Burlandy, Monnerat, Schottz 

e Magalhães (2007, p.88), prioriza a família como unidade de intervenção, com o 

seu acesso àquelas pessoas que se encontram em situação de pobreza ou de 

extrema pobreza. 

Segundo Bello (2016, p. 240), ―a proteção básica prevê, em seu campo 

interventivo, um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios. Incorpora o 

PBF, que tem na renda a principal estratégia de provisão de proteção social à 

pobreza.‖  

[...] a pobreza não é simplesmente fruto de circunstâncias que afetam 
determinados indivíduos (ou famílias), desprovidos de recursos que o 
qualifiquem para o mercado de trabalho [...] [uma vez que] [...] o 
pauperismo está inscrito nas regras que organizam a vida social. É 
isso que permite dizer que a pobreza não é apenas uma condição de 
carência, passível de ser medida por indicadores sociais. É antes de 
mais nada uma condição de privação de direitos, que define formas 
de existência e modos de sociabilidade. (TELLES4, 1993, p. 13 apud 
SILVA et al, 2016, p.41) 
 

Para se ter acesso ao Programa Bolsa Família, é necessário o preenchimento 

do Cadastro Único, que é o cadastro do governo federal, cujo objetivo, é ―uniformizar 

as informações sobre possíveis beneficiários do PBF e demais programas sociais, 

propondo-se também a subsidiar o planejamento de políticas públicas dos diferentes 

níveis de governo.‖ (Idem, p.89) O Cadastro Único é a porta de entrada para todos 

os programas sociais do governo federal. 

A família se dirige ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que 

é responsável pela proteção básica, prevista na PNAS (BRASIL, 2004), em busca do 

benefício, onde é realizada a acolhida, que é uma reunião organizada pelas 

                                                           
4
 TELLES, Vera da Silva. Pobreza e cidadania: dilemas do Brasil Contemporâneo. Caderno CRH, 

Salvador, n.19, p.8-21, jul-dez.1993. 
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assistentes sociais, com o intuito de que as famílias conheçam um pouco sobre a 

instituição, quais serviços oferecidos e quais os profissionais que nela atuam.  

Após a acolhida, é feito o referenciamento, que consiste no preenchimento de 

uma ficha institucional, que contém os dados como nome, telefone, endereço, 

escolaridade, composição familiar, renda e o motivo que levou a família a procurar o 

CRAS. 

Na PNAS (2004) e na NOB (2005), a Proteção Social Básica está 
referida a ações preventivas, que reforçam a convivência, 
socialização, acolhimento e inserção, e possuem um caráter mais 
genérico e voltado prioritariamente para a família; e visa desenvolver 
potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários e se destina a populações em situação de 
vulnerabilidade social. (BRASIL5, 2004, p. 27, apud CFESS, 2011, 
p.8) 
 

A partir disso, as Assistentes Sociais do CRAS encaminham a família para o 

setor do Programa Bolsa Família, para o preenchimento do Cadastro Único. O 

responsável pela inclusão e atualização no Cadastro Único é o entrevistador 

capacitado para tal, que tem o ensino médio completo. 

É necessário ressaltar que os programas que atendem às famílias dependem 

da renda familiar per capita. Para o Cadastro Único, é considerada família todas as 

pessoas que residem sob o mesmo lugar, dividindo as gastos e a renda. 

Para se inscrever no Cadastro Único, a família tem que possuir a renda de até 

três salários mínimos. O cadastro deve ser atualizado a cada dois anos ou sempre 

que houver alguma alteração na composição familiar, seja na renda, na troca de 

escola ou troca de endereço/ município. 

A definição do critério de permanência para algum programa depende da 

renda per capita, o que muitas vezes acaba por excluir famílias que, mesmo estando 

acima do perfil permitido, não se encontram em situações de vulnerabilidade muito 

diferentes das famílias que possuem o perfil para a permanência, como é o caso do 

Programa Bolsa Família. 

                                                           
5
 BRASIL. Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Política Nacional de 

Assistência Social. Brasília, 2004. 



30 
 

O Programa Bolsa Família é condicionado, ou seja, é necessário cumprir 

requisições propostas pelo Programa para manter o recebimento do benefício. 

Segundo Bello (2016, p. 241), ―as condicionalidades abrangem um conjunto de 

deveres a serem cumpridos na educação e na saúde pelas famílias beneficiárias do 

PBF, como exigência para se manterem no programa.‖  

As condicionalidades visam o reforço do direito de acesso às 
políticas de saúde, educação e assistência social e possibilitam 
promover a melhoria das condições de vida da família beneficiária, 
bem como reforçam a responsabilização do poder público na 
garantia de oferta desses serviços. (BRASIL, 2012, p.31 - 32) 
 

As condicionalidades são importantes para que se conheça o público a que é 

destinado e até que ponto esse público consegue acessar os serviços propostos. 

O adequado monitoramento das condicionalidades torna-se 
fundamental para a localização das famílias, bem como para 
identificação da necessidade da oferta de serviços, e, também, de 
riscos e vulnerabilidades que dificultam o acesso das famílias 
beneficiárias aos serviços sociais a que têm direito. (BRASIL, 2012, 
p. 32) 
 

No que tange ao Programa Bolsa Família, as condicionalidades são 

referentes à educação e à saúde. A condicionalidade da educação se opera pelo 

monitoramento da frequência escolar. É necessário que a criança esteja 

frequentando regularmente a escola. Em relação à saúde, as crianças de até seis 

anos devem cumprir com o processo de acompanhamento de nutrição, pesagem e 

vacinação. 

A expectativa do programa, para Burlandy, Monnerat, Schottz e Magalhães 

(2007, p.89), ―é de que o cumprimento de condicionalidades tanto possibilite o 

acesso e a inserção da população pobre nos serviços sociais básicos, como 

favoreça a interrupção do ciclo de reprodução da pobreza.‖ 

Curralero et al (2010, p.153) reconhece que os efeitos dos programas de 

transferência de renda condicionados não serão visualizados de imediato e que ―no 

âmbito dos PTRC, as condicionalidades miram um objetivo de longo prazo, o qual 

visa a ruptura do ciclo intergeracional da pobreza, por meio da elevação do capital 

humano das populações mais pobres e excluídas.‖ 
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O programa de transferência de renda condicionado busca contribuir para que 

haja a diminuição da situação de vulnerabilidade. Segundo Curralero et al (2010, p. 

153), ―o aumento da escolarização e o cumprimento de agendas de saúde, ao 

promoverem o aumento do capital humano das populações mais pobres, 

possibilitariam novas perspectivas de inserção.‖ 

Quando não há o cumprimento dessas condicionalidades, há a interrupção do 

benefício, contudo sem o intuito de punir as famílias. 

A interrupção visa conceder o tempo necessário para que as 
situações de vulnerabilidade e risco sociais, que impedem ou 
dificultam o acesso das famílias aos direitos de educação, saúde e 
assistência social, previstos pela Constituição Federal, sejam 
superadas, num esforço conjunto entre poder público e família. 
(BRASIL, 2012, p.34) 
 

É necessário que se compreenda os motivos que possam levar ao 

descumprimento das condicionalidades, para que assim o trabalho do assistente 

social possa se efetivar da melhor maneira possível. 

 
1.3   O Programa Bolsa Família e sua Condicionalidade referente À Educação 

 

Antes de entrar no objeto de estudo, que é a ação do Serviço Social em face 

do descumprimento da condicionalidade educacional do Programa Bolsa Família, 

primeiramente é necessário elucidar de que maneira a mesma funciona, conforme 

os autores nos trazem: 

A condicionalidade se operacionaliza, para o caso da educação, na 
presença obrigatória a 85% das aulas, para jovens de 6 a 15 anos e 
de 75% nos jovens de 16 e 17 anos. Este controle de frequência é 
feito pelo Sistema Presença, de responsabilidade do MEC, a partir de 
mais de 16 milhões de alunos, bimestralmente. Em caso de 
descumprimento, os alunos sofrem efeitos gradativos sobre os 
benefícios que vão desde a advertência familiar até a suspensão do 
benefício. Estes efeitos são aplicados pelo MDS e controlados por 
meio do Sistema de Condicionalidades (SICON). (CIRENO; SILVA; 
PROENÇA, 2013, p. 298) 
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Notam-se muitas questões envolvendo a falta do aluno na escola, 

ocasionando o descumprimento da condicionalidade do Programa Bolsa Família 

referente à educação. Uma das primeiras questões, frequentemente vista, está 

vinculada à repetência. Muitos alunos deixam de estudar, pois repetem séries 

diversas vezes e julgam-se ―velhos demais‖ para cursar a série com alunos mais 

novos. Estes acabam se inserindo no mercado de trabalho informal cedo e acabam 

não se interessando em voltar a estudar e concluir a formação. Essa repetência, na 

maioria dos casos, está vinculada a algum tipo de necessidade especial do aluno. 

Segundo Oliveira e Soares (2012, p.290), ―isto demonstra uma dificuldade do 

sistema escolar em lidar com essas pessoas‖, visto que quando há a evasão, a 

própria escola não procura saber os motivos que levaram o aluno se ausentar e nem 

buscam maneiras de atender aqueles que possuem certa dificuldade. 

Outra questão a ser tratada em relação à repetência que pode levar o aluno à 

evasão é a infraestrutura da escola. Ainda segundo os autores, ―nota-se que quanto 

melhor a infraestrutura, menores as chances de seus alunos reprovarem‖ (Idem, 

p.290). O que se percebe são escolas que não possuem materiais, como livros, 

cadernos, aparelhos tecnológicos para uma aula diferenciada, e espaço físico, como 

salas maiores, espaço para lazer e materiais que auxiliem esse lazer, que possa 

atender bem e envolver o aluno de modo que o mesmo sinta interesse em estudar, e 

é essa ausência que acaba desmotivando-o. 

Vemos também a questão da duração das aulas. Como os autores nos 

trazem, é necessário um maior tempo de duração nas aulas, para que os alunos 

estejam preparados para as avaliações. O que percebemos é que a escola pública 

muitas vezes está em falta nesse quesito, por não haver professores suficientes que 

possam atender à escola e aos alunos. Por fim, Oliveira e Soares (2012) destacam a 

necessidade de formação dos professores em especialização, em mestrado e 

doutorado, não para que estes sejam exigentes, mas sim para que saibam como 

lidar com esses alunos, não os culpando pela repetência, mas partindo para uma 

possível solução. 

Outra questão a ser tratada, que pode levar à evasão do aluno, acarretando o 

descumprimento da condicionalidade do Programa, é a educação dos pais. Ainda 

segundo os autores, se os pais possuem uma escolaridade baixa, os filhos podem 
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estar propensos à repetência e à evasão escolar, o que leva a considerar que muitos 

pais podem não terem o reconhecimento da escola como sendo importante para a 

vida e para as relações sociais. 

O aluno, em nenhum momento, é motivado a estar na escola, pois não há 

qualidade na educação. Torres (2006, p.52) afirma que ―em nenhum dos países da 

América Latina há avanços significativos e sustentáveis na aprendizagem. 

Geralmente, se considera a qualidade de maneira muito reduzida, como sinônimo de 

rendimento escolar.‖ A educação não é tratada como um quesito para além de 

receber notas suficientes para avançar de série, de maneira a concluir a formação, 

como se fosse algo por pura obrigação. 

De acordo com Cireno, Silva e Proença (2013, p.297), ―a literatura tem 

mostrado que os programas condicionados aumentam significativamente a 

probabilidade de que as crianças pobres estejam matriculadas e efetivamente 

frequentem a escola.‖ Segundo esses autores, os programas condicionados, no 

caso o Programa Bolsa Família, influenciam fortemente as famílias beneficiárias. 

Essa influência se dá através de dois mecanismos: 

O primeiro diz respeito ao efeito direto que a condicionalidade exerce 
na promoção da frequência escolar e na expansão da oferta de 
educação. O segundo, ao efeito indireto da melhoria da renda nas 
condições de vida da família, o que consequentemente, pode gerar 
melhorias na educação das crianças. (CIRENO; SILVA; PROENÇA, 
2013, p. 298) 
 

 Os autores também trazem que o Programa Bolsa Família proporciona 

uma diminuição da desigualdade escolar dos alunos, uma vez que eles são de certa 

forma ―obrigados‖ a estarem frequentando a escola para o recebimento do benefício. 

O mais percebido é o desejo precoce da inserção das crianças e dos adolescentes 

no mundo do trabalho. 

[...] sustenta-se que a insuficiência de renda domiciliar, decorrente, 
em grande medida, do baixo nível de capital humano das pessoas 
economicamente ativas da família - notadamente, os pais - requer 
uma complementação a partir do trabalho dos jovens e das crianças. 
Essa pressão pela inserção dos jovens e das crianças ao mercado 
de trabalho implica a diminuição do tempo dedicado ao estudo e, no 
limite, o abandono da escola. Com isto se reproduz a realidade vivida 
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pelos pais: o baixo rendimento decorrente do baixo nível de 
escolaridade. (SILVEIRA; CAMPOLINA; HORN, 2013, p. 305) 
 

Entender a realidade escolar e os motivos que levam ao descumprimento 

deve sempre ―levar em consideração outras dimensões da vida do aluno além da 

estritamente escolar, entre elas a participação deste no trabalho e a rede de 

relações sociais da qual faz parte‖, conforme afirma Zago (2011, p. 20). 

A família tem um papel extremamente importante na vida do aluno, 

influenciando diretamente na sua trajetória de vida. Para Zago, ―trata-se de uma 

influência que resulta de ações muitas vezes sutis, nem sempre conscientes e 

intencionalmente dirigidas‖ (Zago, 2011, p.20). Contudo, a análise em busca dos 

motivos que levam a esse descumprimento, não pode se encerrar em torno da 

família. A autora prossegue, dizendo que ―fica evidente a necessidade de considerar 

o papel do aluno como parte ativa do seu próprio percurso e das relações que ele 

estabelece com outras instâncias de socialização‖ (Zago, 2011, p.21). 

O objetivo principal da condicionalidade educacional é  

Estimular a permanência e progressão escolar pelo 
acompanhamento individual dos motivos da baixa frequência (ou da 
não frequência) do aluno e sua superação, com vistas a garantir a 
conclusão do ensino fundamental e a continuidade dos estudos no 
ensino médio, em sintonia com os objetivos do Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE). (CURRALERO et al, 2010, 
p.162) 
 
 

De acordo com Curralero et al (2010, p. 162), ―o monitoramento da frequência 

escolar dos estudantes beneficiários do PBF, em cumprimento às regras da 

condicionalidade em educação, tem sido uma poderosa ferramenta no combate ao 

abandono e à evasão escolar.‖ 

Percebe-se que com a criação do Programa Bolsa Família e uma de suas 

condições, que é estar frequentando a escola, acaba gerando certa motivação para 

que esse processo se efetive. O responsável por essa criança ou esse jovem, 

produz um aumento no incentivo deles estarem frequentando a escola. O objetivo do 

programa é que a família possa ter acesso a outras políticas. É evidente que, 



35 
 

mesmo não pertencendo ao tripé da Seguridade Social, a educação é uma política 

primordial para o cotidiano das famílias que a acessam. 

 
Vislumbra-se que essas crianças podem conseguir um percurso 
educacional regular, com perspectivas concretas de conclusão do 
ensino fundamental e ingresso no ensino médio, rompendo com 
ciclos históricos de exclusão educacional da geração de seus pais. 
(CURRALERO et al, 2010, p.165) 
 

A condicionalidade, diferentemente do que a maioria pensa, traz uma grande 

contribuição. Através dela, pode-se visualizar até que ponto as famílias estão 

alcançando o acesso às políticas e pode-se criar uma reflexão acerca das causas 

que levaram essas famílias a estarem distantes dessas políticas que lhes são de 

direito. 

A condicionalidade em educação do PBF gera também alguns 
resultados indiretos muito importantes, como a ênfase no campo 
educacional da desigualdade socioeconômica e da vulnerabilidade 
de alunos em situação de pobreza, o que está relacionado à 
valorização da permanência da criança e do adolescente na escola e 
o combate ao abandono e à evasão escolar, portanto, a fim de 
reforçar o percurso educacional regular como um direito, sem 
interrupções, dos alunos das famílias de baixa renda. Para tanto, é 
importante incentivar a escola a identificar as causas da baixa 
frequência junto aos alunos e a suas famílias, com o apoio do diálogo 
intersetorial entre a educação e as demais áreas sociais, outro 
resultado indireto da iniciativa da condicionalidade em educação. 
(CURRALERO et al, 2010, p.165) 
 

A partir do momento em que há o impedimento da criança ou do jovem estar 

frequentando a escola, é preciso analisar os motivos que estão levando à esse 

impedimento, e dependendo, é necessário que haja a interlocução entre as políticas, 

sendo denominado de trabalho intersetorial. É de grande importância que a família 

não seja totalmente culpabilizada quando ocorre o descumprimento da 

condicionalidade. É necessário possuir um olhar crítico acerca dos motivos, analisar 

a totalidade dos fatos e entender que não depende somente daquela família que a 

criança ou jovem esteja frequentando regularmente a escola.  

Segundo Bello (2016): 
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Ultrapassar essa perspectiva individual exige olhares cuidadosos 
sobre normas que regem a operacionalidade do PBF, na proteção 
básica da política de assistência social. São normativas que, ao 
prever sanções, em decorrência dos efeitos por descumprimento de 
condicionalidades, orientam a produção de dados que, deslocados 
do território, possibilitam conjecturar que grande parte das punições 
aplicadas às famílias pode estar associada a deveres do poder 
público não cumpridos. (BELLO, 2016, p.243) 
 

Em muitos casos, são visualizados os descumprimentos, onde o motivo que 

leva a falta escolar ultrapassa a possível realização de uma solução viável apenas 

em um setor. É necessário que as estratégias para a superação do descumprimento 

sejam construídas em conjunto. 

Assim sendo, no próximo capítulo, abordaremos a intersetorialidade como 

uma estratégia importante no âmbito da política de assistência social, especialmente 

no Programa Bolsa Família e analisaremos a relativa autonomia do profissional de 

Serviço Social e suas ações no acompanhamento (ou não) dos motivos que levam 

ao descumprimento da condicionalidade educacional no CRAS de Goitacazes. 
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2  O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOITACAZES: 

DESCREVENDO O PERFIL DOS USUÁRIOS E O CENÁRIO DE ATUAÇÃO DO 

ASSISTENTE SOCIAL  

 

O Centro de Referência de Assistência Social foi implantado em janeiro de 

2009, com o atendimento sendo realizado na localidade de Farol de São Thomé. No 

entanto, para atender a população mais vulnerável e que tinha dificuldade de 

locomoção, em maio do mesmo ano, o CRAS foi deslocado para a localidade de 

Goitacazes. 

O CRAS de Goitacazes está localizado numa área urbana-periférica, com 

capacidade de referenciamento para até cinco mil famílias. Funciona cinco dias por 

semana, oito horas por dia, em um imóvel próprio da prefeitura e de uso exclusivo. 

O CRAS de Goitacazes oferece o Serviço de Proteção e Atendimento Integral 

à Família (PAIF), com ações como: recepção; acolhida realizada por técnicos de 

nível superior, onde acontece o contato inicial, que serve para estabelecer uma 

relação de confiança e reconhecimento da equipe do CRAS; acompanhamento de 

famílias que recebem benefícios eventuais; atendimento particularizado de famílias 

ou indivíduos; palestras; apoio para a obtenção de documentação pessoal; 

encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede de serviço socioassistencial; 

encaminhamento de famílias ou indivíduos para outras políticas públicas; 

encaminhamento para inserção/ atualização de famílias no Cadastro Único e 

deslocamento da equipe para atendimento e oferta de serviços em localidades 

distantes. Esses serviços oferecidos pelo CRAS estão de acordo com a Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais de 2009. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de crianças e 

adolescentes acontecem nas escolas das localidades do território. 

Os benefícios eventuais oferecidos pelo CRAS são auxílios relacionados à 

segurança alimentar, como o Programa Municipal Cheque Cidadão e o Programa 

Municipal Renda Mínima, o auxílio funerário e o aluguel social. 
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O território de abrangência do CRAS de Goitacazes possui 57 (cinquenta e 

sete) localidades, algumas localizadas em área urbana e outras em área rural.  

São estas:  

1-Alto da Areia 30-Veiga 

2-Beira do Taí 31-Vila Romana 

3-Bela Vista 32-Alto do Eliseu 

4-Bugalho 33-Aroeira 

5-Caboio 34-Babosa 

6-Campo Limpo 35-Baixa Grande 

7- Canal das Flechas 36-Baltazar 

8- Canto do Engenho 37-Barra do Jacaré 

9- Carioca de Tócos 38-Boa Vista 

10-Caxias de Tócos 39-Campo de Areia 

11- Coqueiro de Tócos 40-Córrego Fundo 

12-Correnteza 41-Farol de São Thomé 

13-Donana 42-Farolzinho 

14-Espinho 43-Lagamar 

15-Goiaba 44-Largo do Garcia 

16-Goitacazes 45-Marrecas 

17-Marcelo 46-Mulaco 

18-Mineiros 47-Mussurepe 

19-Nova Goitacazes 48-Ponto do Coqueiro 

20-Olhos D‘Água 49-Pitangueiras 

21-Parque Real 50-Rádio Velho 

22-Parque Saraiva 51-Santo Amaro 

23-Poço Gordo 52-São Bento 

24-Ponta Grossa 53-Saturnino Braga 

25-São Martinho 54-Terminal Pesqueiro 

26-São Sebastião 55-Vila do Sol 
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27-Tocaia 56-Vila dos Pescadores 

28-Tócos 57-Xexé 

29-Vala do Mato  

Fonte: CRAS de Goitacazes – 2016 

As situações mais frequentemente identificadas nesse território são crianças e 

adolescentes fora da escola; famílias em descumprimento de condicionalidades do 

Programa de Transferência de Renda Bolsa Família; famílias não inseridas em 

programas sociais; famílias em situação de insegurança alimentar e jovens em 

situação de vulnerabilidade e risco social. Mesmo com a presença do Programa 

Bolsa Família, que na verdade é o único que no momento está em continuidade, 

percebe-se que estas situações não estão sendo superadas devido à população 

estar sempre se dirigindo ao CRAS na esperança de que tenha outro programa para 

que se possa inserir. 

Nesse território, há presença de moradias irregulares, altos índices de 

criminalidade, conflito e violência vinculados ao tráfico de drogas e subempregos, 

que são características que contribuem para a vulnerabilidade das famílias. 

De acordo com os dados coletados nos CRAS de Goitacazes, no período 

entre março e abril do ano de 2016, de 100 pessoas que demandam o serviço da 

Assistência Social, 91% são mulheres e 9% são homens. Geralmente, as mulheres 

são solteiras ou divorciadas, e os homens procuram a Assistência Social ou quando 

moram sozinhos, ou quando a esposa não pode dirigir-se ao CRAS. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora - 2016 
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Em relação à idade, de 100 usuários, 34% possuem idade entre 15 e 30 anos, 

19% possuem idade entre 30 e 45 anos, 20% possuem idade entre 45 e 60 anos, e 

27% possuem idade acima de 60 anos. Percebe-se a predominância de usuários 

bem novos, que estão em vulnerabilidade por muitas vezes serem mulheres que no 

momento estão morando sozinhas com filhos, ou então acima de 60 anos e 

demandam o Benefício de Prestação Continuada (BPC/ LOAS). 

 

Fonte: Elaborado pela Autora - 2016 

Em relação à escolaridade de 100 usuários, 3% nunca frequentaram a escola, 

10% possuem o Ensino Fundamental Completo, 53% possuem o Ensino 

Fundamental Incompleto, 10% possuem o Ensino Médio Completo e 24% possuem 

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

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

de sexo feminino, engravidou cedo e se dedica aos cuidados da residência. 
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Fonte: Elaborado pela Autora - 2016 

Em relação ao trabalho de 100 usuários, 20% possuem trabalho formal, 52% 

trabalham na informalidade e 28% não trabalham. A grande parte dos usuários que 

está em trabalho informal relata que a falta de escolaridade dificulta a inserção no 

mercado formal. Mesmo em trabalho formal, muitos não chegam a receber 1 (um) 

salário mínimo, devido ao fato da carteira ser assinada por produção. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora - 2016 

Em relação à renda per capita, de 100 usuários, 20% não possuem renda, 

53% possuem de renda per capita até 1/6 do salário, 12% possuem entre 1/6 a 1/4, 

8% possuem renda per capita entre 1/4 e 1/2 do salário, 5% possuem renda per 

capita entre 1/2 e 1 salário, e somente 2% possuem mais de um salário. Os usuários 

que não possuem renda são considerados de extrema pobreza e relatam que 

sobrevivem da ajuda de parentes. Os usuários que possuem mais de um salário por 
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pessoa, são usuários beneficiários do BPC/ LOAS e geralmente residem com no 

máximo mais uma pessoa na casa. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora - 2016 

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

100 usuários, 30% não recebem nenhum tipo de benefício, 25% recebem o 

Programa Bolsa Família, 15% recebem o BPC/ LOAS, 24% recebem o Cheque 

Cidadão Municipal e 6% recebem o Renda Mínima. Os usuários que não recebem 

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

possuem conhecimento dos programas existentes. Os usuários que possuem o 

Renda Mínima são acompanhados pelo Serviço Social. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora - 2016 

Em relação à quantidade de filhos, de 100 usuários, 27% não possuem filhos, 

30% possuem de 1 a 3 filhos, 39% possuem de 3 a 5 filhos e apenas 4% possuem 

mais de 5 filhos. 
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Fonte: Elaborado pela Autora - 2016 

Em relação às demandas solicitadas, de 100 usuários, 45% demandam a 

inclusão no Programa Bolsa Família, 20% demandam benefícios eventuais, 

principalmente a cesta básica, 14% demandam o Cheque Cidadão Municipal e 21% 

demandam o BPC/ LOAS. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora - 2016 

Através dos dados coletados, visualizamos a predominância de mulheres que 

possuem de três a cinco filhos, tendo como renda até 1/6 do salário mínimo, que não 

concluíram o ensino fundamental e são atendidas pelo Programa Bolsa Família. O 

território atendido pelo CRAS de Goitacazes é extremamente vulnerável e a questão 

da renda das famílias é o que faz com que ela, nessa configuração, acesse o CRAS. 

Segundo Cronemberger e Teixeira (2013, p. 21), ―a questão da família pobre 

aparece como a face mais cruel da disparidade econômica e da desigualdade 

social‖. 
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O objetivo do CRAS é oferecer os serviços socioassistenciais àquelas famílias 

ou indivíduos que os demandam, a fim de diminuir a vulnerabilidade deles. Os 

recursos financeiros para a execução dos programas e benefícios são financiados 

pelos recursos da União, do Estado e do município. 

A instituição conta com a coordenadora estatutária, com quatro assistentes 

sociais estatutárias e uma contratada, com duas psicólogas estatutárias, com uma 

pessoa responsável pelo administrativo e com uma auxiliar de serviços gerais 

contratadas. A instituição ainda oferece o espaço para o setor do Programa Bolsa 

Família que conta com três entrevistadores do Cadastro Único e Assistente Social, 

todos contratados. 

O CRAS hoje conta com quatro profissionais de Serviço Social e todas se 

envolvem em todo tipo de atendimento e acompanhamento devido ao extenso 

território. 

A população atendida pelo Serviço Social no CRAS de Goitacazes encontra-

se em situação de extrema pobreza. Varia de pessoas com idade de 15 a 60 anos e 

na maioria são mulheres solteiras, com uma média de quatro filhos, trabalhando de 

modo informal, cuja renda per capita varia de 70 reais a um terço do salário mínimo. 

As mais frequentes demandas apresentadas ao Serviço Social estão relacionadas à 

inserção das famílias nos Programas de Transferência de Renda, como por exemplo 

o Bolsa Família, demandam o Cheque Cidadão, os Programas Habitacionais e o 

Benefício de Prestação Continuada. Há também a solicitação de benefícios 

eventuais, como a cesta básica e kits para recém-nascidos, e solicitações para 

cursos, relacionados à padaria, barbearia, manicure, entre outros. 

As demandas que não podem ser resolvidas pelo CRAS são encaminhadas 

para outras redes socioassistenciais. 

Visualizamos que: 

Nos anos de 1990, a somatória de perdas dos trabalhadores, que 
vão configurar um novo perfil para a questão social brasileira, 
particularmente pela via da vulnerabilização do trabalho, confronta-se 
com a erosão do sistema de garantias e proteções sociais e com a 
emergência de ―modernas‖ e focalizadas práticas filantrópicas que 
descaracterizam direitos, despolitizam os conflitos sociais e 
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desmontam a universalidade das políticas sociais públicas. (COUTO; 
YAZBEK; RAICHELIS, 2012, p. 58) 
 

Apesar de todos os avanços conquistados pela política de assistência social, 

percebe-se que, ao mesmo tempo, há a tentativa de retroceder todos os direitos, 

onde a todo o momento se visualiza essa tentativa de realizar o desmonte da 

Seguridade Social no país, rebatendo diretamente no município que, atualmente, 

sofre grandes desafios, impactando a Política de Assistência Social. 

Hoje, a política de assistência social enfrenta grandes desafios, devido aos 

grandes cortes na área social, como o corte do Programa Municipal Cheque 

Cidadão, que sempre sofreu grandes críticas, no sentido de ser um programa que 

visava a segurança alimentar das famílias, ao mesmo tempo em que era utilizado 

para fins eleitoreiros, e o encerramento das atividades do restaurante popular. Com 

esses dois exemplos, podemos visualizar que o único programa existente para 

atender as famílias, que é o Programa Bolsa Família, encontra-se sobrecarregado e 

não supre as necessidades mais básicas que estão presentes. Somente os 

profissionais tomando o Projeto Ético Político como escolha, poderão enfrentar 

esses desafios que são postos no dia-a-dia. 

Cada profissão possui o seu projeto e, de acordo Silva (2015, p.251), ―os 

projetos profissionais são expressões historicamente determinadas do modo de ser 

de uma profissão‖. Silva (2015) prossegue elucidando que: 

No âmbito do serviço social brasileiro, esse projeto profissional, que 
tem a liberdade como valor ético central, o compromisso com o 
projeto da classe trabalhadora e a emancipação humana como 
horizonte, a partir da década de 1990, foi denominado projeto ético-
político, conquistando hegemonia no seio da categoria profissional. 
(SILVA, 2015, p.252) 
 

O Projeto Ético-Político tem como valor central o reconhecimento da 

liberdade, e os assistentes sociais devem comprometer-se para que os indivíduos 

alcancem a autonomia e a emancipação. O Projeto Ético-Político sugere a 

construção de uma nova ordem social. Forti e Coelho (2015) nos trazem uma crítica, 

que é o verdadeiro embate da profissão com aqueles que são atendidos nas 

instituições. 
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Esse é um projeto profissional que assegura valores que se dirigem 
aos interesses da classe trabalhadora e, assim, apesar de permitir 
vislumbrarmos a possibilidade de construção de uma nova ordem 
societária - uma ordem cuja lógica não seja a contradição entre o 
gênero humano e o indivíduo e que não se assente na 
mercantilização da vida social -, não prescinde da relação que nos 
cabe profissionalmente com os usuários das instituições em que 
trabalhamos como assalariados. (FORTI; COELHO, 2015, p.25) 
 

Sabemos que a materialização do Projeto Ético Político é um grande desafio, 

devido a vários fatores como a dificuldade diária de realizar um trabalho, onde as 

condições de trabalho são precárias e muitas vezes sem o recurso necessário. 

Outro grande desafio consiste nas diversas visões que os profissionais possuem. 

Muitos não seguem o mesmo sentido da profissão, que é a materialização do 

Projeto Ético-Político, tendo práticas imediatistas e que se encerram na maioria dos 

primeiros atendimentos. De acordo com Valle (2015): 

Esse projeto profissional, que no Brasil chamamos de projeto ético-
político, apesar de expressar-se vigorosamente em suas dimensões 
―teórica‖, ―político-organizativa‖ e ―jurídico-política‖, ainda apresenta 
significativas debilidades de materialização no que tange à dimensão 
da ―prática profissional‖. (VALLE, 2015, p.203) 
 

Não há uma problematização em torno da vida da família atendida, não há um 

esforço para buscar meios para que a mesma enfrente a questão da vulnerabilidade 

em que se encontra, estando somente ali para atender a demanda institucional. 

Nesse sentido, em seu exercício profissional no cotidiano 
socioinstitucional, os assistentes sociais podem reforçar diferentes 
projetos societários, materializando princípios e valores em direções 
sociais diferentes - e até antagônicas. (FORTI; COELHO, 2015, p.29) 
 

Além dessas questões, os assistentes sociais se veem em um dilema onde, 

segundo Valle (2015, p.199), há ―duas demandas antagônicas e desiguais entre si: a 

demanda institucional - pela conservação do status quo e a demanda ética (presente 

no Código de Ética de 1993) - pelo compromisso de contribuição no processo de 

emancipação da classe trabalhadora‖. 
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Os instrumentos utilizados para os registros de intervenção são, por exemplo, 

o formulário de atendimento, o encaminhamento, o prontuário SUAS, o Cadastro 

Único, a visita e o livro de ocorrência. 

As condições de trabalho são precárias e os avanços acontecem de forma 

lenta e gradual. Antes não havia computadores para a elaboração dos documentos 

que as assistentes sociais produziam, onde ou faziam em casa ou pagavam para 

fazer. Não havia uma impressora, e muitas vezes tinha que desembolsar para tirar 

uma xerox. Também não havia uma pessoa responsável pela recepção e pelo 

administrativo, no sentido de receber as famílias, realizar o agendamento, devido à 

grande procura e organizar as fichas institucionais, onde antes tudo era realizado 

pelos profissionais de Serviço Social. 

Hoje, há computadores, mas às vezes a internet não funciona. A impressora 

nem sempre tem cartucho de tinta para a impressão ou xerox e, muitas vezes, os 

profissionais saem do seu local de trabalho para imprimir em outros lugares 

próximos com o próprio dinheiro, mas não se pode negar que os equipamentos 

necessários existem, mesmo que ainda tenham esses desafios para que funcionem 

como deveriam. 

As salas para atendimento social não tem privacidade, são pequenas e 

desconfortáveis, e quase sempre são divididas por todas as profissionais de Serviço 

Social. 

O espaço físico da assistente social do Programa Bolsa Família é o mesmo 

da assistente social do CRAS, só que os setores são diferentes: nas salas da frente, 

situa-se a assistente social do CRAS; e atrás, ficam os entrevistadores, com a 

assistente social do Programa Bolsa Família. São independentes, mas com o 

mesmo espaço físico do CRAS. 

Para que uma família seja incluída no Programa Bolsa Família, é necessário 

que ela esteja inscrita no Cadastro Único para programas sociais do Governo 

Federal. O acesso a esse Cadastro se dá primeiramente com a marcação para 

participar da acolhida, que é uma reunião com as famílias, onde as assistentes 

sociais do CRAS disponibilizam informações sobre a instituição e os serviços 
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oferecidos, e em seguida é realizado o referenciamento, onde há a coleta dos dados 

daquela família e o motivo para que tenha acessado aquela política, em uma ficha 

institucional. A partir disso, a família é encaminhada para o setor do Programa Bolsa 

Família, para realizar o preenchimento do Cadastro Único, que deve ser com pelo 

menos um documento original de cada componente, sendo responsabilidade dos 

entrevistadores. 

Além da inclusão, o setor do Programa Bolsa Família realiza atualização 

cadastral, lida com os casos de bloqueios e cancelamentos por averiguação do 

Governo Federal, e quando há a advertência, bloqueio ou suspensão por 

descumprimento de condicionalidades, conta com o recurso, que é a família fornecer 

a justificativa de a criança ou adolescente estar se ausentando da escola para a 

assistente social. 

O trabalho realizado no Programa Bolsa Família possui grandes desafios, 

sendo um deles o intenso fluxo de atendimento às famílias beneficiárias para poucos 

profissionais. Percebe-se isso quando há o bloqueio ou suspensão de benefício, 

onde muitos responsáveis familiares vão ao mesmo tempo para o setor para 

resolver essa situação, sobrecarregando os três entrevistadores, fazendo com que o 

atendimento seja realizado de forma extremamente automática e robotizada. 

Quando o prazo para julgar o recurso está aberto e as cartas são emitidas 

para as famílias, informando que a criança ou adolescente está se ausentando da 

escola, muitas delas também procuram o setor, e somente a assistente social que 

pode realizar o atendimento a essas famílias, sobrecarregando a única profissional 

que é responsável por essa atividade. 

Diante desse intenso número de famílias que procuram fazer o recurso e por 

ser esta uma ―obrigação‖, o fazer profissional do assistente social acaba fugindo do 

que a profissão propõe, uma vez que precisa dar conta de responder a todas elas, 

em virtude do um prazo que o sistema impõe. É difícil fazer uma análise da situação 

que impede a criança ou adolescente de estar frequentando as aulas, num 

atendimento de no máximo quinze minutos, por ter uma longa fila com a mesma 

demanda e um prazo a cumprir pra respondê-la, para que não interfira no 

recebimento do benefício, quando o caso é de advertência. Quando o caso é de 
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bloqueio ou de suspensão, se há a demora para realizar esse recurso, atrasa ainda 

mais o retorno para o recebimento do benefício, podendo deixar a família numa 

situação de vulnerabilidade pior do a que se encontra. 

Diante de todas as dificuldades postas no dia a dia, a ação profissional acaba 

se tornando limitada, se os próprios profissionais não criarem estratégias para 

superá-las. 

A equipe é interdisciplinar e o Serviço Social trabalham juntamente com os 

profissionais de Psicologia, atuando de forma que atenda as demandas da 

população que solicita. 

O Serviço Social foi implantado desde que o CRAS de Goitacazes foi criado e 

tem como objetivo atender à população que se encontra em estado de 

vulnerabilidade e oferecer serviços, inserção em políticas públicas, programas e 

benefícios sociais através de encaminhamentos.  

Os profissionais de Serviço Social realizam a acolhida, a entrevista individual, 

a visita domiciliar, a busca ativa, o acompanhamento prioritário de famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família e na orientação e acompanhamento para a 

inserção no Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

Os Assistentes Sociais, no cotidiano do seu exercício profissional, 
devem comprometer-se, política e eticamente, com objetivar os 
valores na direção da elevação dos patamares da sociabilidade 
humana voltados ao ser para nós. Esse compromisso, todavia, não é 
exclusivo dos assistentes sociais. Os trabalhadores organizados em 
suas lutas sociais, os segmentos mais progressistas dessa 
sociedade burguesa, travam, cotidiana e arduamente, batalhas 
prático-teóricas contra a conservação do status quo da ordem do 
capital. (FORTI; COELHO, 2015, p.34) 
 

Mesmo que haja esse conflito entre o profissional ter que atender as 

demandas dos usuários, sem desconsiderar a demanda institucional e o fato de ser 

um trabalhador assalariado, Valle (2015) destaca que: 

Há uma margem de autonomia resguardada a cada profissional, que 
garante a possibilidade de que em determinados momentos de 
atuação, eles possam intervir de maneira independente em relação 
aos direcionamentos institucionais. (VALLE, 2015, p.202) 



50 
 

 

Para Torres (2009), o assistente social possui uma autonomia relativa. 

Essa autonomia é relativa na medida em que é mediada pelos 
objetivos e determinantes presentes na organização. Analisado 
dessa forma, não é o assistente social que organiza o seu exercício 
profissional, mas a própria organização para a qual presta serviço. O 
que o empregador espera é que ele cumpra suas obrigações sem 
questionamentos. (TORRES, 2009, p.210) 
 

Contudo, os ―profissionais devem ter assegurado o seu direito à autonomia no 

planejamento e exercício de seu trabalho‖ (CFESS, 2011, p.5) 

Mesmo com as imposições institucionais, 

A definição das estratégias e o uso dos instrumentais técnicos devem 
ser estabelecidos pelo/a próprio/a profissional, que tem o direito de 
organizar seu trabalho com autonomia e criatividade, em 
consonância com as demandas regionais, específicas de cada 
realidade em que atua. (CFESS, 2011, p.24) 
 

Cabe aos assistentes sociais tecer ―reflexões no confronto com o Projeto 

Ético Político profissional, buscando fortalecer a relativa autonomia profissional no 

trabalho em serviço‖, conforme Nogueira e Tumelero (2015, p. 223) elucidam. 

Ao ser contratado para prestar serviços nas organizações, o 
assistente social é designado a desenvolver atividades previamente 
determinadas pelos gestores, cujo foco principal é a 
operacionalização das políticas públicas, a execução de programas, 
projetos e serviços determinados pelas diversas esferas 
governamentais, nas quais se inserem as atividades constitutivas do 
trabalho socioeducativo. (NOGUEIRA; TUMELERO, 2015, p.210) 
 

O conflito que o assistente social vive cotidianamente é atender a população, 

sendo que ele também está inserido no mundo do trabalho. 

Inserido no mundo do trabalho como trabalhador assalariado, o 
profissional de Serviço Social, ao mesmo tempo em que sofre as 
consequências da reestruturação produtiva, atua sobre ela quando 
em contato com os usuários. Essa reestruturação incide sobre o 
trabalho e as condições de trabalho do assistente social, ou seja, os 
profissionais trabalham em precárias condições de trabalho que 
também comprometem a autonomia do profissional. (TORRES, 2009, 
p. 211) 
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É preciso problematizar o trabalho do assistente social que, segundo 

Faermann e Mello (2016, p. 99), ―supõe pensá-lo como alíquota do trabalho da 

classe trabalhadora, que vende sua força de trabalho em troca de um salário, sujeito 

às violações e aos constrangimentos comuns a todos os trabalhadores 

assalariados.‖ 

Segundo Mota (2017), é preciso que:  

Apuremos nossa capacidade intelectual e o espectro de atuação 
profissional, na perspectiva de tencionar as políticas e os meios de 
enfrentamento da desigualdade social, sempre levando em conta os 
limites impostos pela realidade à ação profissional. (MOTA, 2017, 
p.49) 
 

É necessário que o assistente social esteja sempre se atualizando e utilizando 

a bagagem teórica e metodológica no trabalho a ser realizado, para que ele não caia 

na rotina e no imediatismo, conforme Nogueira e Tumelero (2015) afirmam: 

O Assistente Social, enquanto agente implementador estatal de 
serviços no campo das políticas sociais, dentro da particularidade 
que lhe é própria, firma-se pela via da competência teórica e 
metodológica que orienta sua ação interventiva.(NOGUEIRA; 
TUMELERO, 2015, p.221) 
 

Mesmo com a relativa autonomia do assistente social, é preciso levar em 

conta a mercantilização dos serviços e a racionalidade própria dos serviços, o que 

favorece a superação de muitas angústias profissionais e contribui para o 

reconhecimento e superação da polarização entre a lógica institucional e 

profissional, segundo analisa os autores supracitados. 

De acordo com Silva (2015):  

As Políticas Sociais são espaços fundamentais da atuação 
profissional do assistente social. Portanto, a conformação e o 
direcionamento que são dados a tais políticas tornam-se 
condicionantes para a efetivação daquele projeto profissional. 
(SILVA, 2015, p.252) 
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O Projeto Ético Político deve ser assumido pelos profissionais de Serviço 

Social, para que tenham suas ações voltadas para a melhor atendimento à 

população usuária. 

Faz-se necessário reconhecer que: 

Diante do exposto, consideramos claro que o fortalecimento e a 
defesa do projeto ético-político do serviço social impõe remarmos 
contra a corrente da superexploração da força de trabalho em geral. 
Cabe a nós apreciar que os assistentes sociais, trabalhadores que 
vendem a sua força de trabalho em troca de salário, inserem-se no 
mercado de trabalho, por meio de vínculos frágeis, em condições 
precárias de trabalho, tendo o seu desempenho profissional 
controlado e aferido pela quantidade de procedimentos que realiza. 
(FORTI; COELHO, 2015, p.35-36) 
 

Diante do exposto sobre o Projeto Ético Político, percebe-se o quanto é 

complexo materializá-lo ou colocá-lo em prática. É preciso atentar-se que: 

O profissional é acometido das inúmeras transformações do mundo 
do trabalho, com a flexibilização e a multifuncionalidade do 
trabalhador, aliadas às novas exigências de mercado. Por outro lado, 
é ainda submetido a princípios operacionais básicos de determinados 
programas, projetos e serviços, que, na maioria das vezes, são 
contrários aos valores determinantes da profissão. (SILVA, 2015, p. 
255) 
 

A grande questão em torno da materialização do Projeto Ético Político, 

consiste no fato dos profissionais atuando, por exemplo, em programas que são 

focalizados e excludentes, como por exemplo na política de assistência social. É 

preciso criar estratégias que possam romper com a visão conservadora da profissão, 

tomar o Projeto Ético político como base para a atuação profissional e contar com a 

rede de serviços para que a proteção social prevista na política de assistência social 

seja efetivada. Segundo Valle (2015):  

A função assistencial dos assistentes sociais é extremamente 
dependente da rede socioassistencial, tendendo, por isso, a se 
materializar de maneira mais evidente apenas a partir da 
complementação de outras instituições de política social. (VALLE, 
2015, p.209) 

A Assistência Social não tem o dever de dar conta de atender todas as 

demandas de maneira isolada. A proteção social está ligada a todas as políticas, e a 
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ação intersetorial deve se fortalecer no sentido de dar respostas a essas demandas 

trazidas. 

De acordo com Bello (2016, p.243), ―levando em conta os propósitos 

protetivos da assistência social, o fundamental é que sejam fortalecidas perspectivas 

preventivas, o que pressupõe práticas planejadas com enfoque na antecipação de 

riscos de vulnerabilidades sociais‖. 

Dentro do próprio campo institucional, no caso o CRAS Goitacazes, o trabalho 

é realizado através de uma equipe multidisciplinar, ou seja, com a presença de 

diferentes profissionais, a saber: assistentes sociais, psicólogos, administrativo e 

serviços gerais. 

No setor do Programa Bolsa Família, o trabalho é realizado pelos 

entrevistadores do Cadastro Único e pela assistente social. 

Cabe ressaltar que alguns entrevistadores são alunos de Serviço Social da 

UFF, que foram contratados com a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/ 

RJ, pois a Universidade Federal Fluminense não tinha campo de estágio para 

oferecer e os CRAS só aceitariam estagiários, se os alunos trabalhassem pelo 

menos 20 horas como entrevistadores do Cadastro Único. Na época, foram 

contratados 19 entrevistadores. Houve a capacitação de 3 dias e a partir disso 

começaram a exercer a função de modo remunerado e o restante do tempo livre era 

destinado ao estágio supervisionado. 

Alguns entrevistadores saíram, e entraram outros que não são da UFF. Hoje 

são 10 da UFF e no ano passado, próximo às eleições, entraram mais 10 por 

indicação política e, devido a saída de alguns da UFF, entraram mais 4. Ao todo, 

atualmente, são 24 entrevistadores, dos quais 14 somente concluíram o ensino 

médio ou estão cursando faculdade em outras áreas. 

O entrevistador é responsável pela inclusão de famílias no Cadastro Único, 

atualização cadastral, pode realizar busca ativa e visitas domiciliares, no sentido 

exclusivo de incluir ou alterar algum cadastro. 



54 
 

Tanto o entrevistador quanto o assistente social fazem inclusão de família, 

atualização de cadastro, faz busca ativa (o que não deveria ser feito por ele), faz 

visita (só que a diferença da visita, é que o entrevistador só faz a visita para 

entrevistar mesmo) e a única coisa que fica na parte da assistente social é o 

recurso, que o entrevistador não tem acesso e não tem como fazer. Nem é tanta 

diferença, porque eles aproveitaram os alunos da UFF, porque eles já tem uma 

visão diferente de como incluir as pessoas no Programa Bolsa Família, porque se a 

gente não tiver esse olhar, muitas famílias seriam prejudicadas. 

A diferença do trabalho do entrevistador em relação ao do assistente social é 

que somente esse pode realizar o recurso, que consiste na justificativa quando há o 

descumprimento de condicionalidades, ou visitas, quando o benefício encontra-se 

bloqueado ou cancelado e o sistema exige que seja feito na casa das famílias. O 

assistente social, assumindo o caráter pedagógico da profissão, orienta as famílias 

sobre o sentido das condicionalidades e a importância de cumpri-las, como forma de 

acesso às demais políticas. 

Quando há irregularidade, quando alguma família cai em averiguação do 

governo, o sistema de recebimento acusa e só pode ser regularizado com visita. 

Somente quem pode fazer essa atualização com visita é o assistente social e não o 

entrevistador comum. A diferença está nisso. 

Um grande desafio para realizar o trabalho do Programa Bolsa Família 

encontra-se justamente nessa contratação de entrevistadores, que não possuem a 

visão clara sobre a política de assistência social. Muitos desses entrevistadores 

estão somente para exercer a função e receber o seu salário. Antes, precisava-se de 

campos de estágio e houve um comum acordo com a Prefeitura. Contudo, a partir 

do momento em que se começou a movimentação para as eleições, por motivos de 

―conhecimento‖ e cabos eleitorais, foram contratados esses novos entrevistadores, 

em sua maioria de nível médio e sem qualquer experiência na política de assistência 

social. 

Cotidianamente, visualizam-se famílias perdendo o benefício por declararem 

uma renda de ―biscates‖ que, muitas vezes não é certa, e o entrevistador não possui 

essa sensibilidade de enxergar que essas famílias não conseguem se expressar 
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devidamente, fazendo com que sejam penalizadas. Situação ainda mais complexa 

se situa no momento em que a renda da família ultrapassa dois reais, por exemplo, 

do corte de renda per capita que é estabelecido pelo programa, e o entrevistador 

acredita que a família não precisa daquele benefício, pois se encontra fora do perfil 

para o programa. 

Visualiza-se também a presença de comentários preconceituosos e de senso 

comum como ―Bolsa Família é para quem não gosta de trabalhar‖, como se somente 

o valor recebido pelo programa fosse o suficiente para a família superar a situação 

de pobreza. 

Nota-se que todo o trabalho desenvolvido pelos entrevistadores contratados 

pela Universidade Federal Fluminense em conjunto com os profissionais de Serviço 

Social vem sendo desmontado por alguns dos novos entrevistadores, onde se veem 

famílias tendo os seus benefícios bloqueados ou cancelados por essa questão da 

renda. 

É necessário deixar claro a preocupação da gestão do Programa Bolsa 

Família de que alunos da Universidade Federal Fluminense confundirem a sua 

atuação como estagiários e como entrevistadores. 

Em conformidade com o artigo 1° da Lei 11788, de 25 de setembro 
de 2008, o estágio é definido como ato educativo escolar 
supervisionado, desenvolvido em ambiente de trabalho, que visa a 
preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 
frequentando o ensino, objetivando o aprendizado de competências 
próprias e típicas da atividade profissional, e a contextualização 
curricular, o desenvolvimento para a vida cidadã e para o trabalho. 
(BARROCO; TERRA, 2012, p.163) 
 

Sempre foi esclarecido que enquanto estagiários, os alunos não deveriam se 

envolver com o preenchimento ou atualização do Cadastro Único, e enquanto 

entrevistadores não deveriam se envolver com questões exclusivas do Serviço 

Social. 

O estagiário que exerce funções privativas do assistente social, sem 
supervisão direta de campo e acadêmica, estará também exercendo 
ilegalmente a profissão, pois não pode realizar tarefas de 
complexidade que são de responsabilidade do profissional que 
concluiu o curso de graduação em Serviço Social e que se encontra 
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devidamente inscrito no CRESS de sua área de ação. (BARROCO; 
TERRA, 2012, p. 163) 
 

Através do exposto, percebe-se que se apresentam diversos tipos de 

profissionais, e consequentemente diversos saberes. Diante disso, 

A atuação interdisciplinar requer construir uma prática político-
profissional que possa dialogar sobre pontos de vista diferentes, 
aceitar confrontos de diferentes abordagens, tomar decisões que 
decorram de posturas éticas e políticas pautadas nos princípios e 
valores estabelecidos nos Códigos de Ética Profissionais. (CFESS, 
2011, p.27) 
 

É correto afirmar que o Programa Bolsa Família traz uma grande contribuição, 

no sentido de transferir diretamente a renda para que as famílias possam prover 

suas necessidades, e faz com que elas possa se organizar e se planejarem, 

contudo, é necessário que haja uma interlocução com outras políticas. O Programa 

Bolsa Família deve estar em consonância por, exemplo, com o Programa de 

Atendimento Integral à Família (PAIF), serviço de acompanhamento que é ofertado 

pelo CRAS, pois: 

Parte-se do pressuposto que o acesso à renda contribui para a 
superação de situações de vulnerabilidade, mas que a sua efetiva 
superação requer também a inserção em serviços socioassistenciais 
e setoriais, de maneira a proporcionar proteção social, fortalecimento 
dos laços familiares e comunitários e acesso das famílias a outros 
direitos. (BRASIL, 2012, p.31) 
 

A compreensão de que o Estado deve cumprir com os seus deveres para que 

o direito da família seja exercido, tem que ser levado em consideração para a 

atuação do assistente social em conjunto com as outras políticas, pois de acordo 

com Bello (2016): 

As famílias, chamadas a se responsabilizar pelo cumprimento de 
condicionalidades na educação, demandam a provisão de meios de 
agir, que, para além de disposições normativas, pressupõem 
reconhecimento de direitos enquanto campo de certezas com as 
quais possam contar para se proteger. Esse entendimento é 
necessário para que a política de assistência social, em seu território, 
não incorra no risco de processar análises que, isoladas e estanques 
dos territórios de vivência das famílias, acabem por responsabilizá-
las por deveres estatais não cumpridos. (BELLO, 2016, p.246) 
 



57 
 

A partir das experiências advindas do Estágio Supervisionado no campo da 

Assistência Social, realizado na Instituição CRAS de Goitacazes no ano de 2016, foi 

visualizado o alto índice de descumprimento6 das condicionalidades do Programa 

Bolsa Família. 

Para Carnelossi (2016), o Programa Bolsa Família fere totalmente os 

princípios da Política de Assistência Social e os valores trazidos pelo Código de 

Ética Profissional de 1993, por ser focalizado aos mais pobres, de acordo com a 

renda, e condicionado, no sentido de ter que cumprir requisitos para continuar 

recebendo o benefício.  

Registra-se um confronto de princípios que coloca de um lado a 
política de assistência social (influenciada pela lógica universal e 
incondicional) e o Código de Ética do Serviço Social, e de outro lado 
a lógica dos atuais programas de transferência de renda focalizados 
e condicionados, como é o caso do PBF. (CARNELOSSI, 2016, 
p.129) 
 

Os Assistentes Sociais se veem em meio a um dilema. O que era pra ser um 

direito para aquele que necessita, como a política de assistência social preconiza, 

acaba se desvinculando ao real sentido dela, a partir do momento em que esse 

Programa de Transferência de Renda culpabiliza os beneficiários quando há o 

descumprimento das condições propostas pelo Programa. De acordo com 

Carnelossi (2016):  

A lógica de ativação do beneficiário rumo à superação individual da 
sua condição de pobreza prioriza a lógica de autorresponsabilização, 
o que significa retornar a questão da pobreza para o plano moral, 
como é o caso das condicionalidades dos PTRs, que 
responsabilizam o beneficiário pelo acato ou não desses imperativos. 
Nesse caso, existe uma premissa de que pais pobres são de alguma 
forma, culpados se seus filhos não vão à escola ou ao médico. 
(CARNELOSSI, 2016, p.131) 
 
  

                                                           
6
 Não há dados concretos devido à falta de sistematização. Com a vivência de estágio, pode-se 

perceber uma intensa procura para o recurso por conta das cartas que o governo envia como forma 
de alerta. Tudo começa com a advertência, evolui para o bloqueio e se o descumprimento persiste 
gera a suspensão e até mesmo o cancelamento. Em todos os níveis de alerta percebeu-se essa 
intensa procura. 
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Pode-se perceber que há muitos motivos que levam ao descumprimento da 

condicionalidade do Programa Bolsa Família, e cabe ao profissional buscar 

conhecê-los para, assim, intervir da melhor maneira. Ao mesmo tempo em que se 

deve tratar da questão da evasão, é necessário ser trabalhada a frequência escolar, 

não como uma mera condição para o recebimento do benefício, mas como sendo 

importante para uma futura formação de uma pessoa adulta, para a inserção no 

mundo do trabalho e para a não reprodução de questões equivocadas que são 

abordadas no dia a dia, e que sim, mesmo com todas as dificuldades existentes nos 

diversos âmbitos, há meios de estar frequentando a escola. 

No entanto, o que observamos, ao longo de nossa experiência de estágio, 

que além da falta de comunicação do Assistente Social do Programa Bolsa Família 

com o do CRAS, não há uma comunicação do Programa com a escola e vice versa, 

quando há o descumprimento. Não se sabe se há o contato da escola com a família 

da criança ou do adolescente que se afasta das aulas, e se o tratamento dessas 

faltas é relacionado à condicionalidade do Programa. No recurso realizado pela 

Assistente Social do Programa Bolsa Família, o Responsável Familiar (RF) é 

orientado a se dirigir ao Conselho Tutelar caso a criança ou adolescente se recuse 

de toda maneira a retornar à escola. Não se sabe também que tipo de trabalho é 

realizado nessa instituição e não há um retorno para o setor do Programa Bolsa 

Família. 

Assim sendo, no próximo capítulo, abordaremos as falas das profissionais do 

CRAS de Goitacazes e do Programa Bolsa Família, objetivando saber o que pensam 

sobre as questões apresentadas. 
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3  A RELATIVA AUTONOMIA DO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DE 

GOITACAZES E NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O DESAFIO DA 

INTERSETORIALIDADE. 

 

Ao longo desse capítulo, apresentaremos o trabalho do assistente social no 

CRAS de Goytacazes e no Programa Bolsa Família, refletindo sobre a autonomia do 

profissional e o desafio da intersetorialidade. 

A metodologia adotada foi levantamento de informações, mediante entrevistas 

com as assistentes sociais, tanto do Programa Bolsa Família quanto do CRAS, e 

relato das experiências vivenciadas no CRAS de Goitacazes, buscando entender 

como o trabalho do Serviço Social é exercido no âmbito do Programa de 

Transferência de Renda proposto e o desafio da comunicação entre os setores.  

Foram questões norteadoras deste trabalho, saber como deve ser a atuação do 

Assistente Social tanto do CRAS quanto do Programa Bolsa Família frente às 

condicionalidades educacionais; se há contato com as escolas para tratar do 

descumprimento da condicionalidade educacional; e de que forma a autonomia 

relativa do Assistente Social pode interferir no atendimento ao usuário; e analisar 

quais são os desafios para desenvolver a intersetorialidade no CRAS de Goitacazes.  

Para responder a essas questões, trabalhamos com os seguintes 

pressupostos: A atuação do Serviço Social deve estar em consonância com o 

Projeto Ético Político da profissão, buscando sempre o apoio do embasamento 

teórico, se utilizando dos instrumentos técnico-operativos, e respaldado pelo Código 

de Ética.  A atuação deve estar voltada para um melhor atendimento ao usuário, no 

sentido de disponibilizar as informações sobre os serviços ofertados pela rede 

socioassistencial. Há também a questão da comunicação entre setores. É 

necessária uma ação conjunta, visando buscar estratégias e novas formas de 

intervir, para que o índice de descumprimento diminua e que mesmo que haja que 

seja possível encontrar maneiras de exercer um trabalho que possa ultrapassar a 

burocracia do sistema. 

Além da falta de comunicação do Assistente Social do Programa Bolsa 

Família com o do CRAS, percebe-se que não há uma comunicação do programa 
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com a escola e vice versa, quando há o descumprimento da condicionalidade 

educacional. Não se sabe se há o contato da escola com a família da criança ou do 

adolescente que se afasta das aulas, e se o tratamento dessas faltas é relacionado 

à condicionalidade do Programa. 

Percebe-se que o recurso que é realizado pela Assistente Social do Programa 

Bolsa Família é um procedimento extremamente vago, no sentido de ser um 

atendimento rápido e de uma forma que não ultrapassa o sistema, pois as ações 

ocorrem através do que é exigido por ele. O Programa Bolsa Família se 

operacionaliza com critérios relacionados à renda e é necessário cumprir condições. 

O assistente social tem a sua ação baseada nesse sentido. Se há o cumprimento 

dessas condições, a família continua recebendo o benefício; se não há o 

cumprimento, a família entra com o recurso, e continua recebendo quando a 

justificativa da ausência escolar é realizada. Essa situação pode levar o responsável 

familiar a acreditar que toda vez em que a criança descumprir a condicionalidade e 

for realizado o recurso, o assistente social irá ser a figura que estará disponibilizando 

o desbloqueio do benefício. Essa visão do responsável familiar se afasta totalmente 

do real sentido da profissão7, como se a atuação do assistente social se esgotasse 

na realização do recurso. 

Um desafio presente na atuação do assistente social do Programa Bolsa 

Família é desenvolver a intersetorialidade com o CRAS de Goitacazes. É notável a 

falta de comunicação entre os setores com a justificativa do CRAS que há muito 

trabalho para ser realizado e que não há tempo para essa comunicação sobre o 

descumprimento da condicionalidade escolar. Mesmo as profissionais recebendo a 

listagem de famílias que estão em suspensão e que necessitam de 

acompanhamento, não há um diálogo com o setor do Programa Bolsa Família. Não 

se sabe como é realizado o acompanhamento, não há uma devolução de 

informações, no sentido de saber se a família que foi acompanhada por esse motivo, 

                                                           
7
  Segundo Iamamoto (2008, p. 215), ―o significado social do trabalho profissional do assistente social 

depende das relações que estabelece com os sujeitos sociais que o contratam, os quais personificam 
funções diferenciadas na sociedade‖. O real sentido da profissão está relacionada ao direito que o 
usuário possui e nesse caso, na possibilidade do profissional impulsionar o acesso desse usuário a 
outras políticas sociais.   
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deixou de descumprir as condicionalidades posteriormente. A justificativa é de que 

há um quadro reduzido de profissionais e que precisam dar conta de todas as 

demandas que a instituição impõe, como por exemplo, estarem voltadas para o 

recadastramento do Programa Municipal Cheque Cidadão. As profissionais alegam 

que há muito trabalho e que a instituição não oferece os devidos recursos e 

condições para exercê-lo. 

Dados os pressupostos, vejamos como acontece esse trabalho no CRAS e no 

Programa Bolsa Família. 

O trabalho realizado pelo CRAS de Goitacazes, em relação ao 

descumprimento de condicionalidades, se dá através da busca ativa das famílias 

pela listagem que é enviada pelo setor de vigilância socioassistencial8. A listagem 

contém o nome do responsável familiar, endereço e indica qual a criança que não 

cumpriu com as condições propostas pelo programa. A busca por essa família é 

realizada através de visita domiciliar e a assistente social do CRAS explica que é 

necessário o acompanhamento da família, como forma de tentar impedir que haja o 

descumprimento novamente.  

O acompanhamento conforme Mesquita,Faria e Palma (2012):  

 

Consiste em um conjunto de intervenções continuadas, com 
objetivos a serem alcançados, com encontros periódicos, visando 
suplantar gradativamente as vulnerabilidades vivenciadas pela 
família ou membro(s) desta. Podem-se acompanhar as ações junto a 
uma família ou a um grupo de famílias com demandas similares. 
(MESQUITA; FARIAS; PALMA, 2012, p. 230). 
 

A Assistente Social do CRAS deixa a convocação, pedindo o comparecimento 

da família, mas, em quase todas as vezes, é a mãe a responsável que se apresenta. 

A Assistente Social na entrevista pede a permissão para iniciar um possível 

acompanhamento com a família. O acompanhamento é realizado através do 

preenchimento do Prontuário SUAS, que é: 

                                                           
8
 De acordo com Brasil (2004, p. 93), ―a vigilância socioassistencial consiste no desenvolvimento da 

capacidade e de meios de gestão assumidos pelo órgão público gestor da Assistência Social para 
conhecer a presença das formas de vulnerabilidade social da população e do território pelo qual é 
responsável.‖ 
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Um instrumento técnico que tem como objetivo contribuir para a 
organização e qualificação do conjunto de informações necessárias 
ao diagnóstico, planejamento e acompanhamento do trabalho social 
realizado com as famílias/ indivíduos. Permite aos profissionais da 
Unidade registrar as principais características da família e as ações 
realizadas com a mesma, preservando assim todo o histórico de 
relacionamento da família com os serviços da Unidade. (MESQUITA; 
FARIAS; PALMA, 2012, p.210) 
 

O Prontuário SUAS sistematiza o trabalho do Assistente Social, como forma 

de planejar o trabalho que será realizado com a família. É preenchido, quando é 

caso de descumprimento da condicionalidade, levando em consideração os motivos 

que o ocasionaram e propor uma possível solução, em conjunto, para que a família 

não seja prejudicada novamente, evitando as penalidades do Programa. O 

acompanhamento pode durar até seis meses e, se houver necessidade, esse 

período é prorrogado. 

Em entrevista à assistente social do CRAS, observamos que ela faz uma 

crítica a este prontuário, demonstrando que se o profissional se basear apenas 

neste instrumento, terá uma prática limitada. 

―O prontuário SUAS fornecido é o mesmo que do Estado do Rio de 
Janeiro, serve como base, orientação para a condução do trabalho, 
contudo é bastante repetitivo. Ele estabelece como deve ser feito o 
trabalho e se o profissional se basear somente naquele instrumento a 
prática pode ficar um pouco limitada. Ele tem várias partes, que 
tratam da educação, do convívio familiar, comunitário, questões 
habitacionais... mesmo você sem realizar uma visita domiciliar, 
através do prontuário se consegue extrair informações da realidade 
daquela família dando um norte para a atuação‖. (Assistente Social 
do CRAS) 
 
 

Percebe-se claramente a limitação da atuação do profissional, revelando um 

fazer totalmente burocrático, conforme Carnelossi (2016) afirma: 

O contato profissional com o usuário mediado por tecnologia 
robotizada coloca alguns desafios ao assistente social, visto que sua 
materialidade restringe a autonomia técnica, além de ferir uma das 
características principais da profissão, referentes à sua natureza 
relacional. (CARNELOSSI, 2016, p.137) 
 

O trabalho do Assistente Social no Programa Bolsa Família tem: 
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Suas ações institucionalmente estabelecidas em ações 
burocratizadas, tecnicistas e focalizadas, manuseando sistemas 
informacionais de gestão, que se resume basicamente em gerir 
transferências de renda via inserção, exclusão, alteração de dados 
cadastrais e controlar o (des)cumprimento de condicionalidades. 
(CARNELOSSI, 2016, p.138). 
 

O responsável familiar recebe notificação de advertência, seja no extrato do 

recebimento do benefício, ou por carta, informando que a criança ou jovem está com 

baixa frequência escolar. O responsável se dirige ao setor do Programa Bolsa 

Família e os entrevistadores conferem se o cadastro está atualizado ou não. Se não 

estiver, o entrevistador realiza a atualização e encaminha para o Serviço Social. Se 

estiver atualizado, o responsável é direcionado diretamente ao Serviço Social.  

A Assistente Social pergunta o motivo de a criança ter faltado à escola e 

produz a justificativa no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF). 

Ela também faz a avaliação do porquê de deferir o recurso e o que foi realizado pelo 

profissional com a família a partir da justificativa e orienta brevemente o responsável 

sobre as condicionalidades e a importância de estar frequentando a escola.  

Segundo Carnelossi (2016, p.139), ―os profissionais são atropelados por 

cadernos oficiais ou cursos de capacitação e assimilam as ações propostas de 

forma automática, reproduzindo posições também automáticas, se assujeitando 

diante dos textos‖.  

A partir de duas advertências que sejam feitas os recursos, gera o bloqueio. A 

partir de dois bloqueios é gerada a suspensão. Quando o benefício é suspenso pela 

terceira vez, ele é cancelado. Quando se consegue reverter esse cancelamento, se 

o profissional não realiza um trabalho mais a fundo com a família, ela entra 

novamente em descumprimento, gerando um círculo vicioso. 

De acordo com Carnelossi (2016, p.141), ―é desafiador construir e qualificar 

estratégias de atuação nas quais prevaleça a autonomia profissional frente as 

imposições de modelos tecnicistas de execução dessas políticas sociais focalizadas 

e condicionadas‖. 
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Sabe-se que há vários níveis de alerta em relação à criança estar se 

ausentando da escola. Primeiro vem a advertência, que não impede o recebimento 

do benefício. Se o recurso não é feito e a criança continuar se ausentando da 

escola, gera o bloqueio do benefício, pode chegar à suspensão, que é o ápice do 

descumprimento, e até gerar o cancelamento, onde nada mais pode ser feito, 

devendo o usuário esperar uma nova concessão do benefício, caso a família não vá 

ao setor fazer o recurso, justificando essa ausência. Contudo, esse último quase não 

acontece, pois a família procura o setor a partir do momento em que deixa de 

receber o benefício. 

A Assistente Social do Programa Bolsa Família informou que o 

acompanhamento do CRAS é realizado quando chega ao nível de suspensão, pois 

percebe-se que já há um longo histórico de faltas. 

Indagamos a profissional do CRAS em que nível de descumprimento as 

famílias estão para serem listadas pela vigilância socioassistencial para o 

acompanhamento. Ela nos respondeu ―desde o bloqueio‖. Essas questões 

evidenciam a distância de comunicação entre os setores, onde as respostas 

divergem uma da outra, mostrando que a intersetorialidade encontra-se mesmo 

fragilizada. 

A fragilidade encontrada no trabalho intersetorial traz grandes problemas para 

o usuário da política, pois sua demanda é atendida de forma parcial, e mesmo que 

sejam realizados os encaminhamentos, não se sabe se a outra instituição atenderá 

de acordo com a parte que lhe cabe, pois a forma que o retorno acontece para a 

instituição inicial é frágil. Dessa forma: 

O trabalho interdisciplinar em equipe deve ser orientado pela 
perspectiva de totalidade, com vistas a situar o indivíduo nas 
relações sociais que têm papel determinante nas suas condições de 
vida, de modo a não responsabilizá-lo pela sua condição 
socioeconômica. (CFESS, 2011, p.26) 
 

De acordo com Curralero et al (2010): 

A partir de uma compreensão muldimensional da pobreza, na qual a 
pobreza não está relacionada apenas à escassez de renda e a 
desigualdade não diz respeito apenas a aspectos econômicos de 
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renda e riqueza, mas relaciona-se também à desigualdade nos 
indicadores de saúde, educação, qualificação profissional e de 
acesso às políticas públicas em geral, a condições precárias de 
moradia e à baixa participação, entre outros, torna-se fundamental, 
tendo em vista a complexidade do problema, uma articulação das 
políticas, de forma a empoderar as famílias em situação de pobreza 
para o desenvolvimento de seus projetos de vida, de modo inclusivo 
e emancipatório. (CURRALERO et al, 2010, p.175) 
 

Não se pode pensar a política de assistência social sem pensar no conjunto 

de políticas que podem reforçar, no sentido de buscar uma ação que atenda a todas 

as demandas da família, não desconsiderando que ela está inserida em uma 

sociedade desigual. É preciso ter um olhar crítico sobre a realidade da família, não a 

julgando por estar naquela situação. Por isso: 

Não se pode analisar e planejar a Assistência Social isolada do 
conjunto das políticas públicas e nem se pode reforçar a perspectiva 
de que o enfrentamento das desigualdades estruturais pode se dar 
pela via da resolução de problemas individualizados e que 
desconsiderem as determinações objetivas mais gerais da 
sociabilidade. Os desafios que se colocam demandam dos/as 
profissionais, e dos/as assistentes sociais especialmente, uma 
articulação na defesa do SUAS e de todas as políticas sociais, a 
partir de uma leitura crítica da realidade e das demandas sociais. 
(CFESS, 2011, p.28) 
 

Segundo Ckagnazaroff e Mota (2003): 

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

Nesse sentido, indagamos a assistente social do CRAS se há contato com a 

assistente social do Programa Bolsa Família, como, por exemplo, em relação ao 

descumprimento da condicionalidade, que é o foco principal desse trabalho. Ela nos 

respondeu o seguinte: 

―O contato poderia ser melhor, mas acaba que ficam duas políticas 
diferentes, embora estejam tudo atrelado, no mesmo espaço físico, 
acaba ficando um pouco fragmentada. A gente recebe uma listagem 
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da vigilância socioassistencial, e quem repassa provavelmente é o 
pessoal do Programa Bolsa Família. A gente faz a busca ativa, inclui 
no acompanhamento e só manda para o Bolsa Família em forma de 
encaminhamento para pode abrir um recurso, para estar limpando o 
histórico daquela família. Mas muitas vezes a gente não consegue 
um contato para pode conversar com a Assistente Social do Bolsa 
Família. É muito raro, são poucas as vezes que temos esse diálogo, 
é mais por encaminhamento, via usuário‖. (Assistente Social do 
CRAS) 

 

A fala acima sinaliza para a necessidade de melhorar o contato/ diálogo com 

o Programa Bolsa Família, que é muito raro e se dá por encaminhamento, via 

usuário. Para ela, há fragmentação entre duas políticas que estão atreladas ao 

mesmo espaço físico. Na verdade, é uma única política, a de assistência social, que 

deveria estar sendo trabalhada de forma articulada. 

Para Yazbek (2014, p.98), ―é oportuno refletir sobre o desenvolvimento de 

estratégias de gestão que viabilizem abordagens intersetoriais, talvez, o único 

caminho possível para enfrentar situações geradas por condições multicausais.‖ A 

família beneficiária em um atendimento pode apresentar situações que estão 

ocorrendo no cotidiano e isso e acabar passando despercebido, em razão do 

profissional não ter esse contato com o outro setor. 

A Assistente Social do CRAS ainda nos revela o seguinte: 

―A gente fala tanto que a rede tem que funcionar, mas acaba que os 
próprios profissionais com as demandas que eles têm, que não é só 
do Bolsa Família, que fica muito trabalho acumulado, por isso não 
consegue articular como deveria com a rede. Há muito o discurso de 
que ―a rede não funciona‖, mas nós profissionais que não fazemos a 
rede funcionar devido a esses aspectos, dessas várias demandas 
que surgem. Você acaba não tendo tempo de ligar, de sentar, 
conversar com a Assistente Social, pois não há tempo hábil para 
isso‖. (Assistente Social do CRAS) 
 

 Diante de todo o processo de trabalho, das várias demandas que 

surgem, a profissional justifica que a sobrecarga de trabalho interfere no tempo para 

resolver as questões postas no cotidiano.  

De acordo com Iamamoto (2008): 
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Os empregadores determinam as necessidades sociais que o 
trabalho do assistente social deve responder; delimitam a matéria 
sobre o qual incide esse trabalho; interferem nas condições em que 
se operam os atendimentos assim como os seus efeitos na 
reprodução das relações sociais. (IAMAMOTO, 2008, p.215) 
 

Como trabalhador assalariado, o assistente social sofre os vários 

rebatimentos desse processo de trabalho, e precisa responder a essas demandas 

que chegam, independentemente de como será realizado esse trabalho. 

Questionamos a Assistente Social do CRAS que demandas seriam essas, e 

obtivemos a seguinte resposta: 

―A prioridade do CRAS é o acompanhamento, mas ele acaba sendo 
atropelado por muitas coisas. São programas do munícipio, que 
acabam vindo para o setor para a gente estar acompanhando, 
visitando, fazendo a busca ativa, são os ofícios, que são vários que 
vem para a gente responder. Então tudo acaba meio que 
acumulando para o profissional. São poucos técnicos também para 
estar atuando. Não tem o equilíbrio dos atendimentos, então tudo 
isso acaba dificultando.‖ (Assistente Social do CRAS) 
 

Percebe-se na fala da assistente social do CRAS o grande impacto dessa 

sobrecarga de trabalho provoca, quando ela comenta que o que deveria ser feito 

não é, pois é necessário atender as demandas imediatas no intuito de cumprir 

metas. A assistente social acaba se organizando para realizar um tipo de trabalho e 

outros acabam tendo uma prioridade por ser imposição da instituição, podendo até 

causar uma frustração no fazer profissional.   

Assim, as exigências impostas pelos distintos empregadores, no 
quadro da organização social e técnica do trabalho, também 
materializam requisições, estabelecem funções e atribuições, 
impõem regulamentações específicas ao trabalho a ser empreendido 
no âmbito do trabalho coletivo, além das normas contratuais (salário, 
jornada, entre outras), que condicionam o conteúdo do trabalho 
realizado e estabelecem limites e possibilidades à realização dos 
propósitos profissionais. (IAMAMOTO, 2008, p.218) 
 

Iamamoto (2008, p. 215) prossegue elucidando que ―a condição de 

trabalhador assalariado, regulada por um contrato de trabalho impregna o trabalho 

profissional de dilemas de alienação e de determinações sociais que afetam a 

coletividade dos trabalhadores.‖ Se um profissional se sente lesado por atender 
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somente as demandas impostas pela instituição e pelo empregador, isso afeta 

diretamente na relação com os colegas de profissão, com os usuários, com ele 

mesmo e com a sociedade como um todo. 

Diante desse debate, não se pode deixar de analisar que todos esses 

entraves em relação às demandas que são necessárias responder, tais como: a falta 

de tempo para dirigir-se a outros setores da mesma política e o escasso número de 

profissionais na instituição, que podem fazer com que a efetivação do projeto 

profissional, no caso o Projeto Ético Político, seja fragilizada. 

Tendo indagado à assistente social do Programa Bolsa Família se ela vincula 

o Projeto Ético-Político ao seu exercício profissional e como ela percebe essa 

relação, obtivemos a seguinte resposta: 

―Claro, sempre na ética. Nossa ação profissional deve estar sempre 
ligada ao nosso Código de Ética, aos princípios nele contidos. Temos 
nossas atribuições e competências. Temos que saber o momento em 
que não podemos ir além. Não tem essa coisa de dar jeitinho. Temos 
que saber onde começar e até onde devemos ir, para que não se 
perca e não se confunda, porque muitas vezes nossa atuação 
profissional é muito confundida, pois não há um reconhecimento do 
próprio profissional em mostrar para que ele veio. Muitos assistentes 
sociais não se vestem do Código de Ética, das suas atribuições e 
competências, dando a impressão de que qualquer um pode fazer o 
que um assistente social faz. Muitas vezes nessa de dar um jeitinho 
o profissional acaba fazendo o que não compete a ele. Ser um bom 
profissional não é fazer tudo o que é pedido, mas sim fazer o que 
compete a ele com qualidade. Para isso, existem os 
encaminhamentos, não se pode fazer tudo dentro de um CRAS, 
dentro do Programa Bolsa Família. Por isso, a gente encaminha para 
a rede. A gente orienta, resolve o que nos compete. Mas quem 
realiza o trabalho que não cabe a gente? Acionamos o outro setor, 
eu não posso fazer o que o médico faz, e nem o médico pode fazer o 
que eu faço.‖ (Assistente Social do Programa Bolsa Família) 
 

É na atuação profissional que podemos visualizar a que projeto profissional 

ele é atrelado. Percebe-se na fala da assistente social do Programa Bolsa Família a 

ligação que ela possui com o Projeto Ético Político, de acordo com a fala relacionada 

ao seu fazer profissional.  

De acordo com Mota (2011): 
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É possível afirmar que a efetivação do projeto encontra-se 
principalmente atrelada ao conjunto de intervenções profissionais 
(ações de atendimento direto aos usuários, ações de mobilização, 
participação e controle social, ações de investigação, planejamento e 
gestão, ações de assessoria, qualificação e formação profissional), 
mesmo que este profissional atue isoladamente em seu espaço 
institucional. (MOTA, 2011, p.59) 
 

O fazer profissional, de acordo com a fala da Assistente Social do Programa 

Bolsa Família, deve estar ligada ao Código de Ética Profissional de 1993, onde nele 

estão contidos os princípios que regem a profissão, o que é de direito e o que é de 

dever do assistente social, e o que é vedado ao exercício profissional. O Código de 

Ética orienta o fazer profissional, para que não haja a confusão que a assistente 

social nos traz, no sentido de o profissional de Serviço Social não se perder na sua 

atuação e nem realizar atividades que não lhe sejam cabíveis. Igualmente a Lei de 

Regulamentação da Profissão, Lei nº 8662/1993 traz as competências e atribuições 

privativas do assistente social. 

Trazer para o debate não apenas as atribuições privativas, mas as 
competências profissionais, coloca em cena não somente aquilo que, 
pela lei, é função exclusiva do Serviço Social, mas também aquilo 
que potencialmente podemos/ devemos desenvolver no trabalho 
profissional. Afinal, na lei de regulamentação da profissão (Lei n. 
8.662/1993), os artigos 4° e 5° tratam, respectivamente, das 
competências e atribuições privativas de profissionais do Serviço 
Social. Iamamoto (2012), pautada em parecer da lavra de Sylvia 
Terra, sistematiza: ―No sentido etimológico, a competência diz 
respeito à capacidade de apreciar, decidir ou fazer alguma coisa, 
enquanto a atribuição é uma prerrogativa, privilégio, direito e poder 
de realizar algo‖ (p. 37). Assim, as atribuições privativas são aquelas 
que se referem diretamente à profissão, como a atribuição privativa 
de coordenar cursos, bem como equipes de Serviço Social nas 
instituições públicas e privadas. E competências são aquelas ações 
que os(as) assistentes podem desenvolver, embora não lhes sejam 
exclusivas. (MATOS, 2015, p.681-682) 
 

Indagamos também à profissional do Programa Bolsa Família, se ela acredita 

no Projeto Ético-Político do Serviço Social, onde obtivemos a seguinte resposta: 

―Claro, apesar de muitas vezes na nossa atuação com outros 
colegas, a gente vê que muitos não seguem. O projeto é construído 
diariamente, não irá dar frutos de imediato, por isso o nome projeto. 
Mas se todos aderissem adequadamente o projeto, a atuação seria 
maravilhosa, a categoria de assistentes sociais seria muito 
fortalecida. Percebe-se diariamente que a nossa categoria é muito 
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desunida, que divide várias opiniões. Não é questão de todo mundo 
pensar igual, mas todos deveriam ter o mesmo ideal. E isso acaba 
fragilizando a intersetorialidade, por exemplo.‖ (Assistente Social do 
Programa Bolsa Família) 
 

Perguntamos a Assistente Social do CRAS, como se ela vincula o Projeto 

Ético-Político ao exercício profissional. Ela nos respondeu: 

―Sim, porque se você não tiver atrelado a esse projeto você não vai 
conseguir estar trabalhando, sendo que existem várias dificuldades 
para você colocá-lo em prática.‖ (Assistente Social do CRAS) 
 

Momento seguinte, indagamos que dificuldades seriam essas, ao que ela 

respondeu: 

―Essa dificuldade eu visualizo que está muito atrelada ao 
conservadorismo. Tem muitos, não são todos, mas boa parte dos 
assistentes sociais parece que não descobriram esse projeto. 
Acabam tendo práticas muito conservadoras, que impedem que o 
projeto seja colocado em prática. Mesmo que você tenha uma visão 
diferente, às vezes você acaba tendo que se indispor por algumas 
coisas, pra você conseguir colocar essa visão dentro da atuação.‖ 
(Assistente Social do CRAS) 
 

Para que a efetivação do Projeto Ético Político ocorra, é necessário que os 

profissionais estejam cientes do que esse projeto profissional trata e a quem ele 

atende. É necessário também ter a consciência dos limites existentes, para que se 

possa trabalhar em cima deles, com o objetivo de colocá-lo em prática, nem que 

seja somente em um atendimento particularizado, onde para uns pode ser pouco, 

mas para a profissão é bastante significativo, pois, segundo Martinelli (2006, p.18), 

―torna-se imprescindível o reconhecimento de que o projeto ético-político não é um 

produto endógeno, pronto e definitivo, muito menos uma abstração ou um ente que 

se institui entre nós‖. O projeto é uma construção diária, e somente a partir da 

atuação profissional que poderemos visualizar se o mesmo está sendo efetivado. 

Além da importância do debate constante para discutir os entraves à 
efetivação do projeto, conforme descrito anteriormente, é possível 
afirmar ainda que sua efetivação se encontra condicionada a um 
conjunto de intervenções profissionais, ainda que essa ocorra 
isoladamente no espaço institucional, ou conjuntamente nos espaços 
de discussão e deliberação profissional. O incentivo às ações 
socioeducativas, ideopolíticas bem como o desenvolvimento de um 
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perfil profissional crítico e propositivo, são algumas possibilidades 
descritas nos trabalhos analisados para efetivação do projeto. 
(MOTA, 2011, p.64) 
 

Quando questionada sobre como percebe a relação entre o Projeto Ético-

Político e sua atuação, a Assistente Social do CRAS respondeu: 

A gente tenta sempre conversar com o usuário, expondo as questões 
que são de interesse dele, tentando articular com a comunidade, 
tentando fazer eles entenderem qual é o papel do Serviço Social 
naquela instituição, porque muitos que chegam não conhecem qual é 
a prática do Serviço Social, pensa que todo mundo dentro daquele 
equipamento é igual. Tento estar sempre colocando isso para o 
usuário. (Assistente Social do CRAS) 
 

Visualizou-se, através das análises das falas das assistentes sociais, que o 

Projeto Ético-Político pode se efetivar com a atuação de cada profissional, e que 

para que ele se fortaleça, é necessário que haja debates entres esses profissionais, 

no sentido de se buscar uma melhoria no fazer profissional, sempre relacionado a 

atender os usuários que acessam a política e fazer com que eles possam ter a visão 

dos direitos que possuem. Para isso, é necessário que o trabalho seja realizado de 

uma forma que não se limite somente à instituição em que se situa. Para que a 

categoria profissional se fortaleça, é preciso que exista a interlocução entre os 

setores existentes da política de assistência social. Essa interlocução entre setores 

denomina-se intersetorialidade.  

Segundo Monnerat e Souza (2014): 

No tocante aos significados atribuídos ao termo intersetorialidade, 
apesar da diversidade de abordagens, pode-se afirmar em linhas 
gerais que predomina a noção de intersetorialidade como uma 
estratégia de gestão voltada para a construção de interfaces entre 
setores e instituições governamentais (e não governamentais), 
visando o enfrentamento de problemas sociais complexos que 
ultrapassem a alçada de um só setor de governo ou área de política 
pública. (MONNERAT; SOUZA, 2014, p.42) 
 

É um grande desafio construir um trabalho intersetorial, devido à falta de 

contato entre os setores, onde os profissionais justificam que a falta de tempo e de 

recursos os impedem de realizar uma ação que possa atender as questões trazidas 

pelos usuários e 
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A construção do trabalho interdisciplinar impõe aos/ às profissionais 
a realização permanente de reuniões de planejamento e debates 
conjuntos, a fim de estabelecer as particularidades da intervenção 
profissional, bem como definir as competências e habilidades 
profissionais em função das demandas sociais e das especificidades 
do trabalho. (CFESS, 2011, p.26) 
 

Sobre os desafios para a intersetorialidade, a assistente social do Programa 

Bolsa Família respondeu: 

―Vou começar dando um exemplo: tinha uma família em suspensão, 
foi a primeira suspensão, e eu fiz um encaminhamento para essa 
família ser acompanhada pelo CRAS, e a assistente social do CRAS 
me procurou para perguntar o porquê dela precisar acompanhar 
aquela família, visto que o recurso já havia sido realizado... já 
começa por aí. O desafio é esse: aquele que recebe o nosso 
encaminhamento, muitas vezes não consegue lidar com a situação. 
A minha atuação foi feita, mas aquele colega não sabe o que fazer? 
O que ele deveria fazer? Acredito que falta uma renovação, uma 
―reciclagem‖, porque o que se vê nas instituições são profissionais 
formados há muito tempo, que não procuram se especializar, tentar 
ver como se atualizar, e a gente acaba se deparando com alguns 
pensamentos (comentários e ações) extremamente conservadores. 
As vezes vem com um discurso, que eu penso se veio realmente de 
uma assistente social. Muitas não reconhecem o que podem fazer e 
a importância do que fazem, porque fazer por fazer, porque acha que 
tem que fazer, que é uma obrigação, nunca será feito com 
qualidade.‖  (Assistente Social do PBF) 
 

Visualiza-se na fala da assistente social do Programa Bolsa Família que a 

intersetorialidade com o CRAS de Goitacazes é fragilizada. Não há um contato 

direto e nem reuniões para que se possa esclarecer qual é o trabalho que cada 

profissional deve realizar e nem o que pode ser feito para aquela família que 

necessita do benefício. O trabalho com a família deveria ser em conjunto, mas 

devido aos motivos apresentados anteriormente – entre os quais a profissional 

destaca a falta de qualificação profissional, o conservadorismo –, o contato entre os 

setores sofre dificuldades. 

Ser competente aqui é articular a dimensão ético-política, teórico-
metodológica e técnico-operativa.  
Competência, nos moldes aqui tratados, não é mérito individual, e 
sim resultado de um projeto que se constrói coletivamente nos 
serviços, que se retroalimenta da produção intelectual da profissão e 
da sua organização político-profissional. (MATOS, 2015, p. 690-691) 
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Indagamos à assistente social do PBF se ela considera que esses problemas 

estão ligados somente à falta de reciclagem ou à falta de competência também. Ela 

disse o seguinte: 

―Falta de competência também. Eu acredito que quando a pessoa é 
competente, ela vai sempre buscar se aprimorar. Ela vai direto ao 
foco, direto aos livros, sempre vai buscar se atualizar de alguma 
forma. Ela tem interesse, mas o que eu vejo é que falta competência 
também, não queria falar assim, mas é o que acontece.‖ (Assistente 
Social do PBF) 
 

Segundo as autoras Monnerat e Souza (2014): 

Neste contexto, é evidente a necessidade de alterar este quadro de 
fragmentação das ações sociais, tarefa nada trivial e que constitui um 
dos principais desafios em direção implementação efetiva da 
seguridade social visando à sustentabilidade de formas de 
funcionamento mais integrada das políticas públicas. A efetivação da 
intersetorialidade exige resposta adequada, o que inclui, além de 
clara intenção política, maiores investimentos na produção teórico-
metodológica sobre o tema. (MONNERAT; SOUZA, 2014, p.42) 
 

Realizando uma análise sobre a fala da assistente social do Programa Bolsa 

Família, podemos chamar a atenção sobre a falta de avanços, no sentido de 

bagagem teórica e no debate sobre a intersetorialidade. É importante sempre 

levantar essa discussão de como vem sendo realizada e o que pode fortalecer esse 

contato entre os setores. Na visão dela, falta diálogo é um déficit, no sentido de 

buscar um aprimoramento intelectual. 

O cotidiano é o espaço das respostas imediatas em todas as esferas 
da nossa sociabilidade, inclusive as relativas ao trabalho. Logo, se 
estivermos mais qualificados(as), daremos, no trabalho, respostas 
melhores. Se efetivamente internalizarmos os valores do projeto 
ético-político, que são emancipatórios, daremos respostas 
emancipatórias para a ―dureza‖ do dia a dia — que naturaliza a 
desigualdade social, estimula o preconceito, desqualifica os 
indivíduos fora do padrão dominante etc. —, tanto no trabalho como 
nas outras esferas da sociabilidade. (MATOS, 2015, p.685) 
 

No entanto, quando indagamos a assistente social do CRAS sobre como é 

feito o acompanhamento em caso do descumprimento da condicionalidade, 

obtivemos a seguinte resposta: 
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―Nesse acompanhamento, a gente tenta trabalhar tanto com o 
responsável familiar quanto com o adolescente, pois geralmente é o 
adolescente que está em descumprimento. Tentamos convidá-lo 
para o atendimento, para estar participando das palestras. Na 
maioria das vezes, esse adolescente ou perdeu o interesse mesmo 
em estar estudando, ou está envolvido com drogas, álcool, e as 
meninas por estarem grávidas, acabam ficando com vergonha de ir 
para a escola, fazendo também com que percam o interesse. Esses 
pontos que observamos muito. A gente faz o convite, contudo nem 
todos comparecem. As gestantes comparecem mais, mas os 
meninos com algum tipo de envolvimento não comparecem. A 
presença das gestantes está muito ligada ao Programa Bolsa 
Família, pois elas desejam incluir a gravidez e posteriormente, 
quando as crianças nascem, as adolescentes tem os seus filhos 
incluídos no cadastro da mãe. As gestantes comparecem também 
em busca dessas informações, fora que no período de gravidez elas 
ficam resguardadas, onde não há a penalização pela falta escolar. A 
escola fornece as atividades para que sejam feitas em casa, há o 
abono das faltas quando são justificadas... As adolescentes 
gestantes comparecem também para não perder o benefício 
futuramente.‖ (Assistente Social do CRAS)  
 

Contrariando a fala da assistente social do Programa Bolsa Família, a 

profissional do CRAS vem trazendo como é realizado o acompanhamento do 

descumprimento de condicionalidade. Na fala da assistente social do Programa 

Bolsa Família, pode-se visualizar que ela não se refere à atuação da profissional do 

CRAS, que foi entrevistada. Nessas falas, podemos perceber que quando um 

profissional não segue a mesma direção na atuação profissional, isso acaba 

interferindo diretamente no trabalho realizado e na visão que um profissional possui 

do outro, sendo que os mesmos deveriam estar unidos por um só objetivo. 

Perguntamos a assistente social do Programa Bolsa Família quais são as 

contribuições políticas e profissionais do Serviço Social para a população em 

descumprimento da condicionalidade educacional, de onde veio a seguinte resposta: 

―Há o recurso. As famílias recebem primeiramente uma advertência, 
e o próprio nome já diz: que é pra família ficar atenta, pois há algo de 
errado em relação à escola. Fazer com que essa família vá ao 
CRAS, ao setor do Bolsa Família e tenha um contato, um diálogo 
com o assistente social, pode fazer com que a própria perceba algo 
que não havia se dado conta antes. Por exemplo, o jovem que sai de 
casa para frequentar a escola, mas não está comparecendo. 
Desperta a família de alguma forma. As vezes até mesmo a mãe do 
jovem que não quer frequentar a escola e ela não sabe o que fazer, 
na conversa com o assistente social ela percebe que pode buscar 
apoio em outras instituições, ou até mesmo numa simples conversa 
com o filho. Talvez esse jovem pode estar passando por um 
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problema por tráfico de drogas, já que o CRAS se encontra em área 
de risco e vulnerabilidade, e a mãe nem sabe disso, porque não há 
um diálogo. A família, através do recurso, é despertada. E eu 
percebo através do recurso que não são mais as mesmas carinhas, 
as mesmas responsáveis familiares. Acredito que o recurso esteja 
fazendo um efeito positivo, pois antes eu também era uma 
entrevistadora do cadastro único e percebia muito descumprimento e 
sempre com as mesmas famílias.  Se for para sentar com a RF9, 
escutar o que ela tem a dizer e colocar no computador e ela ir 
embora, abre brecha para que digam que qualquer um pode ser 
assistente social. O índice10 em 2017 melhorou muito. Hoje recebo 
mais advertências do que bloqueios. Suspensão, nem observo mais. 
Antes era um ciclo e sempre com as mesmas famílias. Hoje não. Não 
posso afirmar com toda a certeza e nem falar muito sobre o trabalho 
que a colega anterior realizava, mas com a experiência de 
entrevistadora eu percebia muito mais bloqueios e suspensões. E 
através dessa pergunta, eu também me dei conta dessa situação. 
Recebo muito mais famílias em advertência, mas que logo procuram 
o setor para justificar. E esse ano muitas advertências do mês de 
março, por exemplo, se deu porque a escola não estava funcionando 
devidamente, ou que estava faltando professor... Nesse período de 
vigência (abril e maio), eu quase não realizei o recurso.  No recurso 
também eu sempre tento mostrar que a condicionalidade vai além do 
programa, é para a vida daquela criança, daquele jovem... a questão 
da frequência escolar é para o futuro deles. Não é para se preocupar 
somente com o benefício. As vezes a criança, o jovem sonha tanto, 
mas não quer estudar, o que podemos fazer? Sempre falo da Obra 
do Salvador que é um projeto ótimo, que o jovem pode ter o seu 
dinheiro também, mas que é necessário estar estudando direitinho. É 
um grande incentivador.‖ (Assistente Social do PBF) 
 

Como podemos ver, através da fala da assistente social do Programa Bolsa 

Família, é desafiador para o Assistente Social do Programa Bolsa Família fazer com 

que o beneficiário compreenda a natureza do programa, como ele funciona, porque 

ele existe e qual é a proposta. Dentro desse desafio, outro se apresenta no sentido 

da condicionalidade da educação, que é o foco dessa análise, onde é preciso 

mostrar ao beneficiário que a escola é importante na vida do aluno, de modo que 

possa também impedir o ciclo de descumprimento. 

Deve-se atentar que o profissional não está a serviço para fornecer apenas 

programas que aliviem as condições econômicas apresentadas. O caráter educativo, 

de mobilização da autoconsciência, se revela de uma maneira forte nas ações, 

                                                           
9
  Responsável familiar. 

10
 Não há dados sistematizados, de acordo com a assistente social do Programa Bolsa Família. A fala 

da profissional está baseada na sua percepção de atendimento que diminuiu em relação ao ano de 
2016. 
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conforme foi presenciado quando a Assistente Social explica que estar na escola 

não é somente importante para receber o Programa de Transferência de Renda, 

mas também para a formação pessoal do indivíduo. 

Nesse sentido, perguntamos a assistente social do Programa Bolsa Família 

se o acompanhamento é válido, se pode acrescentar alguma coisa. Obtivemos a 

seguinte resposta: 

―É válido, com certeza. A suspensão já é um caso muito grave de 
descumprimento, pois a família já recebeu duas advertências e dois 
bloqueios, e a suspensão ocorre porque a criança ou o jovem ainda 
continua faltando e nada foi feito. Pode ser que através de um 
simples recurso eu não consiga captar o que está acontecendo, mas 
em um acompanhamento é possível, pois o assistente social do 
CRAS deve estar envolvido em todo um processo no 
acompanhamento. Às vezes, num primeiro momento, a RF pode não 
se sentir à vontade para uma conversa franca, o acompanhamento 
faz com que fique mais à vontade e que a família perceba qual é o 
problema. Falta uma sensibilidade no olhar do profissional. Volto 
naquela questão das pessoas confundirem a nossa atuação, porque 
fazer por fazer, preencher um papel e mandar a família embora, 
qualquer um pode fazer.‖ (Assistente Social do PBF) 
 

Perguntamos a assistente social do CRAS como é realizado o 

acompanhamento nesta instituição e obtivemos a seguinte resposta: 

―É dividido de acordo com a demanda de cada usuário. Se é 
descumprimento, se é de extrema pobreza... a gente tenta trabalhar 
através desses grupos. A gente faz a busca ativa aos usuários e 
dependendo da demanda de cada um, a gente inclui no 
acompanhamento. Tem um período que pode ser de seis meses a, 
no máximo, um ano, ou se caso a família permanecer naquela 
situação pode até prolongar o acompanhamento, mas o ideal é de 
seis meses a um ano mesmo. Dentro desse acompanhamento, são 
realizadas palestras, reuniões, atendimentos individuais, tentando 
planejar e identificar junto com o usuário o que é importante, para 
melhorar, somar na vida dele.‖ (Assistente Social do CRAS) 
 

Também perguntamos em quanto tempo é realizado o acompanhamento, ao 

que a assistente social do CRAS respondeu: 

―O individualizado, tentamos marcar uma vez ao mês, mas nem 
sempre por conta dessas várias demandas que surgem, ou também 
pela própria condição do usuário. O nosso território é muito extenso, 
e às vezes ele não tem como vir, não tem como ter acesso ao CRAS, 
pode não ter passagem, não tem um recurso financeiro para se dirigir 
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ao CRAS. Uma boa parte até vem, mas outros não. Alguns alegam 
que por conta da distância pode não dar tempo de pegar os filhos na 
escola. A gente sempre tenta marcar um horário acessível, mas por 
conta da distância fica realmente complicado. O público na maioria é 
feminino, e alega que tem que fazer almoço e não dá tempo.‖ 
(Assistente social do CRAS) 
 

Em relação ao acompanhamento mais amplo, no sentido das palestras e 

reuniões, indagamos à profissional se ele acontece de fato no CRAS. Ela nos 

respondeu o seguinte: 

―Agora tem acontecido. Ficou um certo período sem fazer, um pouco 
defasado. Por conta dessas várias demandas, não estávamos tendo 
tempo de sentar para elaborar essas palestras, estar vendo o que 
seria importante. Agora a gente tá tentando fazer certinho para que 
todo mês venha a acontecer a realização dessas palestras.‖ 
(Assistente Social do CRAS) 
 

Indagamos ainda o que é feito nessas palestras e ela nos respondeu que: 

―Todas as palestras possuem um tema relacionado ao motivo da 
família ter sido incluída no acompanhamento. No final das palestras a 
gente pede sugestões de próximos temas, pois as vezes podemos 
estar falando sobre algo que é importante, mas que não é 
interessante para eles. É sempre bom dar esse espaço para eles 
escolherem o que gostariam que fosse tratado nas palestras. Isso 
tem surtido bastante efeito. Nessas palestras todas as assistentes 
sociais reúnem junto com os usuários que estão sendo 
acompanhados, e em média comparecem de vinte a trinta usuários.‖ 
(Assistente Social do CRAS) 
 
 

Abordamos ainda como deveria ser o acompanhamento na perspectiva da 

profissional, a fim de problematizar se ele poderia melhorar em algum aspecto. Ela 

afirmou o seguinte: 

―Acredito que estejamos caminhando pelo caminho correto, e como 
mencionei anteriormente, o único problema aparente mesmo é a 
questão de o território ser extenso o que dificulta um pouco para que 
o trabalho seja realizado. Não tem como deixar os filhos em casa, 
como também não há a oportunidade de leva-los devido à passagem 
ser cara... Seria interessante que esse acompanhamento fosse até 
as famílias, no sentido de poder levar essas palestras, essas 
reuniões para dentro das localidades do território abrangente. 
Contudo ainda não é possível devido à falta de recursos. Ao invés de 
somente o usuário se dirigir ao CRAS, seria muito interessante o 
CRAS se dirigir às localidades com o objetivo de acompanhar. A 
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gente percebe que há usuário de determinadas localidades que 
possui certa dificuldade mesmo de comparecer.‖ (Assistente Social 
do CRAS) 
 

Através do acompanhamento é possível realizar o que Eiras (2017, p.144) 

denomina ―trabalho socioeducativo realizado grupalmente‖, onde ―permite ou 

possibilita que os sujeitos possam identificar-se com o grupo, possam construir uma 

identidade grupal e agir a partir de convergências de interesses ou da formulação de 

horizontes comuns‖. 

Através do acompanhamento realizado em grupo é possível que várias 

famílias interajam e conheçam a realidade uma das outras e os motivos que podem 

estar levando as crianças ou jovens a estarem se ausentando da escola, que muitas 

das vezes pode ser desconhecido. A partir disso, o assistente social em conjunto 

com as famílias pode desenvolver estratégias que visem o retorno da criança ou 

jovem à escola, trabalhando em cima do que é empecilho para eles. 

Também perguntamos a assistente social do PBF sobre como deve ser feito o 

acompanhamento. Ela nos respondeu o seguinte: 

―Entrevistas, visitas, trazer o jovem ao setor, conversar com ele, pois 
as vezes não adianta falar somente com a RF, sem saber o que 
passa pela cabeça do jovem, o que ele tá passando, o que ele tá 
sentindo. Às vezes, até mesmo nem a mãe sabe o que está 
ocorrendo, a mãe não conseguiu identificar o que está acontecendo. 
Não adianta abrir um prontuário, marcar para a pessoa retornar daqui 
a um mês... e aí? Que trabalho está sendo feito? Deveria ser um 
encontro contínuo, um trabalho que desperte o interesse da família, 
para que ela não se sinta obrigada a estar passando por aquele 
processo. É necessário que a família reconheça o assistente social 
como forma de parceria, não de obrigação ou de medo, mas num 
profissional em que ela possa confiar.‖ (Assistente Social do PBF) 
 

Apesar dessa visão da Assistente Social do Programa Bolsa Família, o CRAS 

sofre grandes desafios, de acordo com Eiras (2017): 

Em si mesmo, o CRAS necessita de recursos humanos e materiais, 
de espaço físico adequado, de um corpo de profissionais, para que 
possa cumprir as atribuições que lhe são delegadas. Também 
precisa contar com uma rede de serviços socioassistenciais capaz de 
responder às demandas existentes. (EIRAS, 2017, p.136) 
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Sabe-se que esse não é o interesse da instituição. Apesar disso, os 

profissionais são chamados a resistir esses dilemas cotidianamente, criando 

estratégias para que o trabalho seja realizado da melhor forma possível. 

Perguntamos as assistentes sociais entrevistadas quais são as dificuldades 

da atuação concreta do assistente social na instituição em que trabalha, e as 

respostas foram: 

―A grande dificuldade é trabalhar dentro de um programa 
extremamente focalizado, a questão da renda, não tem aquele olhar 
do assistente social que pode mudar alguma coisa em relação ao 
sistema, se possui a renda dentro do permitido, a família recebe, se 
não, não há parecer que faça a família receber aquele benefício. A 
atuação acaba sendo muito limitada porque temos que seguir os 
critérios do programa. Apesar disso, como falei anteriormente, a 
gente no atendimento percebe a vulnerabilidade da família, 
encaminha para a rede, mas em relação ao programa mesmo, não 
há muito o que fazer. Fazemos encaminhamento quando é questão 
de CREAS, ou para a área da saúde, ou até mesmo no CRAS, 
quando percebemos que não é uma ação de responsabilidade do 
Programa Bolsa Família, como por exemplo o acompanhamento 
sociofamiliar em relação as condicionalidades do Programa. A única 
estratégia viável para a atuação seria a criação do projeto de 
intervenção, pois a instituição não possui, de modo que os 
beneficiários tomem conhecimento da importância do cumprimento 
das condicionalidades, em relação à saúde que é a pesagem e a 
vacinação, e a educação que é estar com boa frequência nas 
escolas. Agora, em relação à inclusão não posso fazer muita coisa. 
As vezes, a gente percebe a vulnerabilidade da família, sabe que tem 
renda, mas que aquela renda é para cuidar de alguma pessoa 
doente, por exemplo, mas que não há o que fazer em relação ao 
benefício, pois há o cruzamento de dados que acusa que a mesma 
possui renda, mas não leva em consideração os gastos. Eu possuo o 
olhar social sobre as situações, mas não há como transmitir isso para 
o governo.‖ (Assistente Social do PBF) 

 

―Tirando as várias faltas de recursos, que a gente não tem recursos 
materiais, recurso pra gente está trabalhando como gostaria, até a 
questão do sigilo mesmo. A gente não tem, pois é uma sala para 
vários atendimentos e isso dificulta para que o usuário possua certa 
confiança de estar dentro daquele diálogo que você vai ter com ele. 
Ele está ali expondo a situação dele. Nem sempre você consegue ter 
um atendimento ampliado por conta disso também, por conta da falta 
de espaço, de condições físicas, eu acredito que isso atrapalha muito 
o andamento do profissional, pois ele acaba ficando muito limitado, 
não tem todo o recurso que ele precisaria para estar podendo 
realizar o trabalho dele.‖ (Assistente Social do CRAS) 
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Através das falas das profissionais, percebe-se a rigidez de se trabalhar com 

um sistema que automaticamente calcula se a família pode ou não acessar ao 

programa. Diante da condicionalidade, se a criança ou jovem descumpre, a família é 

penalizada com o bloqueio ou suspensão de benefício. Diante da atual situação 

elucidada pelas profissionais da instituição em que atuam, é de grande dificuldade 

que o trabalho com as famílias seja realizado como deveria. 

Além disso, o CRAS, embora trabalhe com as famílias que recebem 
o Programa Bolsa Família, não participa diretamente da gestão 
deste, com poder limitado sobre os critérios e sobre a possibilidade 
de acesso das famílias ao PBF, ainda que as condições 
socioeconômicas indiquem a pertinência de acesso das famílias ao 
programa. (EIRAS, 2017, p. 137) 
 

Indagamos à assistente social do PBF o que falta para criar o projeto de 

intervenção, quais são os limites e os desafios que o assistente social enfrenta. 

Obtivemos a seguinte resposta: 

―A questão da grande quantidade de atendimento. Às vezes, o tempo 
fica tão curto que a gente não consegue fazer isso. O território é 
extenso, abrange várias localidades e que impossibilita um pouco, da 
criação dentro do espaço do setor. Só se eu for fazer em casa, mas 
no momento de aplicar é difícil, as pessoas não tem muita paciência 
para ouvir. Eles querem saber do atendimento, do recebimento do 
benefício. Seria muito bom, mas é complicado por isso, o território é 
grande e requer tempo, você tem que se dedicar.‖ (Assistente Social 
do PBF) 
 

Não há uma atuação mais profunda, no sentido de conhecer a realidade da 

família, como ela sobrevive, em que ponto o recebimento do benefício interfere na 

vida dela.  De acordo com Faermann e Mello (2016, p.108), a ―relativa autonomia, da 

qual o assistente social dispõe para o exercício de suas atividades, forma uma 

unidade contraditória que se expressa, muitas vezes, no descompasso entre as 

intenções do fazer e os resultados efetivos desse fazer.‖ 

Para Matos (2015): 

Não podemos também ficar reféns de uma visão generalista da 
questão social, razão pela qual se fala em expressões, as quais se 
materializam em diferentes demandas (aparentes e não aparentes) 
no multifacetado universo dos serviços sociais organizados segundo 
a setorialidade das políticas sociais que fragmentam a questão 
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social. Esses serviços, por sua vez, engendram processos coletivos 
de trabalho que, nem por isso, deixam de requerer competências 
profissionais particulares, lembrando que entendemos que o trabalho 
coletivo expressa uma busca de resposta às necessidades dos (as) 
usuários(as). Cabe lembrar que esse movimento é contraditório: ao 
mesmo tempo que pode descaracterizar nossas atribuições 
privativas, pode também apresentar novas e importantes demandas 
para a profissão. Essa contradição sublinha a importância de não 
perdermos de vista a função social da profissão, para oferecer 
respostas qualificadas e posicionadas a esse contexto, mas também 
sem ―engessarmos‖ o trabalho, por não conseguirmos captar o 
movimento tendencial das demandas a ele colocadas. (MATOS, 
2015, p.690) 
 

Em entrevista a assistente social do Programa Bolsa Família, perguntamos se 

há o contato com o Conselho Tutelar ou se somente são feitos encaminhamentos. 

Ela nos respondeu o seguinte: 

―Contato direto não. O encaminhamento é feito mais deles para a 
gente, em relação à inclusão de benefício. Não trata de 
descumprimento. Acontece mais o contrário. Eu que falo do 
Conselho Tutelar no caso de descumprimento. Eu acredito que 
deveria ter uma reunião mensal, algum contato direto entre 
profissionais. Vejo muita confusão, pois muitas vezes somente 
encaminham a família para incluir, mas muitas das vezes a família 
não possui perfil. Já teve caso de encaminhamento em que a mãe da 
criança queria o benefício, mas em uma visita domiciliar foi 
constatado que a criança nunca conviveu com a mãe, mas sim com a 
avó. Não há um aprofundamento das questões. Sabemos que não 
são assistentes sociais, mas uma simples reunião que acontecesse 
de forma continua, poderia abrir a mente deles em relação ao 
funcionamento do Programa.‖ (Assistente Social do Programa Bolsa 
Família) 
 

Indagamos a assistente social do CRAS se há algum contato com outros 

setores, como o Conselho Tutelar ou a escola. Ela respondeu o seguinte: 

―Com o Conselho sim. Dependendo da situação a gente encaminha 
para o Conselho Tutelar, para que eles possam dar mais uma 
orientação. Quando a mãe de um adolescente relata que o filho 
evadiu mesmo, que não há possibilidade de retorno, que não há mais 
um diálogo, a gente encaminha para que o Conselho dê um suporte. 
A gente encaminha não no sentido de punir, mas que o Conselho 
possa estar orientado, possa instruir aquela família de uma forma 
diferente. O Conselho sempre envia uma contrarreferência via ofício, 
relatando que a família esteve lá, qual foi o procedimento adotado... 
geralmente tem essa troca. Mas nada de um contato muito direto. 
Com a escola, não possuímos contato.‖ (Assistente Social do CRAS) 
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De acordo com Monnerat e Souza (2014): 

Vale dizer que até hoje nenhum outro programa social foi tão 
dependente da articulação intersetorial e, portanto, das capacidades 
institucionais e de diálogo político entre os entes da federação e os 
diferentes setores responsáveis pelo desenvolvimento das políticas 
sociais e públicas.(MONNERAT; SOUZA, 2014, p.45) 
 

Sabe-se que o Programa Bolsa Família possui condicionalidades referentes à 

saúde e à educação. Exatamente por existir essas condicionalidades, se faz 

necessário que os setores tenham um contato direto para o atendimento a essas 

famílias. 

As próprias características de vulnerabilidade de diferentes ordens 
que marcam a clientela da assistência social impõem a esta política 
pública a busca de parcerias intersetoriais sustentáveis e inovadoras, 
na medida em que precisa atuar sobre fatores objetivos e subjetivos 
complexos que envolvem a situação de pobreza. (MONNERAT; 
SOUZA, 2014, p.46) 
  

 Também buscamos saber dessa profissional o que poderia fortalecer a 

intersetorialidade e obtivemos a seguinte resposta: 

―Acredito que poderiam ser realizadas reuniões, pactuadas pelo 
menos mensalmente, para a discussão de alguns casos, pois a 
família está dentro daquele território e com certeza passa por todos 
esses equipamentos, contudo não há uma junção desses setores 
para tratar das questões daquela família. Seria interessante que a 
gente pudesse ter pelo menos um dia no mês para podermos sentar 
e estar discutindo esses assuntos, refletindo sobre a realidade 
daquele território.‖ (Assistente Social do CRAS) 
 

Segundo Monnerat e Souza (2014, p.47), ―em muitas situações, diferentes 

políticas sociais têm como foco a mesma população, situada no mesmo território, 

sem qualquer tipo de interlocução‖, contudo diante das falas das assistentes sociais, 

percebe-se o pouco contato que há entre os setores, sendo que todos atendem 

praticamente a mesma população. Seria muito relevante se todos esses setores se 

reunissem e discutissem sobre a situação dessas famílias atendidas e, em conjunto, 

criassem estratégias para o melhor trabalho possível a ser realizado. 

Neste sentido, para o alcance de ações públicas integradas, ganha 
centralidade o debate acerca do planejamento de intervenções 
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conjuntas. Pode-se dizer que esta ferramenta aparece como 
condição imprescindível para articular áreas de conhecimento e de 
práticas marcadas por memórias técnicas e institucionais específicas. 
Aqui o planejamento não é entendido na perspectiva normativa e 
prescritiva, mas, ao contrário, considera a negociação de interesses 
a chave para a construção de sinergias entre diferentes atores e 
áreas políticas. Neste caso, o planejamento deve ser a tradução da 
articulação entre saberes e práticas setoriais, considerando-se que 
no âmbito do planejamento conjunto a intersetorialidade deve se 
concretizar como síntese de conhecimentos diversos 
(interdisciplinaridade) para atuar sobre problemas concretos. 
(MONNERAT, SOUZA, 2014, p.49-50) 
 

Questionamos a assistente social do Programa Bolsa Família se há algum 

contato com a escola ou se somente pede-se a declaração escolar. Obtivemos a 

seguinte resposta: 

―Nenhuma escola entrou em contato comigo. Eu já entrei em contato 
devido a uma família estar em descumprimento, mas que foi erro da 
escola. É muito comum acontecerem erros no repasse de presenças. 
Às vezes, não tem professor e colocam falta para aquela criança, 
aquele jovem, quando na verdade não é culpa deles. O contato da 
escola é feito mais com a Secretaria de Educação, com as pessoas 
responsáveis pelo Programa.‖ (Assistente Social do Programa Bolsa 
Família) 
 

Em relação ao descumprimento, segundo Curralero et al (2010, p. 162), 

Configura-se, portanto, o desafio da intersetorialidade, uma vez que 
as razões que muitas vezes levam as crianças a terem dificuldades 
em acompanhar regularmente as aulas, ou mesmo de abandoná-las 
definitivamente, extrapolam os limites apenas educacionais e torna 
necessário um diálogo com outras áreas, como assistência social e 
saúde, em prol de medidas concretas que visem à permanência 
dessas crianças na escola.(CURRALERO et al, 2010, p.162) 
 

A efetividade da intersetorialidade é de grande importância, no sentido de 

vários setores, cada um com seus profissionais, com diferentes visões, estejam nas 

instituições buscando um mesmo caminho para tentar ao menos amenizar a 

situação de vulnerabilidade em que a família se encontra. 

Sendo assim, o ponto forte da proposta da intersetorialidade é a 
possibilidade de se construir uma visão de complexidade dos 
problemas tendo como requisito o aporte de diferentes acúmulos 
setoriais. Trata-se, pois, de construir objeto e objetivos comuns, o 
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que difere das propostas que se traduzem na mera sobreposição ou 
justaposição de ações setoriais. (MONNERAT, SOUZA, 2014, p.50) 
 

Mesmo diante de todas as dificuldades relacionadas à ausência de recursos e 

que a instituição não ofereça tempo suficiente para que o trabalho seja realizado 

como deve, é necessário que os profissionais se unam diante do propósito de 

impulsionar o acesso ao direito do usuário. Capacitações e especializações são 

necessárias, para que possa haver um planejamento de ações em conjunto com 

todas as demais políticas sociais presentes, de modo a desenvolver a 

intersetorialidade. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste trabalho, podemos perceber o quanto que a política de 

assistência social avançou, no sentido de romper com o caráter filantrópico e 

assistencialista, indo em busca do status de uma política de direito. 

A partir da Constituição Federal de 1988, que foi considerada um marco 

extremamente importante para a política de assistência social, outros grandes 

avanços ocorreram. Após a LOAS, o SUAS foi implementado para sistematizar a 

política de assistência social, organizando-a para que a efetivação da lei seja 

possível, e assumindo os compromissos assumidos pela PNAS de 2004. 

Em relação à política de assistência social, ao longo da discussão do primeiro 

capítulo, percebemos que a todo o momento ela possui o desafio de romper com o 

estigma que carrega relacionado à filantropia e à ajuda.  Além do resgate da política 

de assistência social, trouxemos os avanços dela a partir da Constituição Federal de 

1988 e da legislação plasmada na LOAS, na PNAS, na NOB-SUAS e na Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Conceituamos também os níveis de 

proteção social, o papel do CRAS e a inserção do Programa de Transferência de 

Renda Bolsa Família e o fato dele ser um programa condicionado. Por fim, 

direcionamos a atenção para a condicionalidade referente à educação e os 

possíveis motivos que levaram a criança ou jovem a se ausentar da escola. 

No segundo capítulo, elucidamos o perfil dos usuários atendidos e o cenário 

de atuação dentro do Centro de Referência de Assistência Social na localidade de 

Goitacazes. Nesse capítulo, foi realizada uma pesquisa quantitativa em relação ao 

gênero atendido, ao número de filhos, escolaridade, renda e se são atendidos por 

algum programa social. Obtivemos, em sua maioria, mulheres que possuem de três 

a cinco filhos, que não completaram o ensino fundamental, com a renda de até um 

sexto do salário mínimo e que não são atendidas por nenhum programa social, mas 

que, assim que realizam o preenchimento do Cadastro Único, são inseridas no 

Programa Bolsa Família. Visualizamos as demandas trazidas por esses usuários e 

os dilemas enfrentados pelos profissionais.  
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Nesse capítulo, também mostramos como funciona o trabalho do assistente 

social do Programa Bolsa Família, em conjunto com a equipe de entrevistadores e 

em relação ao descumprimento da condicionalidade referente à educação, levando 

em consideração que em muitos os casos, se o profissional não se atentar e se 

utilizar da sua relativa autonomia, pode se transformar em um atendimento 

mecanizado, devido ao mesmo ser realizado mediante à sistema. 

A segurança alimentar, prevista na Política Nacional de Assistência Social, 

encontra-se totalmente fragilizada. O Programa Bolsa Família considera a família 

como extremamente pobre quando ela possui a renda per capita de até oitenta e 

cinco reais. Para o recebimento do benefício, quando se tem criança ou jovem na 

composição familiar, a família deve possuir a renda per capita de até cento e setenta 

reais. E quando há crianças ou jovens na família, é necessário que elas cumpram as 

condicionalidade exigidas pelo Programa. 

É notável que a criação do Programa de Transferência de Renda 

condicionado trouxe, de certa forma, uma melhoria na qualidade de vida dos 

beneficiários. Percebe-se a diminuição da evasão escolar e melhor 

acompanhamento médico para as crianças e gestantes. Apesar disso, a grande 

crítica feita é que o Programa Bolsa Família foi criado para que as famílias possam 

superar a pobreza e extrema pobreza e ir em busca da autonomia. Contudo, a 

grande parte da população atendida pelo Programa utiliza o benefício para prover o 

alimento, pois não tem condições para além dele. E quando uma criança ou jovem 

não cumpre com a condicionalidade existente, o benefício dessa família sofre 

penalização o que pode acarretar ainda mais a intensificação da vulnerabilidade em 

que se encontra. Não se pode deixar de analisar que nem sempre a criança ou 

jovem falta aula porque quer. Em muitos dos casos, a família já pode estar 

experimentando alguma expressão da questão social e sua vulnerabilidade se 

encontra em um nível tão agudo que faça com que essa criança ou jovem esteja 

tendo dificuldades para estar frequentando a escola. 

No terceiro capítulo, discutimos sobre a relativa autonomia do assistente 

social no CRAS de Goitacazes e no Programa Bolsa Família e o desafio da 

intersetorialidade. Constatamos que embora a atuação do assistente social deva 

estar em consonância com o Projeto Ético Político em todo e qualquer tipo de 
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trabalho a ser realizado, há a falta de comunicação entre os setores do CRAS e do 

Programa Bolsa Família em relação ao trabalho a ser realizado em cima do 

descumprimento da condicionalidade referente à educação. Também identificamos 

através das falas das assistentes sociais do CRAS e do Programa Bolsa Família que 

falta comunicação com a escola para tratar do deste assunto. Analisamos ainda que 

o trabalho do assistente social do Programa Bolsa Família se limita ao sistema que 

realiza o recurso quando há o descumprimento e há o desafio de desenvolver a 

intersetorialidade com o CRAS de Goitacazes. 

Nesse capítulo, elucidamos de que forma é realizado o trabalho de cada 

assistente social, através de entrevistas e confirmou-se o frágil contato existente 

entre os setores. As justificativas presentes estão relacionadas à falta de tempo, à 

falta de recursos, à escassez de profissionais para que se possa realizar um 

trabalho com excelência. 

Além disso, os profissionais sofrem os rebatimentos desse desmonte 

neoliberal das políticas sociais, onde se encontram em situações de trabalho cada 

vez mais precarizadas, tendo a compreensão de que tem a existência de recursos, 

mas que eles não são repassados como deveriam.  Tudo isso dificulta ainda mais a 

ação profissional e faz com que haja descontentamento com a profissão, o que pode 

levar o assistente social a acreditar que a teoria é diferente da prática. 

A ação profissional encontra-se cada vez mais fragilizada, devido ao fato de 

muitos dos assistentes sociais se encontrarem em situações de vínculos de trabalho 

através de contrato. Em muitas situações, os assistentes sociais não possuem voz e 

precisam acatar as decisões institucionais. Para além disso, há o sistema que 

praticamente informa como se deve agir com a família em situação de 

descumprimento de condicionalidade referente à educação. 

O que não se pode perder de vista é que os profissionais de Serviço Social 

devem estar em consonância com o Projeto Ético-Político e com o Código de Ética, 

para que o fazer profissional não se confunda, mas que a atuação aconteça da 

melhor forma possível, dentro limites impostos, e compreender que a profissão 

existe justamente para essa luta pela garantia de direitos, mesmo que a autonomia 

seja relativa. 
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ANEXO 

 

 Entrevista da Assistente Social do Programa Bolsa Família  

 

1.  Você vincula o Projeto Ético-Politico ao seu exercício profissional? Como você 

percebe essa relação? 

2.  Você acredita no Projeto Ético-Politico? 

3.  Quais são as dificuldades da Atuação concreta do Assistente Social na Instituição 

em que trabalha? 

4.  O que falta para criar o Projeto de Intervenção, quais os limite, desafios? 

5. Quais são as contribuições Politicas e Profissionais do Serviço Social para a 

população em descumprimento da Condicionalidade Educacional? 

6.  Quais são os desafios para desenvolver a Intersetorialidade com o CRAS? 

7.  Você acha que o Acompanhamento é valido, pode acrescentar em alguma coisa?  

8.  Acha que os problemas em relação ao Acompanhamento estão ligados somente 

à falta de Reciclagem ou a falta de Competência também? 

9.  Como você acha que deve ser feito o acompanhamento? 

10. Tem algum contato da Assistente Social do Bolsa Família com o Conselho 

Tutelar, ou somente é feito os encaminhamentos? 

11. E com a Escola? há algum contato, ou somente pede-se a família a Declaração 

Escolar? 

 

Entrevista com a Assistente Social do CRAS de Goitacazes. 

 

1.  Quais são as dificuldades concretas do Assistente Social na Instituição em que 

trabalha? 
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2.  Você vincula o Projeto Ético-Político ao seu Exercício Profissional? 

3.  Quais seriam as dificuldades para coloca-lo em prática? 

4. Como você percebe essa relação de vincular o Projeto Ético-Político na sua 

Atuação? 

5. Há contato entre o CRAS e o Programa Bolsa Família? Como, por exemplo, em 

relação ao descumprimento de condicionalidade que é o foco principal desse 

trabalho. 

6.  Porque você acredita que há pouco contato com a Assistente Social do Programa 

Bolsa Família? 

7.  Que demandas que o CRAS possui, dificultando esse contato? 

8.  Como é realizado o acompanhamento no CRAS? 

9.  De quanto em quanto tempo é realizado o acompanhamento? 

10.Em relação ao acompanhamento mais amplo, no sentido das palestras, reuniões. 

Acontece no CRAS? 

11.O que é feito nessas palestras? 

12. Como deveria ser o acompanhamento? Acredita que está bom assim, ou não 

está? Falta algo? Poderia ser melhor em algum aspecto? 

13.Em relação ao descumprimento de condicionalidade, você realiza 

acompanhamento? Como é feito esse acompanhamento? 

14.Além do breve contato com o Programa Bolsa Família e a Vigilância 

socioassistencial, há  algum contato com outro setores, como o Conselho Tutelar ou 

a Escola? 

15. O que você acredita que pudesse fortalecer a Intersetorialidade? 


