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RESUMO 
 
O presente trabalho tem por objetivo analisar o trabalho do assistente social no 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, situando os principais 
desafios postos dentro desse serviço socioassistencial. A metodologia utilizada foi a 
pesquisa bibliográfica, com consulta a livros, artigos e normas que versam sobre a 
política de assistência social, o SCFV, a atuação profissional com os desafios que 
perpassam o seu cotidiano e as propriedades da arte. A partir das análises conclui-
se que ocorreram avanços no aprimoramento da política de assistência social, com 
a criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e os documentos que a 
normatizam (PNAS, NOB’s e Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais), 
a iniciativa neoliberal por meio das reformas do mundo do trabalho se colocam como 
impasse para efetivação do SUAS. O SCFV objetiva prevenir situações de risco 
social e fortalecer vínculos familiares e comunitários, e possui na sua composição o 
assistente social como técnico de referência. O assistente social enfrenta desafios, 
tais como: a efetivação da intersetorialidade, contradições entre demandas 
institucionais e demandas profissionais, reconhecimento das demandas que 
emergem nos territórios e a precarização do seu trabalho. Além disso, a arte 
possibilita a expressão da cultura, do estímulo a singularidade do indivíduo. É uma 
forma de enfrentamento aos processos de fragmentação da produção capitalista e 
reconhece o sujeito como ser social. A arte é uma estratégia de trabalho do 
assistente social.   
 
Palavras chaves: Assistente Social; Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos e arte. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

The present work aims to analyze the work of the social worker in the Service of 
Coexistence and Strengthening of Links - SCFV, placing the main challenges placed 
within this social assistance service. The methodology used was the bibliographical 
research, with reference to books, articles and norms that deal with the social 
assistance policy, the SCFV, the professional performance with the challenges that 
pervade its daily life and the properties of art. Based on the analyzes, it was 
concluded that progress has been made in improving the social assistance policy, 
with the creation of the Single Social Assistance System (SUAS) and the documents 
that regulate it (PNAS, NOB's and National Typification of Social Assistance 
Services), the initiative neoliberal through the reforms of the world of work are placed 
as an impasse for the implementation of SUAS. The SCFV aims to prevent situations 
of social risk and strengthen family and community ties, and has in its composition 
the social worker as reference technician. The social worker faces challenges such 
as: the effectiveness of intersectoriality, contradictions between institutional demands 
and professional demands, recognition of the demands that emerge in the territories 
and the precariousness of their work. In addition, art makes possible the expression 
of culture, of stimulating the singularity of the individual. It is a way of coping with the 
processes of fragmentation of capitalist production and recognizes the subject as a 
social being. Art is a working strategy of the social worker. 
 
Keywords: Social worker; Service of Coexistence and Strengthening of Links and Art. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho analisa a prática profissional do Serviço Social dentro da 

proteção social básica, especialmente no Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos e a arte como estratégia para o Serviço Social o enfrentamento de suas 

demandas profissionais.  

Este serviço compõem a política de assistência social que nem sempre 

esteve no centro dos debates políticos. Ela era historicamente permeada de práticas 

assistencialistas, clientelistas e de caridade. Foi reconhecida como direito social a 

partir da Constituição Federal de 1988, a qual denota ao Estado a responsabilidade 

pela a organização e execução da política. 

Os avanços continuaram com a promulgação da Lei Orgânica da Assistência 

Social (Lei 8.742 de 1993, posteriormente alterada pela Lei 12.435 de 2011) onde 

assume o caráter de política pública, sendo realizada de forma descentralizada e 

com participação popular, servindo de base para a Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS/2004) que organiza esta política estabelecendo suas funções, 

objetivos e formas de execução.  

Segundo COUTO (2014) como forma de aprimoramento dos direitos 

mencionados na LOAS foi elaborado o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

sendo organizado de modo que respondesse as reais necessidades da população. 

Este sistema foi criado em 2005, através da Resolução nº 130 do CNAS, sendo 

reformulado em 2012, onde fora organizado com base na descentralização político-

administrativa, financiamento, matricialidade na família, avaliação e monitoramento.  

Seus programas, projetos e serviços são divididos por níveis de proteção: 

básica e especial. Este trabalho enfatiza as ações da proteção social básica, que é 

voltada para a prevenção de situações de risco e vulnerabilidades social, sobretudo 

o SCFV que busca fortalecer os vínculos familiares e comunitários.  

O reconhecimento da assistência social como direito trouxe novos desafios 

aos assistentes sociais, que assumem novos espaços ocupacionais, bem como, 

novas atribuições. Diante dessa realidade, surge o questionamento de como o 

trabalho do assistente social se desenvolve dentro do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos? 

Se antes eram apenas executores de políticas, agora esses mesmos 

profissionais assumem a responsabilidade de planejar, coordenar, avaliar e 
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implementar. Atrelado a essas novas funções, surge uma nova questão: como 

atender as expressões da questão social, as exigências do mercado de trabalho, 

sem deixar os compromissos assumidos através do projeto ético-político de serviço 

social? Este é um dos grandes dilemas da profissão.   

Como parte da Política de Assistência Social, se busca compreender sobre 

quais fundamentos estão baseados o SCFV? Qual é o trabalho do assistente social 

no SCFV? Como a arte pode ser utilizada como estratégia para cumprimento dos 

objetivos profissionais? 

Nesse sentido se faz necessário identificar as formas de organização do 

SCFV; discutir competências, atribuições profissionais, contribuições e desafios 

neste serviço; analisar as propriedades da arte e de que forma podem ser utilizadas 

como estratégia para o assistente social no enfrentamento desses desafios. 

Em nosso percurso teórico lançaremos mão da Lei de Regulamentação da 

Profissão, pilares fundamentais para uma análise das atribuições, contribuições e 

competências da profissão neste serviço. Discutiremos as propriedades da arte e 

como elas podem se tornar em estratégias vinculadas a ação profissional que 

permitam a reflexão e as contribuições para enfrentamento dos desafios postos ao 

assistente social. A metodologia utilizada para esse trabalho foi a pesquisa 

bibliográfica. 

Serão analisadas as possibilidades da arte, se estas podem ser utilizadas 

pelo o Serviço Social no planejamento, na realização de atividades de assessoria ao 

orientador social, avaliação. Assim, a arte pode auxiliar o assistente social   a 

cumprir seus objetivos profissionais para prevenir situações de risco social; 

desenvolver capacidades e potencialidades; a realização trocas culturais; incentivos 

a convivência familiar e comunitária; fortalecer de vínculos familiares e comunitários 

através de oficinas de cultura, esporte, arte e lazer. 

O primeiro capítulo contextualiza a assistência social pós – 88, com destaque 

para os seus avanços e desafios para a materialização da mesma como direito 

social, para tal objetivo serão usadas análises de autores como Sticovsky, Couto, 

Mota, Behring; Boschetti.  

Logo após, as legislações da política, normas operacionais e documentos do 

Ministério do Desenvolvimento Social colaboraram para entender como se deu o 

desenvolvimento da política de assistência social. Em seguida, será possível 
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compreender a organização e os fundamentos sobre os quais estão baseados o 

SCFV.  

O segundo capítulo trata dos desafios da profissão e como a arte pode ser 

uma estratégia para o seu enfrentamento. Portanto, como primeiro ponto, a análise 

situa o trabalho do assistente no SCFV. Autores como Iamamoto, Faleiros, Siqueira, 

Vasconcelos, Almeida e Alencar, Riachelis, o documento Concepção de Convivência 

Fortalecimento de Vínculos e Perguntas Frequentes do SCFV propiciaram as bases 

para essa análises. No segundo ponto, discutimos sobre as propriedades da arte e 

os desafios postos à profissão na atualidade e suas estratégias de enfrentamento. 

Para esta tarefa utilizamos autores como: Oliveira, Scherer, Costa e Lopes.    

Além disso, como a arte possibilita a expressão da cultura, do estímulo a 

singularidade do indivíduo. É uma forma de enfrentamento aos processos de 

fragmentação da produção capitalista e reconhece o sujeito como ser social. A arte é 

uma estratégia de trabalho do assistente social.   
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1. SUAS E AS BASES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS  

 

Este capítulo aborda a forma de organização do SUAS e as bases sobre as 

quais estão assentados o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

Dividido em três partes, a primeira contextualiza o cenário da assistência 

social pós 88, assim como, os desafios enfrentados para a legitimação da 

assistência social como política pública. 

A segunda parte aborda o caminho traçado a partir da LOAS até a criação do 

SCFV. Neste item serão abordados de forma sistemática, a LOAS (1993), PNAS 

(2004), as Normas Operacionais Básicas1 e a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais (2009), com o objetivo de compreender os marcos regulatórios da 

política pública de assistência social. A terceira parte trata dos fundamentos que 

baseiam o SCFV, tais como sua forma de organização e como são executados. 

  

1.1 Assistência Social no Brasil pós 1988 

 

Ao longo da história brasileira a caridade e benemerência estiveram no 

cenário da assistência social, a tentativa de superação dessas características se 

tornou uma luta que ultrapassa gerações. 

Faz parte do capitalismo a criação da superpopulação de trabalhadores 

desempregados. Estes não estão excluídas do mercado de trabalho 

necessariamente em razão do uso de máquinas, mas, pelo contexto social na qual 

estão envolvidos.  

No século XXI as bases que causam a pobreza e reprodução das 

desigualdades sociais adquirem novas roupagens e requerem novos métodos de 

enfrentamento, as políticas compensatórias são exemplos das características atuais 

do capitalismo. (MOTA, 2010) 

Com o grande número de desempregados, força menores salários e grande 

exploração (2010a) com salários inferiores dificulta o amplo acesso aos bens e 

serviços pela via do trabalho, o que aumenta o número de usuários atendidos pela a 

assistência. 

                                            
1
 Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – (2006) 

e Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (2012) 
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Suas questões, inicialmente tratadas como “questão de polícia”, passam a ser 

caso de política quando as classes lutam por melhores condições de vida, colocando 

em risco a produção de riquezas. Nesse contexto dando origem ao enfretamento da 

questão social pelas vias das legislações trabalhistas, social e sindical. (VIANA, 

1978; CARVALHO, 1995 apud MOTA 2010) 

A questão social pode ser compreendida como: 

 
[...] a expressão questão social foi utilizada para designar o processo 
de politização da desigualdade social inerente a constituição da 
sociedade burguesa. Sua emergência vincular-se-ia ao surgimento 
do capitalismo e á pauperização dos trabalhadores [...]. (MOTA, 
2010, p. 35)  

 

Sobre o enfrentamento da questão social a autora MOTA destaca duas 

possibilidades: a realização de reformas sociais e morais que vão de encontro aos 

interesses da ordem burguesa ou a superação da ordem social que é a origem da 

questão social. A direção escolhida será embasada em um projeto político de classe, 

optar pela superação inclui análises criteriosas sobre as possibilidades. 

Não existe nova questão social, o que ocorre: 

 
[...] são as mudanças nas estratégias de acumulação e reprodução 
da ordem capitalista, mediadas pela ação das classes e do Estado, 
que estão imprimindo configurações que ora reproduzem, ora 
atualizam as manifestações da velha e imanente contradição da 
sociedade capitalista.” (MOTA, 2010, p. 50)  
  

A partir dos anos 30 os trabalhadores mostraram para a sociedade suas 

condições de vida e trabalho, expondo as suas necessidades, as situações que 

precisavam de intervenção, as lutas e movimentos sociais foram o caminho para que 

as suas necessidades fossem vistas como questão social. (2010b). 

Como resultado das lutas sociais, o Estado respondeu algumas 

reivindicações dos trabalhadores e de suas famílias, o culminou na criação das 

políticas de proteção social.  

No caso do Brasil “(...) é apenas em 1988 que se instituem as bases formais e 

legais do que poderiam ser um Estado de Bem-Estar.” (MOTA apud MOTA, 2010, p. 

28) 

A seguridade social passou a ser inserida na Constituição Federal na década 

de 80, em tempos que o neoliberalismo se promove e se posiciona contrário a 
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qualquer intervenção estatal sendo um avanço que começou a ser ameaçado na 

década de 90 (2010c). 

São desviados os objetivos da articulação das políticas (saúde, previdência e 

assistência social) que tem por principal característica promover a proteção, pois a 

saúde e a previdência social trilham em direção a mercantilização e privatização, 

vindo, a assistência social, se tornar um fetiche para o enfrentamento das 

desigualdades sociais e instrumento principal de proteção social o que é 

caracterizado como o mito da assistência social (2010d).  

O desequilíbrio financeiro em virtude do crescimento da pobreza é 

apresentado como justificativa para a privatização e mercantilização da saúde e 

previdência. Em resposta a essa justificativa fora proposta, como ponto central 

dessa nova configuração da seguridade social, os programas de transferência de 

renda.  

Todavia se considera a seguridade social como parte material do processo de 

reprodução social, este fato ocorrendo, principalmente, na Era Vargas, no período 

de ditadura militar, nos governos Fernando Henrique Cardo (FHC) e de Lula.  

Ao longo da história da seguridade social, a burguesia brasileira subordina o 

Estado aos seus interesses e usa a proteção social para este fim (2010e): 

 
A autora identifica uma relação contraditória entre a previdência e 
assistência em função da vinculação das coberturas da previdência 
com a existência de vínculos com o trabalho assalariado e da 
assistência com os não-inseridos no mundo do trabalho, os pobres 
(MOTA, 2010, p. 136). 

 
A assistência social é apropriada pela a classe dominante como principal 

forma de enfrentamento da pobreza e assume a centralidade na seguridade social 

em vista das políticas de saúde e previdência, fato que ocorre devido a apropriação 

da assistência pelo que seria do Estado capitalista frente a não garantia de acesso 

ao direito do trabalho para os usuários. 

Essa apropriação por parte da classe dominante desenvolve um processo de 

nova reforma social, a qual desvia questão social da esfera das relações de trabalho 

e situa como expressão da pobreza que faz com que a questão social seja alvo de 

intervenção da assistência social, se tornando o principal meio de acolher a 

população que sofre o agravamento das condições de vida.  
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Mesmo diante dos desafios, foi possível alguns avanços principalmente na 

década de 80, sobretudo da segunda metade em diante, onde as lutas por direitos 

resultaram na promulgação da Constituição Federal de 1988 que apresenta, no seu 

núcleo, o reconhecimento da assistência social como direito social. Mas, para sua 

efetivação, na prática, existe um longo caminho a ser percorrido e vários fatores que 

influenciam.    

Como contraposição a essas conquistas do direito social, o Estado passou 

por um processo de contra reforma:  

 
Houve o desmonte (LESBAUPIN,1999) e a destruição 
(TAVARES,1999), numa espécie de reformatação do Estado 
brasileiro para a adaptação passiva a lógica do capital. Revelou-se, 
sem surpresas, a natureza pragmática, imediatista, submissa e 
antipopular das classes dominantes brasileiras (BEHRING; 
BOSCHETTI, 2008, p.151)   
 

Tais mudanças foram balizadas por privatizações dos setores públicos; 

focalização/seletividade, na qual os serviços, programas e projetos são pensados de 

acordo com os seguimentos (mães, crianças, adolescentes, idosos, entre outros) 

sendo direcionados para os mais pobres; descentralização no sentido de a 

transferência da responsabilidade de gerir a política para o setor privado e novas 

modalidades, como, as organizações sociais. Alterações como estas contribuem 

para a desconstrução do caráter de universalidade do acesso e cooperam para a 

continuidade da filantropia. 

As mudanças apresentadas acima são elementos da realidade em que se 

encontra a seguridade social brasileira que está situado em um contexto de redução 

da intervenção do Estado na economia recebendo poucos investimentos na área 

social e avanço do neoliberalismo.  

Como forma de resistência a contrarreforma e defesa da garantia de direitos 

para a classe trabalhadora, foi publicada a PNAS (2004) que “(...) vai explicitar e 

tornar claras as diretrizes para a efetivação da Assistência Social como direito de 

cidadania e reponsabilidade do Estado (...)” (COUTO et al., 2012, p. 60) e o Sistema 

Único de Assistência Social - SUAS (2005) - que objetiva: 

 
[...] articulação em todo território nacional da responsabilidade, 
vínculos e hierarquia, do sistema de serviços, benefícios e ações de 
assistência social, de caráter permanente e eventual, executados e 
providos por pessoas jurídicas de direito público sob o critério da 
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universalidade e de ação em rede hierarquizada e em articulação 
com iniciativas da sociedade civil. (COUTO et al., 2012, p. 60) 
 

Essas normativas direcionam a assistência social para o campo dos direitos, 

centralizando o debate nesta direção. Em igual sentido, as autoras destacam a 

intersetorialidade como uma importante articulação de diversas políticas em prol da 

proteção social que contribuiu para a construção de uma rede de serviços. 

Outra questão diz respeito à concepção de usuário da política, na qual se 

rompe com o atendimento por segmentos (idosos, maternidade, infância, 

adolescência, entre outros), mas reconhece os usuários como cidadãos em 

situações de riscos e vulnerabilidades social, com destaque que as situações de 

pobreza e vulnerabilidade não se limitando a esfera material, mas perpassam pelas 

relações e cultura dos sujeitos.  

Eles devem ser tratados como cidadãos e não sendo inferiorizados devido as 

suas situações ou condições de vida, além de ser dever do SUAS trabalhar esses 

sujeitos para que sejam conhecedores dos seus direitos. 

Outro ponto é o reconhecimento do território que deve ser visto como fator de 

suma importância para o desenvolvimento da política, haja vista que é neste espaço 

que são explicitados as necessidades e possibilidades, fato ressaltado pelas 

autoras.  

Além das noções já mencionadas, a Proteção Social (básica e especial) e a 

matricialidade familiar são mais dois aspectos importantes. O primeiro está atrelado 

à forma de atendimento às necessidades sociais e à intervenção nas desigualdades 

sociais e pobreza. O segundo considera que o ser humano não vive isolado, mas 

sim em comunidade e família, independente da sua configuração, rompendo com a 

lógica de família desestruturada. 

Por fim, destacam o financiamento que passa ser repassado por meio do 

fundo de assistência federal, estadual e municipal discorrendo, também, sobre o 

sistema de informação para avaliação e monitoramento da política que utiliza os 

dados para aprimoramento e melhorias da mesma. (COUTO et al., 2012) 

As normativas regulamentando a política de assistência social representaram 

avanços em direção ao cumprimento da proteção social, mas, vale destacar, que, 

sozinha, ela não é capaz de resolver todas as expressões da Questão Social, pois 

estas expressões vão além das dimensões do social. 
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Além disso, quando suas necessidades não são atendidas pela via do 

trabalho, a população usuária se utiliza da assistência social como válvula de 

escape para o acesso aos serviços sociais principalmente através dos programas de 

transferência de renda. (SITCOVSKY, 2010) 

 
É sabido que, na maioria dos casos, os benefícios pagos pela política 
de assistência social, através dos programas de transferência de 
renda, acabam assumindo um importante peso na renda, quando 
não, a única fonte de renda de muitas famílias nas localidades mais 
longínquas do Brasil. (SITCOVSKY, 2010, p.154)    
 

Sobretudo em uma conjuntura de crescimento do trabalho informal, 

terceirização, aumento das máquinas nos processos de trabalho gerando a 

diminuição da mão-de-obra viva, desemprego estrutural e um quantitativo maior de 

pessoas que precisam dos serviços sociais como características desse processo. 

(STCOSVISKY, 2010) 

O trabalho ocupa espaço de destaque na vida dos usuários vindo a ser 

através da venda da sua força de trabalho que o indivíduo prover meios para a sua 

subsistência. O não acesso de forma plena aos bens e serviços necessários à vida 

por meio do trabalho, em razão da precarização das relações, faz com o indivíduo 

necessite de outras vias de acesso.  

Neste sentindo suscitam questões como a ligação das relações de trabalho 

com a proteção social, visto que, a mesma influencia no quantitativo de pessoas que 

necessitam da assistência social, pois quanto maior o desemprego e mais precárias 

as condições de trabalho, maior será a demanda populacional para a assistência 

social. (COUTO et al., 2012) 

O que gera uma alteração no perfil de usuários acolhidos pela assistência 

social, visto que, se antes assumiam os que tinham condições de trabalhar, mas 

estavam desempregados, agora abrange os trabalhadores que estão em precárias 

condições de trabalho, porém restringindo o acesso criando um uma política 

seletiva. (COUTO et al., 2012) 

Isso gera uma desconstrução do princípio de universalização dos direitos 

sociais previsto na PNAS, pois, se existem critérios limitando o acesso a política, 

esta se torna seletiva atendendo apenas uma parte dos usuários seguindo a lógica 

de retrocessos de direitos em detrimento ao avanço do capital. 
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Seguindo a lógica de desafios para a efetivação dos direitos sociais, para 

SITCOVSKY (2010) a mais predominante vem a ser a adoção de medidas do 

receituário neoliberal com o aumento da dívida externa a partir da década de 1980, o 

Estado se reorganiza e diminui os investimentos na área social e investe no setor 

privado e isto repercute de maneira significativa no cotidiano da população que 

precisa dos serviços oferecidos.  

Tal reorganização gera o que o autor mencionado chama de 

desresponsabilização do Estado em que a redução dos gastos com a área social 

ocasiona um retrocesso nas políticas públicas e um avanço no terceiro setor através 

de Organizações Não Governamentais (ONG) que oferecem suporte em áreas de 

responsabilidade estatal.  

 
Isso se desdobrou em várias formas, dentre as quais destacamos o 
processo de mercantilização, o qual nos oferece elementos para 
analisar as novas tendências da seguridade social no Brasil, que 
incluem a: expansão da assistência social, a privatização da 
previdência social e da saúde pública. (SITCOVSKY, 2010, p. 151)  
 

O que fica evidente é que a assistência social foi formulada como uma política 

pública, mas sofre grande influência da iniciativa privada. Pois se as políticas não se 

materializam efetivamente, estas perdem espaços para o terceiro setor que acarreta, 

em sua gênese, a filantropia adotando a lógica do favor, retrocedendo o caráter de 

direito e se constituindo como um dos maiores desafios para efetivação da política 

pública.  

Ao ter suas necessidades atendidas, ainda que seja pela filantropia, a 

população se pacifica e não reivindica seus direitos, não se reconhece como 

cidadão detentor de direitos e necessita lutar por eles, sem compreender a 

assistência social como direito, ocultando as relações de lutas de classes, fingindo 

uma falsa harmonia entre as classes. 

O reconhecimento da assistência social como direito social foi um aspecto 

positivo e durante os anos seguintes foram marcados pela criação de normas que 

visam regulamentar e aprimorar o planejamento e execução da política.  

O próximo item menciona os principais documentos normativos, destacando 

suas principais características. 
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1.2 Marcos Normativos até a construção do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos (SCFV) 

 

Esta sessão apresenta os aparatos legais que marcaram a história da 

assistência social desde seu reconhecimento como direito.  

Esse resgate histórico busca uma melhor compreensão de como se organiza 

a política de assistência social, a partir da promulgação da Lei Orgânica da 

Assistência Social, da PNAS, das NOB’s e da Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais de maneira que se compreenda como articular o SCFV no 

contexto da atual proteção social. 

 

1.2.1 Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS  

 

A Assistência Social foi estabelecida através dos artigos 203 e 204 da 

Constituição Federal de 1988 e compõe o tripé da Seguridade Social2 no qual é 

formado pela a saúde, previdência e assistência social.  

Caracterizada como direito social por meio da LOAS nº 8.742, promulgada em 

1993, alguns dos seus atributos são o perfil de política não contributiva, direito do 

cidadão e de responsabilidade do Estado a provisão dos mínimos sociais.  

A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS - define como objetivos a 

proteção a grupos prioritários, como: família, mães, infância, adolescência, idosos, 

desempregados e deficientes, instituindo o benefício mensal a idosos e deficientes, 

promovendo-os e integrando-os ao mercado de trabalho. Esta é executada em 

conjunto com as políticas setoriais como estratégia de enfrentamento da pobreza. 

(BRASIL, 2011) 

Sua construção fundamentou-se em princípios com prioridade na “supremacia 

do atendimento às necessidades sociais” (BRASIL, 2011, pág. 3), universalização 

dos direitos sociais; igualdade no acesso ao atendimento; divulgação sobre os 

programas, serviços e benefícios, bem como suas formas de acesso; nas diretrizes 

descentralização político-administrativa para outras esferas de governo (Estados, 

Distrito Federal e municípios); participação popular na formulação e controle das 

                                            
2
 Segundo a Constituição Federal do Brasil, esta pode ser compreendida como “um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.” (BRASIL, 1988, p. 151)  
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políticas em todas as esferas de governo, onde os conselhos e fóruns se tornaram 

um importante espaço para essa prática; e responsabilidade primária do Estado na 

formulação e execução dessas políticas, não isentando a possibilidade da iniciativa 

privada em realizá-lo, mas ressaltando que a prioridade é o Estado e suas esferas 

de governo. (BRASIL, 2011) 

De acordo com o artigo 2º da LOAS que aduz sobre os objetivos da 

assistência social, destacamos que um deles visa proteger os cidadãos brasileiros 

de modo que auxilie na manutenção da vida e na prevenção de situações que levem 

a fragilidade dos vínculos sociais e comunitários.  

A LOAS passou por alterações em 2011, através da Lei 12.435, o que inclui 

mudanças nas formas de execução da política de assistência social. Entre elas 

estão a proteção social, a garantia de vida e a prevenção de riscos como objetivos 

aos grupos específicos como crianças, adolescentes, idosos e famílias em geral, 

além de incluir a vigilância socioassistencial e a defesa dos direitos para acesso às 

provisões socioassistenciais. 

A proteção social é dividida em básica e especial, sendo definidas como:  

 
I - proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos 
e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de 
vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários;  
II - proteção social especial: conjunto de serviços, programas e 
projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de 
vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o 
fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de 
famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação 
de direitos. (BRASIL, 1993b, p. 9) 
 

O SUAS é composto pelas três esferas de governo (federal, estadual e 

municipal) e busca fortalecer a gestão compartilhada e o co-financiamento da 

política, articulando, de forma integrada, os serviços, programas e projetos. 

Cabe a União financiar, monitorar e fiscalizar a execução de programas, 

projetos e serviços nos Estados, Municípios e Distrito Federal, porém, tal ação é 

realizada com algumas condições, sendo uma delas a avaliação dos índices de 

qualidade dos serviços prestados como critério para o repasse de verbas e 

restrições tal como a proibição do uso da verba para pagamento de funcionários ou 

gratificações. (BRASIL, 2011) 
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Dentre as múltiplas competências do Estado, este deve ser responsabilizado 

pelo pagamento dos benefícios eventuais3, conforme proposto pelo Conselho 

Estadual de Assistência Social, assim como suprir financeiramente o 

aperfeiçoamento da gestão, programas, projetos e serviços em território regional; 

oferecer assistência aos municípios em situações de emergência e realizar 

avaliação e monitoramento da política de assistência social. 

Os recursos financeiros para execução e manutenção da política serão 

financiados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) onde será de 

responsabilidade das três esferas de governo executar de forma descentralizada e 

participativa. Mas, para que os Estados, Municípios e o Distrito Federal recebam 

esta verba é necessário que tenham e estejam em execução com o Conselho de 

Assistência Social, o Fundo de Assistência Social e o Plano de Assistência Social. 

(BRASIL, 2011) 

Os serviços assistenciais são realizados com base nos princípios e diretrizes 

desta lei, objetivando atender as necessidades básicas. Seus programas devem 

atender, também, as crianças, os adolescentes e os idosos.  

No que diz respeito às unidades de atendimento e assessoramento de 

assistência social, além de atribuir o caráter de “sem fins lucrativos” (BRASIL, 2011, 

p. 2) a lei descreve as características de cada uma delas sendo as unidades de 

atendimento, as executoras de serviços voltados as famílias e indivíduos em 

situação de risco social e vulnerabilidade; as de assessoramento, unidades que 

executam programas e projetos voltados para os movimentos sociais, organização 

de usuários e capacitação de lideranças; e as unidades de defesa e garantia de 

direitos são executoras de programas e projetos que se voltam a defesa e efetivação 

dos direitos socioassistenciais, a promover cidadania e a enfrentar desigualdades 

sociais. 

Uma das maiores mudanças foi a forma de execução da política, antes 

realizadas através de organizações e entidades de assistência social de forma 

descentralizada e participativa, agora sendo organizados por um sistema 

denominado Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

                                            
3
 Art. 22. Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que 

integram organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude 
de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. (BRASIL, 
2011, p.17).   
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Também houve alterações no Benefício de Prestação Continuada em que a 

idade dos idosos se reduziu para 75 (sessenta e cinco) anos, caracterizou-se a 

configuração de família, a não acumulação do benefício por mais de um membro da 

família e prazo de 2 (dois) anos para uma nova avaliação da necessidade do BPC. 

Os seguintes programas assistenciais foram incluídos na LOAS:  Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI), Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI). 

Segue no próximo tópico os eixos essenciais destacados na Política Nacional 

de Assistência Social desde sua criação, com destaque para as características 

estruturantes. 

 

1.2.2 Política Nacional de Assistência Social - PNAS  

 

Os princípios e diretrizes citados na LOAS, juntamente com as propostas dos 

Conselhos de Assistência Social foram usados como base para a formulação da 

PNAS. 

Um dos objetivos da política se encontra na formulação de diretrizes voltadas 

diretamente para que a assistência social seja efetivada, de maneira que a política 

não venha se perder na lógica do “favor” e seja tratada como direito. 

A PNAS preconiza que a gestão seja democrática e descentralizada (com 

atuação da União, Estados, municípios e Distrito Federal), sem desprezar o fato de 

que as realidades dos Estados e municípios são diferentes, sendo necessário 

considerar suas singularidades. Também considera a participação popular e 

participação do gestor municipal como importantes atores na execução das políticas 

e ressalta a importância da avaliação e monitoramento, e do uso das tecnologias 

para auxiliar a evolução e/ou execução do SUAS. 

De acordo com a PNAS (2004, p. 25):  

 
(...) entende-se por Proteção Social as formas “institucionalizadas 
que as sociedades constituem para proteger parte ou o conjunto de 
seus membros. Tais sistemas decorrem de certas vicissitudes da 
vida natural ou social, tais como a velhice, a doença, o infortúnio, as 
privações. (...) Neste conceito, também, tanto as formas seletivas de 
distribuição e redistribuição de bens materiais (como a comida e o 
dinheiro), quanto os bens culturais (como os saberes), que permitirão 
a sobrevivência e a integração, sob várias formas na vida social. 
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Ainda, os princípios reguladores e as normas que, com intuito de 
proteção, fazem parte da vida das coletividades.” (DI GIOVANNI, 
1998, p.10) 
 

Esta proteção tem a função de garantir a segurança de sobrevivência; 

segurança da acolhida e da vivência familiar. A segurança de sobrevivência, diz 

respeito a oferta de um valor monetário que visa a garantia da sobrevivência, 

ressaltando que não é uma compensação do salário-mínimo; a segurança da 

acolhida, que fornece as necessidades humanas básicas, como, alimentação, 

moradia e vestuário, trabalhando esse indivíduo para que ele tenha autonomia 

suficiente para suprir suas necessidades. Essa acolhida pode se estender para 

casos específicos como separação familiar, desastres naturais e abandono. E por 

fim, a segurança da vivência familiar, na qual repudia situações de isolamento ou 

rompimento de relações, pois considera as relações humanas como primordiais para 

o desenvolvimento do indivíduo. Nelas, são forjadas suas capacidades, identidades, 

potencialidades e subjetividades. A ausência da segurança do convívio e da vivência 

familiar interfere no direito ao convívio. (MDS, 2004) 

Estas seguranças possuem ações norteadas por princípios que consideram 

que todos os cidadãos devem ter acesso aos direitos sociais, sendo respeitada no 

uso do seu direito a convivência familiar e comunitária, com ofertas de serviços de 

qualidade, sem nenhum tipo de atitude vexatória; onde todos sejam tratados da 

mesma forma, sem qualquer tipo de discriminação e que os serviços sejam 

oferecidos de forma igualitária as populações urbanas e rurais; por fim que os 

programas, serviços, projetos e benefícios sejam amplamente divulgados, assim 

como suas formas de acesso. (2004a) 

Além dos princípios a política também é direcionada por quatro diretrizes: 

Descentralização político-administrativa, onde há uma divisão nas ações e 

responsabilidades da gestão entre os entes governamentais; participação da 

população através dos conselhos na formulação, fiscalização e execução das 

políticas; Estado como principal responsável pela a oferta e execução da política, 

mesmo que havendo ações da iniciativa privada e família como principal alvo da 

política de assistência social. 

Em conjunto aos princípios e diretrizes estão os objetivos da política, que são 

oferecer programas, projetos e serviços da proteção social básica e especial para 

famílias, indivíduos e quem dela necessitar; bem como auxiliar para que os usuários 
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sejam atendidos com igualdade e tenham acesso a bens e serviços independente de 

residir em área urbana ou rural. (MDS, 2004, p. 27) 

Os usuários alvos dessa política são cidadãos e grupos em vulnerabilidade e 

riscos, são estes, famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de riscos; pessoas 

com deficiência; em situação de pobreza; não possuem acesso a políticas públicas; 

usuários de substâncias psicoativas; vítimas de violência (sejam físicas, 

psicológicas, verbais ou sexuais), excluídas ou relações precárias no mercado de 

trabalho.  

Como estratégia para atender as necessidades desses usuários a LOAS 

instituiu a Proteção Social, que na intenção de ser de aprimorada vem sendo 

trabalhada também na PNAS, na qual especifica as suas formas de organização. A 

mesma é dividida em dois níveis: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial 

de Média e Alta Complexidade. 

A Proteção Social Básica possui um caráter preventivo. Seu objetivo principal 

é prevenir as situações de vulnerabilidades e risco social, desenvolvendo 

potencialidades e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários através de 

programas, projetos e serviços da assistência social. Destina-se à população que 

vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação 

(ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, 

ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social 

(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). (MDS, 

2004, p. 27) 

Com destaque para a importância de estes serviços serem organizados 

dentro do SUAS e quando necessário que estejam entrelaçados a outras políticas 

públicas. 

A Proteção Social Especial de média complexidade é destinada para 

indivíduos e famílias que mesmo possuindo vínculos familiares e comunitários 

tiveram seus direitos violados. Já a da alta complexidade é para aqueles em que os 

vínculos foram rompidos e necessitam de proteção integral. 

Os serviços e programas da proteção social básica e especial podem ser 

verificados no quadro 1, o SCFV não aparece no referido quadro, pois, foi criado em 

2009 a partir da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.  
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Quadro 1 - Proteção Social na PNAS 2004  

Proteção Social Básica 

 

 

Serviços e Programas 

 

 

 

 

 

 Programa de Atenção Integral á Família(PAIF) 

 Programa de inclusão produtiva e projetos de enfrentamento 
da pobreza;  

 Centros de Convivência para Idosos; 

 Serviços para crianças de 0 a 6 anos, que visem o 
fortalecimento dos vínculos familiares, o direito de brincar, 
ações de socialização e de sensibilização para a defesa dos 
direitos das crianças; 

 Serviços socioeducativos para crianças, adolescentes e jovens 
na faixa etária de 6 a 24 anos, visando sua proteção, 
socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários. 

 Programas de incentivo ao protagonismo juvenil, e de 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

 Centros de informação e de educação para o trabalho, 
voltados para jovens e adultos 

Proteção Social Especial 

 

 

 

 

 

Serviços e Programas 

 

 

 

 

 

 

 

Média Complexidade 

 Serviço de orientação e apoio sociofamiliar; 

 Plantão Social; 

 Abordagem de Rua; 

 Cuidado no Domicílio; 

 Serviço de Habilitação e Reabilitação na comunidade das 
pessoas com deficiência; 

 Medidas socioeducativas em meio-aberto (PSC – Prestação 
de Serviço à Comunidade e LA - Liberdade Assistida); 

Alta Complexidade 

 Atendimento Integral Institucional; 

 Casa Lar; 

 República; 

 Casa de Passagem; 

 Albergue; 

 Família Substituta; 

 Família Acolhedora; 

 Medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade 
(Semiliberdade Internação provisória e sentenciada); 

 Trabalho protegido. 

Fonte: PNAS, 2004 
 

Ambas são desenvolvidas no CRAS4 e no CREAS5 e unidades de assistência 

social, que estejam previamente inscritas no Conselho Municipal de Assistência 

                                            
4
 É a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de 

vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território 
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Social ou Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, na qual sem a intenção 

de obter fins lucrativos desenvolvem programas, projetos e serviços voltados a 

indivíduos e famílias que estão em situação de risco ou vulnerabilidade social, onde 

o atendimento será realizado pela equipe de referência, na qual a instituição terá 

como base o quantitativo de referenciados e modalidades de atendimento. 

SUAS é o sistema responsável pela a organização e regulação das ações 

socioassistenciais tendo como suas principais características a descentralização e a 

participação da sociedade civil.  

Consiste numa forma de concretizar os objetivos propostos na LOAS, tem por 

finalidade definir do seguinte modo: 

 
(...) organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à execução 
da política de assistência social possibilitando a normatização dos 
padrões nos serviços, qualidade no atendimento, indicadores de 
avaliação e resultado, nomenclatura dos serviços e da rede 
socioassistencial. (MDS, 2004, p. 33) 

 

A organização dos serviços socioassistenciais está sustentada nas 

referências: i) vigilância social, diz respeito a produzir e organizar dados sobre as 

situações de risco e vulnerabilidades social; ii) proteção social, é dividida em três 

tipos: de sobrevivência, de convívio e de acolhida, já definidas anteriormente; iii) 

defesa social e institucional, todos os usuários devem conhecer e ter acesso aos 

direitos socioassistenciais. De maneira que obtenham atendimento isento de 

práticas vexatórias e coercitivas; rápido acesso à rede de serviços; que tenham 

acesso a informação, principalmente aqueles possuem baixa escolaridade e 

limitações físicas; ter acesso a um serviço de qualidade e conviver em família e 

comunidade). (MDS, 2004) 

Uma das bases da política de assistência social é a família, pois, esta é 

considerada a primeira forma de proteção e socialização do indivíduo. Por razões 

como estas ela também deve ser protegida pelas políticas públicas. Ressalta-se que 

essas características independem da sua configuração, mesmo que elas sejam 

marcadas por conflitos e desigualdades, sua função protetiva continua a mesma. 

                                                                                                                                        
de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social 
básica às famílias. 
5
 É a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação 

de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por 
violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção social 
especial. 
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Constitucionalmente é garantida a família a proteção do Estado, pois ela é 

considerada a base da sociedade. Segundo o artigo 226 da Constituição Federal de 

1988, para que estas possam cumprir o seu papel protetivo, devem primeiramente 

ter condições de sustentabilidade, e para que isso ocorra, volta-se as atenção para 

compreensão das necessidades das famílias. (BRASIL, 1988) 

Como sociedade civil a família deve acompanhar o planejamento e execução 

da política de assistência social, os fóruns e conselhos são espaços específicos para 

esse propósito, pois, é possível juntos aos representantes governamentais pensar 

ações que realmente atenda a demanda apresentada, materializar a realidade vivida 

e desenvolver o princípio da participação social, ao passo que estimula o seu 

posicionamento como sujeitos de direitos. 

O grande desafio é estimular a participação destes usuários. Um dos grandes 

fatores que influencia a participação é a ausência do entendimento da assistência 

social como direito, visto que, por décadas foi pensada e executada como caridade, 

favor, ajuda.  

Diante disso, faz-se necessário criar estratégias para que os usuários 

possam, além de assumir esse lugar, tenham voz ativa, protagonismo, de maneira 

que não sejam manipulados. 

 

1.2.3 As Normas Operacionais Básicas (NOB’s) 

 

O SUAS foi consolidado através da Lei 12.435 de 6 de Julho de 2011, que 

reorganiza a política de Assistência Social, com destaque aos artigos que 

caracterizam esse sistema, na qual configuram o público-alvo, os objetivos, a forma 

de gestão, os recursos financeiros, os atributos das unidades na qual serão 

executados os serviços, projetos e programas socioassistenciais e bem como as 

propriedades de cada um deles. 

Neste item são abordadas as características da NOB/SUAS e NOB/RH.  

Apresentamos como se organiza, sua estrutura, seus princípios, as diretrizes, 

garantias e objetivos. A intenção é compreender as propostas de organização e 

execução e os recursos humanos do SUAS. 

A NOB/SUAS de 2005 (Resolução CNAS nº 130, de 15 de julho de 2005) 

também foi um marco na construção da Política de Assistência Social, mudanças 

nos critérios de repasse dos recursos para os serviços socioassistenciais “(...) com 
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base na capacidade de atendimento e não mais pela a quantidade e modalidade de 

atendimento (...)”. (MDS, 2013, p. 13) 

Propôs que os gestores tanto de âmbito nacional, estadual e municipal 

tenham responsabilidades na execução da política. Criou a Rede SUAS que é um 

instrumento de informação capaz de possibilitar e apreender a realidade dos 

territórios, auxiliando no planejamento da execução da política e implantou a 

vigilância socioassistencial, ou seja, um instrumento que possibilita compreender as 

áreas de maior incidência de vulnerabilidades e riscos; entre outros avanços. 

Visando o aprimoramento da política, o Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS), aprovou uma nova NOB-SUAS através da Resolução nº 33 em 12 de 

Dezembro de 2012, onde as bases desse sistema são repensadas. A NOB-

SUAS/2012 se inicia retratando a estrutura do Sistema Único de Assistência Social, 

com seus objetivos, princípios, diretrizes e garantias. 

A primeira mudança se encontra no parágrafo único artigo 1º, onde se 

propõem “(...) prover a proteção a vida (...)” (MDS, 2012, p.16) e não mais “(...) a 

garantia da vida (...)” (BRASIL, 1993, p. 8), ou seja, se busca possibilitar condições 

para manutenção da vida, independente de contribuições. Essa mudança pode ser 

vista como um dos seus objetivos. 

Dentre os seus objetivos estão também a gestão, financiamento e 

responsabilidade compartilhadas entre as esferas federais, estaduais, municipais e 

Distrito Federal; respeito às diversidades, sejam elas qual for; reconhecer as 

singularidades e desigualdades regionais e municipais, de forma que as políticas, 

programas, projetos e serviços sejam pensadas e executadas atendendo às 

demandas postas; estabelecer a união das rede públicas e privadas - que estejam 

habilitadas pelo SUAS (MDS, 2012), também são direcionados por alguns princípios. 

Entre os princípios que norteiam, sendo estes a universalidade, equidade, 

gratuidade, intersetorialidade, destaca-se a integralidade da proteção social, na qual 

oferta a proteção social em seus três níveis (básica, média e alta complexidade) 

através dos programas, serviços, projetos e benefícios. (MDS, 2012) 

Quanto às seguranças afiançadas são estruturadas por cinco eixos: acolhida; 

renda; convívio ou vivência familiar, comunitária e social; autonomia; apoio e auxílio.  

Uma das propostas é que esse sistema seja descentralizado, onde a gestão é 

partilhada entre diferentes níveis de governo, a NOB-SUAS/2012 propõe 

competências e responsabilidades a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, 
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com o objetivo de uma maior abrangência da rede socioassistencial que é o conjunto 

integrado da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência 

social mediante articulação entre todas as unidades de provisão do SUAS. (MDS, 

2012, p.19) 

Algumas responsabilidades são comuns aos três níveis de governo, outras 

são específicas a cada uma dessas instâncias. Entre as ações em comum estão a 

coordenação do SUAS; ações para prevenir e enfrentar a pobreza e desigualdades 

sociais; formular o Pacto de Aprimoramento do SUAS6; possuir Conselho de 

Assistência Social, Fundo de Assistência Social e Plano de Assistência Social; assim 

como a realização de Conferências de Assistência Social em todas as instâncias 

(federal, estadual, Distrito Federal e municipal); possuir funcionando a vigilância 

socioassistencial e os serviços socioassistenciais, conforme a Tipificação Nacional 

dos Serviços Socioassistenciais; trabalhar em conjunto com outras políticas 

públicas; a Política de Assistência Social deve ser planejada e executada de acordo 

com a NOB-RH, dentre outras. (MDS, 2012, p. 21) 

Quanto as atribuições privativas, a União deve dentre as ações já destacadas 

na LOAS, especificar as formas de acesso aos direitos sociais, de maneira que 

alcance a universalização. Entre elas a orientação e acompanhamento dos serviços 

socioassistenciais; apoiar técnica e financeiramente a implementação dos serviços, 

programas, projetos e benefícios em território nacional; gerir a Rede SUAS. (MDS, 

2012) 

Em relação ao Estado, este deve entre as suas responsabilidades, financiar o 

pagamento de benefícios eventuais, conforme os critérios propostos pelo o 

Conselho Estadual de Assistência Social; Oferecer serviço regionalizado de 

proteção social especial de média e alta complexidade, conforme o diagnóstico 

sócio-territorial, e em consonância com as propostas da Comissão de Intergestores 

Biparte e aprovado pelo o Conselho Estadual de Assistência Social; tornar 

municipais e financiar os serviços de Proteção Social Básica; elaborar ações de 

prevenção e antecipação de problemas futuros nos municípios, realizando esse ato 

como forma de cumprir as regras propostas pelo SUAS; Apoiar de forma planejada 

os municípios onde as ações do SUAS não estão regularizadas; aperfeiçoar os 

                                            
6
 Art. 23. O pacto de aprimoramento do SUAS firmado entre União, os Estados, o Distrito Federal e os 

municípios é o instrumento pelo o qual se materializam as metas e as prioridades nacionais no âmbito 
do SUAS, e se constitui em mecanismo de indução do aprimoramento da gestão, dos serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais. (MDS, 2012, p. 26) 
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equipamentos e serviços socioassistenciais, sempre com base nos resultados das 

avaliações e monitoramento. (MDS, 2012) 

Quanto às ações do município, estes devem entre outras funções executar 

ações socioassistenciais; organizar, acompanhar, a rede de serviços da proteção 

social básica e especial; elaborar e cumprir o plano de providências, com o objetivo 

de sanar as irregularidades do Município junto ao SUAS; organizar o cadastro de 

entidades e organizações de assistência social; provê estratégias de organização da 

rede socioassistencial, em âmbito local, de serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais. (MDS, 2012) 

Além da forma de gestão, também é estabelecido o planejamento de como 

será executado os objetivos da Política Nacional de Assistência Social dentro do 

Sistema Único de Assistência Social. Para este propósito é elaborado um 

documento chamado Plano de Assistência Social, este plano é construído pela a 

União, Estados, Distrito Federal e municípios, cada um em suas categorias. 

A estrutura do plano é composta por, dentre outros: 

 
Diagnóstico Socioterritorial; objetivos gerais e específicos; diretrizes 
e prioridades deliberadas; ações e estratégias correspondentes 
para sua implementação; metas estabelecidas; resultados e 
impactos esperados recursos materiais, humanos e financeiros 
disponíveis e necessários; mecanismos e fontes de financiamento; 
cobertura da rede prestadora de serviços; indicadores de 
monitoramento e avaliação; espaço temporal de execução; (MDS, 
2012, p. 25). 
 

Após a sua elaboração, este deve ser aprovado pelos os respectivos 

conselhos de assistência social. Outra característica importante do Plano de 

Assistência Social, é a sua ligação com as deliberações das conferências de 

Assistência Social, estes devem sempre estar atrelados, assim como, associado a 

outras políticas intersetoriais e as metas do Pacto de Aprimoramento do SUAS. 

Após a publicação da NOB/SUAS em 2005, em direção ao aprimoramento 

deste sistema, foi aprovada pelo o CNAS, por meio da Resolução n º 269, de 13 de 

Dezembro de 2006 a NOB/SUAS.  

Assim, o objetivo é organizar a gestão do trabalho no SUAS, situando as 

principais características do trabalho na gestão pública e propondo alguns pilares 

para mediar a relação entre trabalhadores, gestores e prestadores de serviços 

socioassistenciais. 
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O documento é estruturado a partir de princípios éticos e nacionais para a 

gestão do trabalho no SUAS; equipes de referência; diretrizes para a Política 

Nacional de Capacitação, entidades e organizações de assistência social, diretrizes 

para o co-financiamento da gestão do trabalho; diretrizes nacionais para os planos 

de carreira, cargos e salários (PCCS); responsabilidades e atribuições dos gestor 

federal, estadual, Distrito Federal e municipal do SUAS; organização do Cadastro 

Nacional de trabalhadores do SUAS; controle Social da gestão do trabalho no SUAS 

e regras de transição. 

Em relação aos princípios e diretrizes nacionais para a gestão do trabalho no 

SUAS, ressalta que a qualidade da estrutura de trabalho e valorização/qualificação 

do trabalhador é um dos pilares para oferecimento de um serviço socioassistencial 

de qualidade, além de defender que a política pública deve ser executada pelo o 

servidor público ingressado por meio de concurso público, que se mantenha em 

contínuo aperfeiçoamento e qualificação. 

Defende como deveres da gestão de trabalho do SUAS à “desprecarização” 

dos vínculos de trabalho; planejamento estratégico; gestão participativa e integração 

e alimentação do sistema de informação (MDS, 2006), e nos princípios éticos  

menciona  a proteção da privacidade dos usuários; a defesa intransigente dos 

direitos socioassistenciais; a promoção do acesso dos usuários a informação; a 

devolução de informações colhidas nos estudos; oferta de serviços, programas e 

projetos que fortaleçam os vínculos familiares e sociais; o acesso a política de 

assistência social sem sofrer preconceito e/ou discriminação; a atenção profissional 

voltada para a construção de projetos pessoais; a criação de estratégias de 

desburocratização; o incentivo a participação em fóruns, conselhos movimentos 

sociais e reconhecimento do direito ao acesso a benefícios, rendas e programas 

para inserção social e profissional. (MDS, 2006) 

A equipe de referência é composta do quadro de servidores efetivos que 

organiza e executa os serviços, programas, projetos e benefícios da política de 

assistência social na proteção social básica e especial. A formação desta varia de 

acordo com o porte, número de famílias referenciadas e natureza dos equipamentos 

ressaltamos que a composição da equipe de referência do SCFV não está prevista 

na NOB-RH, pois o documento é datado de 200, mas o serviço foi criado apenas em 

2009. 
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Os trabalhadores da política de assistência social devem está em constante 

aprendizado para melhor desenvolvimento da política, com vista nessa realidade 

existe a Política Nacional de Capacitação, que é destinada aos profissionais que 

integram a política. Tem por objetivos a produção e o compartilhamento de 

conhecimentos, para que sejam desenvolvidas as capacidades e potencialidades, 

voltados para a promoção das capacidades dos usuários e qualidade da política.  

São previstos Planos de Carreira, Cargos e Salários com base nos princípios 

da universalidade, equivalência dos cargos ou empregos, concurso público como 

forma de acesso à carreira, mobilidade do trabalhador, adequação funcional, gestão 

partilhada das carreiras, PCCS como instrumento de gestão, Educação Permanente, 

Compromisso solidário; e sobre as diretrizes como de total abrangência de todos os 

trabalhadores do SUAS; incentivos a qualificação, aperfeiçoamento e formação 

profissional; avaliação da evolução, segundo capacitação, formação profissional, 

titulação, avaliação de desempenho. 

A NOB-RH menciona também as diretrizes para entidades e organizações de 

assistência social, na qual prevê valorização dos trabalhadores; elaboração e 

execução de plano de capacitação; igualdade salarial dos trabalhadores da rede 

pública e prestadoras de serviço; viabilização da participação de trabalhadores em 

atividades e eventos com objetivos de formação e capacitação e atualização do 

banco de dados dos trabalhadores do SUAS. 

Define a organização do CADSUAS – Sistema Nacional de Cadastro do 

SUAS como base de dados dos trabalhadores do SUAS, que serve de subsídio para 

organização e execução da política de assistência social, assim como as 

informações sobre os níveis de escolaridade dos profissionais que atuam na política 

de assistência social. 

A NOB-RH caracteriza-se como uma singular contribuição para a organização 

e execução do SUAS, pois, através das suas orientações auxilia e valoriza a peça 

fundamental para que as propostas do SUAS se materialize: o trabalhador.  

 

1.2.4 Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 

 

Aprovada com base na resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, a 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais foi a consolidação da 
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padronização dos serviços e equipamentos oferecidos pelo SUAS, na qual organiza 

a oferta e execução dos serviços socioassistenciais.  

O documento especifica as principais características desses serviços, 

constando o nome, descrição, usuários, objetivos, provisões, aquisições dos 

usuários, formas de acesso, período de funcionamento do equipamento que presta o 

serviço, abrangência, articulação em rede, impacto social esperado e 

regulamentações (verificar a Matriz Padronizada para fichas de serviços 

socioassistenciais conforme o anexo A). 

Os serviços socioassistenciais são distribuídos em dois níveis da proteção 

social: a básica e a especial de média e de alta complexidade, conforme o quadro 2.  

 
Quadro 2 – Organização dos serviços previstos na Tipificação Nacional por níveis de 

proteção 

Fonte: Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais – 2014 

 

A tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais de 2014, inclui o SCFV 

como um serviço socioassistencial. De acordo com o foco deste trabalho daremos 

ênfase ao SCFV, pois, traz em sua estrutura uma característica singular que é o 

atendimento as necessidades imateriais do usuários. O SCFV constitui-se como 

diferencial na proteção social básica, sobretudo como campo de atuação 

profissional.  

O SCFV que atua de forma complementar ao PAIF está entre os objetivos a 

prevenção de situações de risco social, intenciona promover a socialização, 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, estimula a reconstrução de 

história de vidas, oportuniza acessos a benefícios, serviços setoriais e 

Média Complexidade Alta Complexidade 

*PAIF; 
*SCFV; 
*Serviço de Proteção Básica  
no Domicílio para pessoas 
com deficiência e idosos 

*PAEFI; 
*Serviço de Abordagem Social; 
*Serviço de Proteção Social a  
Adolescentes em Cumprimento de  
Medida Socioeducativa de LA e  
PSC; 
*Serviço de Proteção Social  
Especial para Pessoas com  
Deficiência, Idosos(as) e suas  
Famílias; 
*Serviço Especializado para  
Pessoas em Situação de Rua. 

*Serviço de Acolhimento em  
Repúblicas; 
*Serviço Especializado em  
Abordagem Social; 
*Serviço de Acolhimento em  
Família Acolhedora; 
*Serviço de Proteção em  
Situações de Calamidades  
Públicas e de Emergências. 

Proteção Social Básica 
Proteção Social  Especial 
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socioassistenciais, possibilita uma ampla troca de culturas, acesso a arte, esporte e 

lazer. 

É realizado de acordo com a faixa etária que varia de 0 (zero) – 60 (sessenta) 

anos ou mais. Com divisão dos grupos de 0 (zero) – 6 (seis) anos; 6 (seis) – 15 

(quinze) anos; 15 (quinze) – 17 (dezessete) anos; 18 (dezoito) – 29 (vinte e nove) 

anos; 30 (trinta) – 59 (cinquenta e nove) anos e 60 (sessenta) anos em diante. Pode 

ser executado nos CRAS e Centros de convivência,  

É articulado com outros serviços da proteção social básica; assim da proteção 

social especial, serviços de públicos de saúde, esporte, cultura, lazer, educação e 

meio ambiente; conselhos de políticas públicas; conselho tutelar; instituições de 

ensino e pesquisa; e Programas e projetos de desenvolvimento de talentos e 

capacidades. (MDS, 2014). 

A Tipificação descreve o trabalho social essencial ao serviço como: 

 
Acolhida; orientação e encaminhamentos; grupos de convívio e 
fortalecimento de vínculos; informação, comunicação e defesa de 
direitos; fortalecimento da função protetiva da família; mobilização e 
fortalecimento de redes sociais de apoio; informação; banco de 
dados de usuários e organizações; elaboração de relatórios e/ou 
prontuários; desenvolvimento do convívio familiar e comunitário; 
mobilização para a cidadania. (MDS, 2014, p.12) 

 

A capacidade de atendimento do SCFV por CRAS é organizada da seguinte 

forma: 

 
[...] o referenciamento do SCFV ao Centro de Referência de 
Assistência Social - CRAS, observados os seguintes parâmetros: até 
600 (seiscentos) usuários por CRAS para os municípios de Pequeno 
Porte I; até 800 (oitocentos) usuários por CRAS para os municípios 
de Pequeno Porte II; c) até 1.000 (mil) usuários por CRAS para 
municípios de Médio, Grande Porte e Metrópole. (MDS, 2013, p.3) 

 
A Resolução de Nº 17, de 20 de Junho de 2011 define a composição da 

equipe de referência do SCFV. Ela é composta por um técnico de referência, sendo 

um obrigatório um profissional de nível superior, podendo ser psicólogo ou 

assistente social. outras profissões também podem compor a equipe. 

A Resolução de Nº 9, de 15 de Abril de 2014, reconhece o orientador social, 

profissional de nível médio como integrante da equipe de referência do SCFV. 

A versão de 2014 da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 

inclui a questão da integração no mercado de trabalho; habilitação e reabilitação de 
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pessoas com deficiência, além de sua integração na comunidade; e as faixas etárias 

de 18 (dezoito) a 59 (cinquenta e nove) anos.  

A Tipificação apresenta a organização dos serviços socioassistenciais em 

toda a sua abrangência, situando todas as características e orientações para sua 

organização e execução. Como este trabalho está centralizado no SCFV, é 

relevante, que se compreendam os fundamentos que balizam este serviço. Proposta 

que será executada no próximo item.  

 

1.3 Fundamentos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

 

Este tópico apresenta as principais características da organização do SCFV, 

bem como, os eixos norteadores e as concepções que fundamentam a convivência 

e o fortalecimento de vínculos, sobre as quais estão baseados o planejamento e 

execução deste serviço.  

Conforme descrito pela Tipificação, o SCFV integra a proteção social básica, 

atuando em complemento ao PAIF “possui caráter preventivo e proativo” (MDS, 

2014, p. 9), onde busca promover a expansão da capacidade e potencial humano, 

defender e afirmar os seus direitos, de forma que este obtenha alternativas de 

enfrentamento das vulnerabilidades7 sociais. 

Como objetivos gerais visa complementar o trabalho social com as famílias, 

de forma que promova à prevenção da institucionalização e segregação dos seus 

usuários a promoção e acesso aos benefícios socioassistenciais e setoriais; 

possibilitar o acesso às informações sobre direitos e cidadania; oportunizar 

atividades inter-racionais, de forma que haja troca de experiência e vivências; e 

favorecer o acesso a manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer.  

Para atingir esses objetivos são realizadas oficinas com atividades de 

esporte, lazer, arte e cultura, levando em consideração as especificidades de cada 

faixa etária. Tais atividades são planejadas em conjunto com os usuários e 

fundamentas nos três eixos que norteiam o serviço, sendo estes a convivência 

social, participação e direito de ser.  

O MDS apresenta esses eixos destacando que a convivência social deve 

estimular a convivência em família e sociedade, fortalecendo o sentimento de 

                                            
7
 “Vulnerabilidade relaciona-se à exposição a contingências e tensões e às dificuldades de lidar com 

elas” (MDS, 2017, p. 9). 
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pertença, sociabilidade, os laços sociais, à cidadania; participação, diz respeito ao 

estímulo ao desenvolvimento do usuário, através da participação dos diversos 

espaços da vida pública, como família, escola, comunidades; o direito de ser se 

reporta ao direito de vivenciar experiências próprias do seu ciclo de vida em todas as 

suas dimensões, a exemplo da infância, onde a criança possui o direito de brincar, 

aprender, se comunicar.  

Para se organizar na realização das oficinas, os usuários são separados por 

grupos, conforme as faixas etárias, pois as oficinas são ofertadas em consonância 

com os estágios de vida, não descartando a possibilidade de oficinas em grupos 

intergeracionais. 

O principal alvo do atendimento se destina aos usuários que se encontram em 

situação prioritária, aqueles que de vivenciam situações de vulnerabilidades 

(materiais/relacionais) e situações de risco social, tais como: 

 
[...] as crianças, adolescentes e pessoas idosas: em situação de 
isolamento; trabalho infantil; vivência de violência e, ou negligência; 
fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos; 
em situação de acolhimento; em cumprimento de medida 
socioeducativa em meio aberto;  egressos de medidas 
socioeducativas; situação de abuso e/ ou exploração sexual; com 
medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente – 
ECA; crianças e adolescentes em situação de rua; vulnerabilidade 
que diz respeito às pessoas com deficiência. (MDS, 2013, p. 2-3) 
 

As oficinas são ofertadas pela equipe de referência que é composta por 

orientador social e técnico de referência. O orientador social, deve ser responsável 

por ações ligadas ao desenvolvimento das atividades nas oficinas junto aos 

usuários; e o técnico de referência, além de desempenhar as atividades já descritas 

no trabalho social essencial, na seção anterior cabe:  

 
Garantir que as informações sobre a oferta do SCFV estejam sempre 
atualizadas no SISC e utilizá-las como subsídios para a organização 
e planejamento do serviço. (MDS, 2017, p. 54) 

 

Nas atribuições do técnico de referência se destaca o preenchimento do 

Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SISC), que funciona como uma base de dados ligada ao CadÚnico, que tem por 

finalidade acompanhar e monitorar a execução do serviço. Na qual possui 

informações pessoais e endereços dos usuários, assim como informações que 

possibilitam a identificação do grau de vulnerabilidades.  
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Todos os usuários do SCFV devem estar registrados no SISC, esse registro é 

feito através do cadastro com o número de identificação social (NIS), é de suma 

importância o cadastramento, pois, o número de usuários cadastrados influencia 

diretamente no financiamento do SCFV, sendo o valor de repasse realizado com 

base no número de usuários cadastrados (MDS, 2017).  

O Financiamento tem origem do Piso Básico Variável, de acordo com os 

recursos da FNAS, que é resultado da união de dos recursos destinados ao 

Projovem adolescente (SCFV para 15-17 anos), ao SCFV para crianças e idosos e 

do serviço socioeducativo do PETI. 

Descritos as principais características que embasam o SCFV, este pode ser 

caracterizado como resultado da efetivação das seguranças estabelecidas na PNAS, 

sobretudo a do convívio, que é: 

 
(...) garantida aos usuários pela PNAS, diz respeito à efetivação do 
direito à convivência familiar e à proteção da família, com vistas ao 
enfrentamento de situações de isolamento social, enfraquecimento 
ou rompimento de vínculos familiares e comunitários, situações 
discriminatórias e estigmatizantes”. (MDS, 2017, p. 8) 
 

A proteção social pode ser usada como resposta às vulnerabilidades (MDS, 

2012), e ligada tanto ao atendimento das necessidades objetivas quanto subjetivas. 

As objetivas estão ligadas às necessidades materiais e as subjetivas às dimensões 

afetivas, devido situações de violência, discriminação, desvalorização que 

acontecem no ambiente familiar, comunitário e social. Situações que podem levar a 

“(...) fragilização dos vínculos afetivos e de pertencimento sócia (...)” expondo a 

riscos individuais e sociais. (MDS, 2017, p. 10) 

Portanto, o ser humano não vive isolado, se relacionar com o outro é uma 

questão de sobrevivência, princípio para a socialização, e é na troca de saberes, 

culturas e experiências que o indivíduo molda a sua personalidade. Esse aspecto é 

positivo no sentido que se abre um leque de oportunidades de aprendizado, com 

vista ao crescimento pessoal individual e do coletivo. 

Lidar com concepções diferentes pode ser positivo à medida que promove 

mudanças, aumenta a autoestima, mas também pode ser negativo se produzir 

desqualificação, sentimento de inferioridade e fragilidade dos vínculos. (MDS, 2012) 

A troca de saberes fortalece os vínculos, conforme que este se envolve obtém 

conhecimento e capacidade de conhecer os seus direitos, lutar por ele, além de 
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possibilitar uma relação horizontal entre usuários e profissionais, a participação pode 

ser estratégia para o fortalecimento. 

A realização de um trabalho social voltado para as vulnerabilidades 

relacionais propicia o fortalecimento de vínculos, este deve ser um propósito e com 

base nessa concepção o MDS (2012) mostra caminhos para a materialização 

desses objetivos. 

Entre esses caminhos estão às relações de parentescos, que possuem a 

capacidade de proteção, ainda que em alguns casos essa realidade seja diferente; 

relações de amizades são sempre positivas e reduzem os riscos; relações orgânicas 

que através de tarefas em comum criam laços capazes de gerar proteção; de 

cidadania, pois exercer os seus direitos desperta o sentimento de pertencimento e 

promove o exercício do diálogo para a conquista de um objetivo em comum; 

relações com profissionais da Política de Assistência Social, que buscam pautar sua 

atuação na ausência de qualquer tipo de julgamento moral em relação aos usuários. 

O MDS (2012) se propõe a trazer contribuições sobre a concepção de 

convivência e fortalecimento de vínculos, destacando ambos são interligados, de 

maneira que a convivência vem a ser a metodologia usada para fortalecer os 

vínculos e juntos possibilitam a prevenção de riscos e vulnerabilidades. 

O caminho utilizado para iniciar essa problematização foi a retomada a 

tradição histórica do trabalho social realizado com as famílias, onde a assistência 

social atuava com ações de cunho disciplinador de comportamentos, com destaque 

que, a PNAS ao organizar as ações de proteção social, vem a ser de grande 

contribuição para alteração desse quadro, através do uso de ações de preventivas 

de situações de desproteção. 

Desproteção que são vivenciadas por usuários que passam por situações de 

vulnerabilidades, que vão além da dimensão material. Alcançando as dimensões das 

relações, exemplificadas através de conflitos, preconceito/discriminação, abandono, 

apartação, confinamento, isolamento e violência. 

A convivência pode ser usada como metodologia, que apresenta estratégias, 

cuja finalidade é fortalecer vínculos dos usuários, nas relações junto aos amigos, 

família, organizações, territórios e profissionais da política de assistência social. As 

estratégias podem ser observadas no Quadro 3: 
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Quadro 3 – Estratégias para o uso da convivência como metodologia 

ESTRATÉGIAS CARACTERÍSTICAS 

 
Escuta 

Cria uma ambiência e um clima em que a história do outro é ouvida tanto como realização quanto processo que constituiu o 

sujeito que fala, portanto pertencente a uma lógica temporal não cronológica. Assim, a narrativa é constituída a partir do 

interesse daquele que escuta. 

 

Valorização do ser 

Considera as questões e problemas do outro como procedentes e legítimos (apenas porque ele foi capaz de formular e de 

expressar). A solução, por sua vez se faz num processo de interações e responsabilidades compartilhadas entre este 

sujeito/grupo e os profissionais dos serviços socioassistenciais 

 

Produção coletiva 
Fomenta relações horizontais e permite realização compartilhada. O fazer envolvido nestas situações pode ser de qualquer 

natureza, mas precisa ser do interesse dos que fazem. 

Exercício de escolha Fomenta responsabilidade e a reflexão sobre as motivações e interesses envolvidos no processo. 

Tomada de decisão sobre a própria vida e de seu 

grupo 

 

Fomenta a capacidade de responsabilizar-se, de negociar, de compor, de rever e de assumir uma escolha. 

 
Diálogo na resolução de conflitos e divergência Permite o aprendizado e o exercício de um conjunto de habilidades e capacidades de compartilhamento, além do 

engajamento num processo resolutivo ou restaurativo. 

 
Reconhecer e nominar suas emoções 

Permite aprender e ter domínio sobre os sentimentos e afetações agregando vigor no enfrentamento das situações que 

disparam sentimentos intensos e negativos numa pessoa e/ou em um grupo. 

 
Reconhecer e admirar a diferença 

Permite exercitar situações protegidas em que as desigualdades e diversidades podem ser analisadas e problematizadas e 

por fim descoladas das diferenças, permitindo que características, condições, escolhas e objetivos sejam tomados em sua 

raiz de diferença e não a partir de um juízo de valor hegemônico. 

Experiência de aprender e ensinar 

horizontalmente 

Permite construir nas relações lugares de autoridade para determinadas questões, desconstruindo a perspectiva de autoridade 

por hierarquias previamente definidas. 

 
Reconhecimento de limites e possibilidades das 

situações vividas 

Destaca o diálogo na tomada de decisão e ao explicitar que os adolescentes e Jovens usuários do serviço são - tanto quanto 

Os profissionais - responsáveis pela organização, execução e avaliação das ações. Socioeducativas estabelece-se uma 

horizontalidade das relações e dos saberes e provoca-se uma radicalidade participativa que implica o sujeito com a decisão 

tomada pelo e com o grupo. 

 

Experiência de escolher e decidir coletivamente 

Estimular que as famílias  vivenciem  processos de decisão recomenda-se o fomento de experiências nessa direção, que 

devem ser respeitosas e estimuladoras da autonomia e da liberdade, condições que não estão dadas antecipadamente ou que 

são inatas, mas sim são construídas em vários momentos da vida. 

Fonte: Elaboração própria a partir do documento Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (2012) p.39-45. 
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O quadro Estratégias para o uso da convivência como metodologia mostra as 

principais estratégias apresentadas como base no planejamento das atividades a 

serem desenvolvidas com o objetivo de fortalecer os vínculos. Além de apresentar 

as possíveis contribuições aos seus usuários ao utilizar as devidas estratégias de 

apresentar as possíveis contribuições aos seus usuários ao utilizar as devidas 

estratégias. 

O SCFV se constitui campo de atuação do assistente social e após ser 

apresentada a organização e as bases que estão assentadas este serviço, o 

próximo capítulo versa sobre como a arte, com suas possibilidades, pode usada 

como estratégia para o trabalho do assistente social. 
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2 O USO DA ARTE COMO ESTRATÉGIA PARA O ENFRENTAMENTO DAS 

DEMANDAS PROFISSIONAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) 

 

Como mencionado no capítulo anterior, o SCFV possui a equipe de 

referência, na qual o assistente social pode compor como técnico de referência. 

Como integrante desta equipe, o profissional vivencia cotidianamente desafios 

postos a sua prática profissional. E no sentido de pensar essa realidade, esse 

capítulo se propõe a pensar no trabalho do assistente social no SCFV e como a arte 

pode ser usada como estratégia frente a essa perspectiva.   

Na primeira parte deste capítulo se propõem realizar uma análise do trabalho 

do assistente social no SCFV, e situar os desafios (efetivação intersetorialidade, a 

precarização, reconhecimento das demandas (territórios) e contradições entre 

demandas institucionais e demandas profissionais) que atravessam cotidianamente 

seu espaço de trabalho. 

Na segunda parte se compreender as principais características da arte e de 

que forma em mediação com o serviço social, estas pode auxiliar o assistente social 

no enfrentamento dos desafios postos a sua realidade.  

 

2.1 Serviço Social no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: uma 

análise dos desafios postos a profissão 

 

Prevista na NOB-RH, a equipe de referência, cujas às características foram 

descritas o capítulo anterior, oferece a possibilidade do assistente social, exercer a 

função de técnico de referência.  

A composição do assistente social ou psicólogo é obrigatória nas equipes de 

referência da proteção social básica e especial de média e alta complexidade e para 

gestão do SUAS, sendo permitido a atuação de profissionais de outras áreas de 

nível superior compor a equipe. 

Com a possibilidade de atuação do assistente social no SCFV, é pertinente 

analisar como ocorre essa atuação. Este trajeto se inicia situando as competências 

profissionais, e posteriormente, compreendendo como se efetua a atuação como 

técnico de referência neste serviço socioassistencial específico. 
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Para se compreender o desenvolvimento do fazer profissional do assistente 

social, é necessário situar as suas competências e atribuições profissionais. Uma 

das bases que direciona o seu fazer profissional é a Lei de Regulamentação do 

Assistente Social (1993), que no seu art. 4º assegura as seguintes competências do 

assistente social, entre outras:  

 
I - Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a 
órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, 
entidades e organizações populares; 
X - Planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e 
de Unidade de Serviço Social; 
XI - Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de 
benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. (BRASIL, 
1993, p.1) 
 

A mesma lei define as atribuições privativas, das quais destacamos os 

incisos: 

 
I - Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, 
pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social; 
II - Planejar, organizar e administrar programas e projetos em 
Unidade de Serviço Social; 
III - Assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria 
de Serviço Social; 
IV - Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações 
e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; (BRASIL, 1993, p.2) 
 

Para desempenhar tais funções o CFESS (2011) destaca a necessidade de 

estes profissionais possuírem uma perspectiva crítica da realidade, compreendendo 

as condições de vida tanto materiais, socioeconômicas e culturais que estão 

inseridas os usuários; as respostas que o Estado e a sociedade oferecem a esses; 

suas formas de lutas e organização em defesa dos seus direitos que vem sendo 

confrontados e desmontados pela ótica capitalista; bem como trabalhar em unidade 

com os trabalhadores, podendo ser incluídos nesse contexto os usuários, na busca 

de estratégias de intervenção na realidade posta. 

O trabalho social específico é apresentado pela a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais, apresenta para cada serviço socioassistencial8, em 

seguida o documento Perguntas Frequentes do SCFV salienta as atribuições do 

técnico de referência do SCFV.   

                                            
8
 Incluindo as versões de 2009 e 2014, já descritas no capítulo 1, na seção 1.2.4.  
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Para o técnico de referência que é assistente social, no que tange às 

atribuições estão o acolhimento dos usuários; atendimento individualizado e visitas 

domiciliar; conhecimento das situações de vulnerabilidades sociais e riscos das 

famílias inseridas em programas de transferência de renda; encaminhamentos; 

contribuição técnica com seus serviços, usando como base as diretrizes nacionais 

no seu campo de atuação; planejamento dos critérios de entrada do usuário no 

SCFV; prestação assessoria às unidades e aos orientadores sociais que 

desenvolvem os SCFV; avaliação dos resultados obtidos no SCFV; cuidar dos 

registros sobre o planejamento do SCFV; atualizar as informações no SISC e usá-las 

como suporte para organização e planejamento do serviço. (MDS, 2017) 

Atua com ações voltadas para os usuários, através da compreensão e 

atendimento das necessidades dos usuários, conhecendo as realidades na qual 

estão inseridos, assim como realizando intervenções; atende aos orientadores 

através de assessoria, oferecendo suporte ao que for necessário; e à unidade 

através planejamento da execução do serviço, da organização e avaliação dos 

registros de dados.  

Como em outras áreas de atuação, o assistente social enfrenta desafios no 

SCFV para concretizar a sua prática, sendo destacada a execução da 

intersetorialidade, a precarização, reconhecimento das demandas (territórios) e 

contradições entre demandas institucionais e demandas profissionais.  

Desafios que permeiam a política social, e “(...) obstaculizam as competências 

e atribuições profissionais dos assistentes sociais (...)” resultando na 

indispensabilidade de se pensar estratégias de enfretamento a estas situações. 

(ALMEIDA; ALENCAR, 2015, p.171)  

O primeiro a ser destacado é a efetivação da intersetorialidade. Visto que o 

SCFV que tem origem na política de assistência social, e os usuários atendidos não 

possuem demandas somente sociais, o que realça que precisam de atenção de 

outras políticas, os serviços socioassistenciais devem ser articulados em rede em 

consonância com outras políticas, orientação que está prevista Tipificação. Se cada 

política não desempenha o seu papel como o previsto, gera uma lacuna no acesso 

aos direitos, o que reflete na prevenção de situação de vulnerabilidades e riscos 

sociais. 

SIQUEIRA (2016) apresenta a intersetorialidade como um planejamento 

estratégico entre vários setores com um objetivo em comum, menciona:  
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(...) a articulação da rede socioassistencial como mecanismo para 
viabilizar o acesso efetivo da população aos serviços, programas, 
benefícios e projetos, como os fluxos de atendimento, e como função 
primordial, a promoção da articulação intersetorial sendo ferramenta 
para propiciar o diálogo da política de Assistência Social com as 
demais políticas e setores (Siqueira, 2016, p. 8). 
 

O diálogo com outras políticas, requer claro conhecimento sobre as 

demandas que são postas, de forma que assimile com clareza a intervenção 

necessária para cada situação e assim planejar a intervenção. 

Dado este fato, a identificação das demandas e dos seus tipos é um fator que 

merece relevância no trabalho do assistente social, quanto isso VASCONCELOS 

(2015) descreve que estas nem sempre estarão explícitas, mas podem ser 

apreendidas através de uma compreensão teórico-crítica da realidade. 

Há diferença entre o que a instituição solicita o que o assistente social 

identifica como demanda profissional. Por esta razão, o profissional deve estar 

atento ao reconhecimento das diferenças das demandas institucionais e 

profissionais, como responder as exigências da instituição, e as necessidades da 

profissão sem sobrepor uma das duas, pois estão atreladas e precisam ser 

atendidas. 

Os recursos institucionais incentivam os trabalhadores a priorizar as 

necessidades institucionais, as demandas substantivas são apresentadas como 

necessidades individuais, que na verdade são questões que atingem ao coletivo, 

mas só se alcança essa percepção de coletivo, de expressão da questão social 

quando se faz uma análise teórico-crítica. (VASCONCELOS, 2015) 

O assistente social possui a “força de trabalho”, mas não é dono dos 

instrumentos para executá-los, que são recursos materiais, humanos e financeiros, e 

nem decide quais trabalhos serão desenvolvidos, nem como serão realizados. Este 

tem seu cotidiano atravessado por uma dupla dimensão, atende as necessidades 

sociais através do seu trabalho intelectual, e também, está inserido no mundo do 

trabalho através da sua postura como trabalhador (IAMAMOTO 2009 apud 

RIACHELIS, 2011) ressalta que há uma contradição entre a direção social que o 

assistente social direciona o seu trabalho e direção que as instituições 

empregadoras colocam. 

 
Desse modo, a “submissão” das instituições/profissionais às 
demandas “espontâneas” dos usuários dos serviços 
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socioassistenciais, que soterram os profissionais de atividades 
paliativas, pontuais e focalizadas e que resultam em ganhos pontuais 
---e não podemos esquecer que muitas das vezes pode significar 
sobrevivência --- faz parte da lógica do capital que, como aponta 
Mészáros, só atua em funções corretivas, ou seja, post festum; após 
o problema instalado (VASCONCELOS, 2015, p. 513). 
 

As demandas apresentam-se de várias formas: podem ser espontâneas que 

são as que os usuários identificam e levam para o assistente social e são colocadas 

como urgentes; as referenciadas são demandas de encaminhamentos e referências; 

as aparentes são as que demonstram algo que é diferente da realidade; as 

explícitas, que estão claramente postas e podem ser identificadas com facilidade; 

implícitas, que estão presentes, mas não são claramente vistas até que seja feita 

uma análise teórico-crítica; demandas potenciais, que são geradas em decorrência 

do não atendimento das demandas anteriores.  

Conhecer o território de origem dessas demandas também é um fator de 

grande relevância para o trabalho do assistente social, pois as ações são 

desenvolvidas nos territórios de abrangência do CRAS. A qualidade da estrutura 

física, recursos materiais dos locais de ofertas deste serviço também requerem 

atenção, sobretudo diante do corte de gastos para área social, tornando o 

oferecimento de um atendimento de qualidade limitado. 

Quando essas estruturas não se adequam ao previsto na Tipificação, 

ocasiona impasse para o alcance dos objetivos propostos. O profissional deve estar 

atento a identificação e compreensão dos fatores que possibilitam a fragilização dos 

vínculos, a pobreza, desemprego, ausência ou precário acesso as políticas públicas 

influenciam nas formas de convivência, potencialidades como sociabilidade e essas 

informações podem ser expressas no território de abrangência do SCFV.  

 Os territórios de abrangência do CRAS são campos de atuação do assistente 

social, e mais do que ser classe trabalhadora, deve se reconhecer como tal, e que 

sofre os problemas decorrentes desse grupo, como violação de direitos, onde 

precisa também se organizar em luta. (RIACHELIS, 2011) 

Devido ao avanço do neoliberalismo, as mudanças no mundo do trabalho 

alteram as relações trabalhistas, acentuando a precarização do trabalho, a 

terceirização e redução dos direitos.  

Dentre os efeitos da precariedade do trabalho estão: 
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(...) insegurança do emprego, precárias formas de contratação, 
intensificação do trabalho, baixos salários, pressão pelo aumento da 
produtividade e de resultados imediatos, ausência de horizontes 
profissionais de mais longo prazo, falta de perspectivas de 
progressão e ascensão na carreira, ausência de políticas de 
qualificação e capacitação profissional (...). (RAICHELIS, 2010, p. 
758) 
 

Destaca, assim como, ALMEIDA; ALENCAR (2015) a tendência do 

subcontrato, assessoria, prestação de serviços, remuneração por projetos/função 

compromete o trabalho do assistente social, pois interfere na relação do assistente 

social com a população, sendo as relações mediadas por contratos.  

SILVA (2012) expõe a precariedade nos contratos de trabalho, como o 

descumprimento da NOB-RH no quesito ingresso através de concurso público, 

apresentando diversas formas entrada como contrato temporários e sem direitos 

trabalhistas, contratos através de ONG’s, contratos segundo a Consolidação da Leis 

trabalhistas e até mesmo cargos comissionados  

A precarização do trabalho apresenta aos assistentes sociais a uma realidade 

onde ao mesmo tempo em que precisa olhar crítico sobre as questões subjetivas, 

deve incorporar o padrão tecnificado, acompanhado pelo o desempenho de 

múltiplas funções. Além de vivenciar os efeitos contraditórios da qualificação 

contínua, que simultaneamente estimula a busca por conhecimento para melhor 

atuação e a competição desenfreada por postos de trabalho.  

Essa realidade vem acompanhada pela sobrecarga de trabalho, contratação 

temporária, autonomia controlada, burocracia, equipamentos insuficientes para a 

demanda, que provoca alterações fisiológicas e psicológicas no profissional podem 

influenciar na saúde dos trabalhadores, que atuam sobre questões complexas, pois, 

seu trabalho exige pensamento e ação articulados a partir dos conceitos e 

instrumentos para atuar sobre as diversas situações que precisam de intervenção e 

mediação.  

A rotatividade de profissionais é um dos resultados das subcontratações, 

sobre essa questão os autores defendem que:   

 
A rotatividade dos profissionais contratados temporariamente pelo 
governo ou através das “organizações sociais” elimina a 
possibilidade de produção de uma cultura no trabalho a partir do 
trabalho na direção do fortalecimento dos direitos de cidadania 
(ALMEIDA; ALENCAR, 2015, p. 173) 
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Este meio dificulta a organização de uma linha/rotina/cotidiano de trabalho, o 

que compromete a defesa dos direitos. Isso interfere também na oferta das políticas, 

que devem ser executadas segundo as normas e legislações que as orientam e se 

tornam alvos de articulações eleitorais. 

Mais do que instrumentos, normas e técnicas, o trabalhador da política 

pública merece relevância, no que diz respeito a execução da política. Oferece 

contribuições essenciais para que a política se materialize em prol dos interesses e 

necessidades dos usuários: 

 
(...) a ampliação do número de trabalhadores com estabilidade 
funcional é condição essencial, ao lado de processos continuados de 
formação e qualificação, a partir do ingresso via concurso público, 
definição de cargos e carreiras e de processos de avaliação e 
progressão, caracterização de perfis das equipes e dos serviços, 
além de remuneração compatível e segurança no trabalho. 
(RIACHELIS, 2010, p. 761) 
 

A avaliação da qualidade das ações desenvolvidas pelo profissional não deve 

ser medida por quantidade, ou seja, números de visitas domiciliares, atendimentos, 

reuniões entre outras tarefas, mas sim quanto à qualidade de cada uma dessas 

ações, os resultados e impactos que estas atividades desenvolveram na vida dos 

usuários. 

Posto a análise da atuação do assistente social no SCFV, foram destacados a 

efetivação da intersetorialidade, contradições entre demandas institucionais e 

demandas profissionais, reconhecimento das demandas (territórios) e a 

precarização, dentre os vários desafios que atravessam o cotidiano profissional. 

Para uma atuação de qualidade, frente a esses vários desafios que 

confrontam o assistente social no SCFV, se faz necessário que o profissional tenha 

habilidades para além das tarefas de rotinas que a instituição pede, como 

compreensão crítica da realidade e capacidade de buscar estratégias para reforçar a 

luta pelos os direitos, e na busca por novas possibilidades, este pode se utilizar da 

arte.  

 

2.2  Arte como estratégia de enfrentamento das demandas profissionais 

 

Na defesa da singularidade da profissão, a busca por estratégias para o 

enfrentamento dos desafios do SCFV se faz uma necessidade.  Nesta tarefa a arte 
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através das suas propriedades se constitui como possibilidade para o alcance desse 

objetivo. Este é o propósito dessa seção, apresentar como a arte pode ser usada 

como estratégia para o trabalho do assistente social no SCFV. 

No SCFV estes profissionais enfrentam desafios advindos das 

transformações do mundo do trabalho, que afetam diretamente suas relações de 

trabalho, submetendo a situações de precarização, violações de direitos, diminuição 

de recursos entre outros. 

Situado em um cenário onde, o Estado dissimula a ideologia e os valores do 

capital através de dos aparelhos, os serviços sociais por ele oferecidos se constitui 

como instrumento de transmissão de valores e ideologias.    

Como espaço de atuação profissional, o assistente social está envolvido 

nessa lógica como vendedor da sua força de trabalho, mas através de práticas 

criativas usa a arte como forma de execução do seu compromisso profissional e 

enfrentamento dos desafios presentes. 

No cotidiano no seu espaço profissional, onde o planejamento das políticas é 

uma das responsabilidades do assistente social, em um contexto de contra-reforma 

do Estado, pensar novas possibilidades para uma intervenção eficaz, que atenda as 

requisições institucionais e as demandas profissionais se torna um dever e desafio.  

Posta essa realidade, estratégia pode ser definida: 

 
“(...) processos de articulação e mediação de poderes e mudança de 
relações de interesses, referências e patrimônios em jogo, seja pelo 
rearranjo de recursos, de vantagens e patrimônios pessoais, seja 
pela a efetivação de direitos, de novas relações ou pelo uso de 
informações.” (FALEIROS, 1997, p. 76)     
 

Em Serviço Social se caracteriza como: 

 
(...) construções teóricos-metodológicas que advêm da fecundação 
da teoria pela prática e da prática pela a teoria e constituem um 
repertório profissional para a intervenção que não é deduzível de 
uma teoria abstrata, mas implica na acumulação de experimentações 
controladas por saber sistemático, combinando investigações 
quantitativas e qualitativas com análises críticas das mesmas.” 
(FALEIROS, 1997, p. 71-72). 

 

FALEIROS (1997) defende a possibilidade de criação de estratégias que 

atenda a ação profissional e não despreza a singularidade da profissão, fazendo 

isso com base na realidade da luta de classes contemporânea.  
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As estratégias são dinâmicas, podem mudar, além de fortalecer ou 

enfraquecer a autonomia e o atendimento das necessidades dos sujeitos. As formas 

como são pensadas e executadas são fatores determinantes para o alcance dos 

objetivos profissionais. 

No que diz respeito a sua formulação, segundo SILVA (2005) são pensadas 

com base nas correlações de força existente nos espaços de atuação e no 

arcabouço teórico-político, e jurídico que norteiam as práticas profissionais e sendo 

os assistentes sociais participantes da articulação de estratégias dentro das 

instituições, existe a possibilidade pensá-las de acordo com os seus interesses 

profissionais, ainda que haja oposição e conflitos 

A classe dominante se utiliza de estratégias de alienação, clientelismo, 

precarização das relações de trabalho, terceirização para imposição e manutenção 

da sua hegemonia, no entanto, existe a possibilidade de se utilizar de estratégias 

para defesa do acesso aos direitos, das condições de trabalho e autonomia dos 

sujeitos. 

ABREU apud SILVA (2005) defende que a Política de Assistência é a uma 

das formas das classes subalternas acessarem aos bens materiais para sua 

subsistência, não atendendo as necessidades de desenvolvimento humano. A arte 

pode ser alternativa para atender as necessidades, além dos materiais, de através 

de suas características possibilitarem o desenvolvimento humano. 

Além da viabilização das condições materiais de vida, o serviço social atua na 

esfera subjetiva, nas relações que ultrapassam o plano material e alcançam até 

mesmo o afetivo, atendendo as necessidades imateriais dos usuários. 

A arte pode ser uma possibilidade de estratégia devido às características 

como atendimento de necessidades imateriais; capacidade de ser forma de 

comunicação; rompimento com a alienação; exteriorizar sua visão de mundo e 

subjetividade; instrumento para o serviço social; 

Segundo LOPES (2017), a arte no pensamento marxista pode ser definida 

como atividade prática, ou práxis, que está ligada ao atendimento das necessidades 

humanas. Esta atende as necessidades imateriais, diferente do trabalho, que 

quando enquadra a categoria ontológica atende as necessidades primárias de 

sobrevivência.   
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KONDER apud SCHERER (2013) sinaliza a arte como forma de comunicação 

desde o início da humanidade, onde, através de registros nas paredes o homem pré-

histórico mostrava um pouco da sua vida.  

Segundo SANTOS; MENDONÇA (2015), o indivíduo apresenta a realidade e 

demonstram os sentimentos vividos, usando como instrumentos as manifestações 

artísticas, seja por meio de música, filmes, teatro, fotos, literatura, fala, formas de 

expressão. 

Manifestações estas que vão auxiliar a pensar além do seu cotidiano, para 

que possa desenvolver uma consciência crítica e ações para mudança social. Assim 

como podem ser utilizadas para que os usuários reconheçam as situações de 

violação de direitos que atravessam a sua realidade e, além de, auxiliar o trabalho 

do assistente social no reconhecimento das expressões da questão social que 

interferem na vida do usuário. 

Portanto, possibilita ao assistente social a compreender quais são as suas 

demandas, fato que contribui para que planejamento da intervenção seja realizado 

de forma objetiva nas áreas que necessitam, sendo fator primordial para que a 

atuação profissional seja eficiente.  

Ao reconhecer que as situações que cercam o seu cotidiano não são 

isoladas, mas compõe um contexto macrossocial, os indivíduos compreendem a 

alienação a qual estão inseridos: 

 
Marx e Engels sinalizam a ideia que a alienação começa quando se 
o trabalhador começa a se relacionar com o produto de suas mãos 
de forma alheia, de forma distante, sem reconhecer-se nele e é 
assim que se desenvolve o processo de alienação. (SANTOS; 
MENDONÇA, 2015, p.5)  

 

A arte que segundo LOPES (2017) possui a capacidade de orientar de forma 

reflexiva e prática as ações que confronte as estruturas da alienação. Ou seja, 

oferece condições para ser usada como frente às situações que geram a alienação 

consequentemente se tornam desafios para o assistente social, onde os assistentes 

sociais vão se apropriar dos atributos da arte para enfrentar os desafios profissionais 

dentro do SCFV. 

A valorização do capital e a alienação estão presentes em todas as esferas 

da vida humana e pode ser colocado como a raiz dos desafios dos assistentes 

sociais. A alienação do capital vai além das dimensões econômicas, alcança outras 



52 
 

dimensões da vida humana, causando estranhamento da própria vida genérica 

(SCHERER, 2013). 

SCHERER (2013 apud KONDER, 2009) menciona as várias faces da 

alienação, além da sua característica econômica, descreve os efeitos alienação 

como: 

 
A máscara trágica da alienação que é posta nos rostos dos sujeitos 
faz com que suas especificidades, que os caracterizam como 
humanos particulares, desapareçam, uniformizando e impedindo que 
os homens se reconheçam. Do mesmo modo, o homem não se 
identifica enquanto humano genérico, mas como produtor de 
mercadorias, identificando-se mais com a máquina do que com seus 
pares, que, na visão da ideologia capitalista, são seus rivais e não 
aliados. (SCHERER, 2013, p. 55)      
 

A partir da percepção de que os desafios profissionais presentes no seu 

cotidiano são reflexos das transformações do mundo do trabalho, consequentes do 

neoliberalismo, estes compreendem, se manifesta a necessidade da busca por 

estratégias para cumprir os requisitos institucionais, imprimindo o seu compromisso 

profissional e encontra na arte a possibilidades de usada no seu cotidiano.  

O cotidiano, segundo ANTUNES apud LOPES (2017, p.66) é “(...) um campo 

de disputa entre alienação e desalienação”. Esta é uma realidade pertinente ao 

trabalho do assistente social, que percebe as amarras e convive com os efeitos da 

alienação, ao mesmo passo que busca através de seus instrumentos e práticas 

possibilitar a desalienação. 

Se o cotidiano se materializa como espaço privilegiado para execução de uma 

consciência crítica da realidade e conquistas para o acesso aos direitos, (COSTA 

2013 apud MARTINELLI 1995) destaca o profissional é o principal agente 

transformador das relações, do fortalecimento da cidadania e consolidação da 

democracia, as instituições são espaços onde a prática se concretiza, o diferencial 

são as ações profissionais executadas cotidianamente. 

A atuação profissional com os usuários visa mudanças da realidade em que 

estamos, da consciência e da forma de pensar. Essas mudanças não devem 

atender somente aos usuários, através das características da arte, o assistente 

social deve mudar o seu próprio cotidiano, através da arte é possível compreender a 

alienação, usar a capacidade de emancipação a arte e defender seus interesses 

profissionais frente às situações que os cercam. Fica claro que pode haver impasses 

nessa trajetória. 
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SCHERER (2013) versa sobre as violações de direitos, aos quais estão 

inseridos os jovens na atual sociedade. A naturalização e banalização dessa 

realidade dificulta o enfrentamento dessa situação. Essa realidade pode se aplicar 

ao campo do serviço social, no que diz respeito a seus desafios profissionais, pois a 

naturalização e banalização dos mesmos impede que haja enfrentamento das 

situações. 

Assim como os jovens que sofrem essas violações precisam ser 

protagonistas das mudanças, os assistentes sociais que vivenciam esses desafios 

de forma recorrente, são peças fundamentais para ultrapassar essas situações, visto 

que os instrumentos de trabalho contribuem para o alcance desse objetivo, mas a 

prática profissional possui maior importância neste fato.  

A arte pode ser usada como aliado nessa prática, devido as suas 

possibilidades de crítica a realidade, desvendar a alienação, função pedagógica que 

pode ser utilizada para a manutenção da ideologia vigente, como para superação da 

mesma. Para tanto se necessita de instrumentos sendo um deles a arte, portanto, 

pode ser entendida como forma de apresentação de nova ideologia e novos valores. 

(CONCEIÇÃO, 2010) 

O assistente social adquire um caráter pedagógico devido a sua intervenção 

na maneira de agir e pensar do usuário, os destaques dessa atuação se encontram 

na consciência política e sua ligação ao projeto ético político. 

A prática educativa é uma das dimensões do serviço social, na qual o homem 

se torna consciente das situações que os cerca, e buscar possibilidades de romper 

com alienação (OLIVEIRA, 2011), através dessa ação é possível intervir na forma de 

pensar e agir do usuário.  

Uma das estratégias do sistema capitalista é a cultura, que é definida do 

seguinte modo: 

 
Campo simbólico e material das atividades humanas. Nesse sentido, 
a cultura pode ser entendida como um conjunto de obras, 
comportamentos, que podem ser manifestadas pelos homens em 
suas relações sociais. (CHAUI apud SCHERER 2013, p. 66)   
 

Através dos meios de comunicação, se difunde a cultura do consumo, onde o 

capital dissimula as necessidades criadas para capital, para estimular o consumo.  

GRAMSCI apud SCHERER (2013) define cultura como organização, 

disciplina do próprio interior, a apreensão da personalidade, a realização de uma 
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maior consciência a partir da qual se pode compreender o valor histórico que tem 

sua função na vida, seus direitos e deveres. Onde é possível uma nova hegemonia, 

pois a mesma é política, passível de controlar o poder político e criar novas formas 

de dominação e manipulação dos indivíduos.  

No que diz respeito a hegemonia, é entendida por Gramsci como “formação 

de controle e poder dentro da sociedade” (SCHERER, 2013, p. 68), que não se 

limita a dimensão econômica, mas influencia na forma de pensar e nas ideologias. 

(SIMIONATTO 2003 apud SCHERER 2013) 

Na esfera social, a hegemonia dominante é aliada do individualismo e 

passividade: 

 
“A alienação surge quando as normas e metas que definem as 
práticas e instituições comuns deixam de ser meios de expressão e 
realização dos indivíduos, uma vez que estes não podem mais definir 
sua identidade mediante a experiência pública de sociedade, e, com 
isso, se intensifica o individualismo”. (ACANDA apud SCHERER 
2013, p. 69) 

 

Na luta contra a dominação do capital é necessário criar uma contra-

hegemonia, que objetiva romper com os processos de alienação através de práticas, 

onde os indivíduos possam mostrar suas reais necessidades, que sejam 

protagonistas da sua própria história, se conscientizar dos processos de dominação 

e através das lutas coletivas, reivindicar seus direitos. (SCHERER, 2013) 

A contra-hegemonia tem como principal impasse a indústria cultural, que 

dissimula os ideais do grande capital, no entanto é a principal estratégia rumo a 

mudança social. Através da sua capacidade de promover uma consciência crítica, a 

arte pode ser usada como instrumento para a construção da contra-hegemonia, 

pois, possibilita a criação de uma nova cultura capaz de questionar a hegemonia do 

capital. 

SCHERER (2013) sinaliza as características que a arte possibilita. Dentre 

elas se encontra a expressão da cultura, estímulo a singularidade do indivíduo, 

forma de enfrentamento aos processos de fragmentação da produção capitalista e 

reconhecimento do sujeito como ser social.  

Possui a característica de expressão da cultura, auxiliando o indivíduo para 

que ele desenvolva sua capacidade de se socializar com outros humanos, rumo a 

criação de uma consciência livre de alienação, que vivencie conceitos segundo a 

sua realidade, e que a sua cultura seja voltada para sua característica de ser social. 
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Permite que os homens se vejam uns aos outros, de forma singular e humano 

genérico. (SCHERER, 2013) 

A sociedade capitalista aliena o ser humano do seu contexto social, separa do 

processo de produção, enquanto a arte faz com que o indivíduo seja criador da sua 

obra, de forma que a mesma expresse a singularidade do autor, as situações que 

ele vivencia e as possibilidades de transformação dessa realidade (SCHERER, 

2013). 

Pode ser caracterizada como forma de enfrentamento aos processos de 

fragmentação da produção capitalista, fazendo com que o homem se reconheça 

como criador do seu produto. (SCHERER, 2013) 

Faz com que o indivíduo se perceba como na sua totalidade, não somente 

como produtor de mercadorias, mas como ser social, que compreende a realidade 

que vivencia e tem na arte a possibilidade de superação da situação vivenciada, 

tornando-a mais humana. (SCHERER, 2013) 

Diante das possibilidades que a arte oferece enquanto prática política, o 

assistente social tem na arte uma possibilidade de estratégia, tanto para sua 

intervenção com os usuários, quanto para defesa dos seus objetivos profissionais, o 

que contribui para que a sua prática defenda a classe trabalhadora, de forma que ele 

também usufrua dos frutos enquanto vendedor da força de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

CONCLUSÃO  

 

Com base nas reflexões realizadas nesse trabalho, mesmo diante dos 

desafios enfrentados no cotidiano do assistente social, na luta para a efetivação da 

Política de Assistência Social como política pública, estes profissionais são 

chamados tempo todo para pensar estratégias que venham somar ao seu trabalho. 

Os documentos regulatórios/normativos da Política de Assistência Social 

criados ao longo dos anos, como proposta de aprimoramento da política foram de 

suma importância para o avanço da política, mas suas propostas precisam ser 

materializadas de forma integral. A principal barreira ante a essa materialização é 

romper com os efeitos da política neoliberal que se estabelece.  

As expressões da questão social gerada em decorrência do capitalismo são 

alvos da atuação profissional, estas são apresentadas pelos os usuários e/ou 

instituições como forma de demandas que necessitam de intervenção por parte dos 

profissionais. 

Estas podem ser aparentes ou implícitas dentro das necessidades 

apresentadas pelos usuários e/ou instituições, a intervenção profissional deve 

atender aos interesses institucionais e ao compromisso profissional. O que gera um 

desafio para a prática profissional, como pensar ações e estratégias que venham de 

encontro a ambas requisições. 

Pois, o assistente social está inserido na divisão social do trabalho, a qual 

vende sua força de trabalho para sua sobrevivência e também assume o 

compromisso com o Projeto Ético Político, em defesa das lutas da classe 

trabalhadora, sendo as suas ações norteadas pela a Lei de Regulamentação da 

profissão e o Código de Ética do Assistente Social.    

Para a execução da sua prática, são necessárias estratégias que venham 

somar aos enfrentamentos dos desafios no espaço ocupacional decorrente da 

ofensiva neoliberal, a defesa da singularidade do serviço social, a prestação de um 

serviço de qualidade aos usuários e a formação de uma nova ordem societária. 

E nesse contexto se insere a arte, devido as suas possibilidades de 

corresponder as necessidades imateriais, pode ser usada como forma de expressão 

das necessidades humanas, possibilitam enfrentamento da alienação e o 
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reconhecimento das situações de violação de direitos oferecem aos profissionais 

clareza das demandas que precisam de intervenção,   

Os serviços socioassistenciais do SUAS são espaços privilegiados para esses 

objetivos, especificamente Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

que traz no seu núcleo a prevenção das situações de vulnerabilidades e risco social, 

rompimento dos vínculos familiares e comunitários. Ao pensar estratégias para o 

desenvolvimento das ações, a arte se mostra como grande aliada em razão das 

suas características. 

Pois, a arte pode ser usada para o rompimento com a alienação, que causa 

estranhamento do homem quanto as dimensões da sua vida humana e possibilita 

que este se reconheça como protagonista da sua história, fortalecendo a sua 

autonomia, que é um dos propósitos do SCFV. 

Pode ser usada no planejamento de atividades realizadas com os usuários no 

SCFV, para que através das manifestações artísticas venham expressar e 

reconhecer as violações de direitos na qual convivem, para que o assistente social 

juntamente com a equipe planeje intervenções voltadas diretamente para essas 

demandas. 

No que diz respeito a arte atender necessidades imateriais, contribui para o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, atendendo as necessidades 

afetivas de se relacionar, viabilizando e/ou incentivando a permanência no seio 

familiar e nos espaços comunitários usados como rede de proteção social.  

Cumprindo essas ações através das estratégias escuta, valorização do ser 

produção coletiva, exercício de escolha, tomada de decisão sobre a própria vida e 

de seu grupo, diálogo na resolução de conflitos e divergência, reconhecimento e 

nominação das suas emoções e reconhecimento e admiração das diferenças.   

A arte pode ser utilizada como instrumento do serviço social para a prática 

pedagógica no SCFV, onde suas ações são voltadas para promover a consciência 

crítica nos indivíduos possibilite a oportunidade de uma nova cultura, rompimento 

com a alienação posta pela hegemonia do capital.  

As estruturas do SCFV foram analisadas com base nos documentos 

normativos do MDS, para compreensão da sua forma de organização e situar esse 

campo de atuação profissional.  
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Posteriormente, se pensar criticamente sobre como cotidianamente esses 

serviços são gestados e operacionalizados nos municípios é uma possibilidade para 

novos trabalhos.    

As possibilidades de uso das propriedades da arte estão postas, assim como 

uma alternativa criativa de estratégias de planejamento e intervenção para o 

assistente social. Estão abertas as oportunidades de uso tanto nos serviços 

socioassistenciais, quanto em outras áreas de atuação, em qualquer espaço 

ocupacional que for utilizado os principais objetivos são apoio as lutas da classe 

trabalhadora, prestação de serviço de qualidade e defesa da singularidade da 

profissão.  
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ANEXO A - Matriz padronizada das fichas de serviços socioassistenciais 

 

 
NOME DO SERVIÇO 

Termos utilizados para denominar o serviço de modo a 
evidenciar sua principal função e os seus usuários. 

DESCRIÇÃO Conteúdo da oferta substantiva do serviço. 

 
USUÁRIOS 

Relação e detalhamento dos destinatários a quem se 
destinam as atenções. As situações identificadas em cada 
serviço constam de uma lista de vulnerabilida- des e riscos 

contida nesse documento. 

OBJETIVOS Propósitos do serviço e os resultados que dele se esperam. 

 
 

PROVISÕES 

As ofertas do trabalho institucional, organizadas em quatro 
dimensões: ambien- te físico, recursos materiais, recursos 

humanos e trabalho social essencial ao ser- viço. 
Organizados conforme cada serviço as provisões garantem 

determinadas aquisições aos cidadãos. 

 
 
 

 
AQUISIÇÕES DOS 

USUÁRIOS 

Trata dos compromissos a serem cumpridos pelos gestores 
em todos os níveis, para que os serviços prestados no âmbito 
do SUAS produzam seguranças sociais aos seus usuários, 

conforme suas necessidades e a situação de vulnerabilidade 
e risco em que se encontram. Podem resultar em medidas 

da resolutividade e efetividade dos serviços, a serem 
aferidas pelos níveis de participação e satisfação dos 

usuários e pelas mudanças efetivas e duradouras em sua 
condição de vida, na perspectiva do fortalecimento de sua 
autonomia e cidadania. As aquisições específicas de cada 
serviço estão organizadas segundo as seguranças sociais 

que devem garantir. 

CONDIÇÕES E FORMAS 
DE ACESSO 

Procedência dos usuários e formas de encaminhamento. 

UNIDADE Equipamento recomendado para a realização do serviço 
socioassistencial. 

PERÍODO DE 
FUNCIONAMENTO 

Horários e dias da semana abertos ao funcionamento 
 para o público. 

ABRANGÊNCIA Referência territorializada da procedência dos usuários 
e do alcance do serviço. 

 
 

ARTICULAÇÃO 
EM REDE 

Sinaliza a completude da atenção hierarquizada em serviços 
de vigilância so- cial, defesa de direitos e proteção básica e 

especial de assistência social e dos serviços de outras 
políticas públicas e de organizações privadas. Indica a cone- 

xão de cada serviço com outros serviços, programas, 
projetos e organizações dos Poderes Executivo e Judiciário e 

organizações não governamentais. 
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IMPACTO SOCIAL 

ESPERADO 

Trata dos resultados e dos impactos esperados de cada 
serviço e do conjunto dos serviços conectados em rede 
socioassistencial. Projeta expectativas que vão além das 

aquisições dos sujeitos que utilizam os serviços e avançam na 
direção de mu- danças positivas em relação a indicadores de 

vulnerabilidades e de riscos sociais. 

 
REGULAMENTAÇÕES 

Remissão a leis, decretos, normas técnicas e planos 
nacionais que regulam be- nefícios e serviços 

socioassistenciais e atenções a segmentos específicos que 
de- mandam a proteção social de assistência social. 

 

 

 

 

 

 


