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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo compreender a percepção dos profissionais diante da 
política pública de assistência social dentro da proteção social básica, bem como 
abranger as relações de trabalho que ocorrem neste espaço, como os profissionais 
percebem a ação do Estado diante desta política. A pesquisa irá abarcar um 
contexto histórico relacionado ao mundo do trabalho, meios de produção mais 
antigos até ao modo de produção capitalista vigente, finalizando com a pesquisa 
exploratória dentro dos CRAS de Cascavel. Para a realização da pesquisa, usou-se 
de questionários, buscando assim entender a percepção dos profissionais no 
desenvolvimento de suas funções. Tivemos como método teórico o materialismo 
histórico-dialético, para que assim pudéssemos compreender a totalidade da 
conjuntura social, e os moldes da sociedade capitalista ao qual impõe a uma terrível 
desigualdade em nosso país. Irão ser abordadas, nesse contexto, as políticas 
sociais e as investidas neoliberais, que preveem a ocorrência de desmontes do 
Estado e que, assim, tornam as políticas públicas ofertadas pelo Estado ineficientes 
e fazem com que não alcancem a totalidade da população. O trabalho está dividido 
em três capítulos, o primeiro discorre sobre o mundo do trabalho e a transformação 
que esse provocou sobre o homem, perpassando o modo de produção primitivo,  
asiático, escravocrata, feudal e por último na produção manufatureira; o segundo 
capítulo discorre sobre a política social e a profissão do serviço social; conceito do 
Estado na teoria política; trabalho do assistente social perante os desmontes 
trabalhistas do neoliberalismo; as políticas sociais via participação estatal; por fim, o 
capítulo três apresenta os dados da pesquisa realizada junto às assistentes sociais, 
que atuam dentro da proteção social básica, diretamente nos Centros de Referência 
de Assistência Social.  
 
Palavras-chave: Trabalho, Assistência Social, Percepção.  
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INTRODUÇÃO 

 

A questão social tem papel primordial no surgimento das mazelas sociais no 

capitalismo. A contradição entre capital e trabalho vai tornar o surgimento das 

expressões deste tema como algo evidente e latente. A participação da sociedade e 

do Estado na criação de políticas sociais visava, primeiramente, atender de forma 

superficial as expressões da questão social, pois atacar a sua raiz seria um 

desvelamento do próprio sistema capitalista. 

A política de assistência social veio vigorar no decorrer do século XIX e XX, 

foi incrementada primeiramente por governos europeus, como Alemanha, França e 

Inglaterra e posteriormente os Estados Unidos. A assistência social tinha em suas 

premissas a manutenção da ordem econômica vigente, mas, fazendo seu papel de 

evitar a indignidade humana na miséria. 

No Brasil, a política de Assistência Social ganha contornos mais abrangentes 

apenas a partir da Constituição Federal de 1988, antes disso, essa política 

tangenciava na esfera do assistencialismo. No decorrer dos anos 90 do século 

passado, as suas diretrizes iriam se aprofundar e espalhar por todo território 

nacional. 

Esta pesquisa tem como norte o trabalho desenvolvido pelo CRAS na 

Proteção Social Básica, pois é conforme orientação técnica da Resolução 109 

(2009) desenvolver ações para o “fortalecimento de Vínculos” familiares e 

comunitários e a prevenção de situações de risco social, garantindo desta forma que 

o Estado atue diretamente com a proteção social e a população. 

A relevância desta pesquisa se dá por abranger a visão do profissional 

formado em Serviço Social frente à política de assistência social, berço de sua 

profissão, e conhecer os avanços desta política. O trabalho do assistente social 

dentro deste espaço sócio ocupacional dever ser pautado em fundamentos teóricos 

na efetivação da garantia dos direitos sociais, e não em assistencialismo, 

paternalismo e caridade. 

A compreensão de que o trabalho realizado na atualidade pelo profissional 

em Serviço Social dentro da política de assistência social está garantido por lei e, 

desta forma, se faz necessário o profissional se entender como alguém que viabiliza 

o direito. Aos quais estão fundamentados nos princípios e diretrizes nacionais para a 

gestão do trabalho no âmbito do SUAS. Em consonância com todas as legislações 
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que perfazem o Sistema Único de Assistência Social, garantir o acesso às políticas 

públicas, é papel do profissional. 

As hipóteses para a não efetivação da política, tal qual em legislação, podem 

ocorrer em virtude dos profissionais ainda estarem ligados às raízes da profissão, 

que nasceu dentro de um olhar benemerente, na falta de prioridade na proteção 

social básica por parte do Estado, e na carência de investimentos em contratação de 

técnicos para o desenvolvimento de todos os serviços prestados pela instituição com 

qualidade e eficiência e eficácia.   

Portanto é de suma importância essa pesquisa para compreender como o 

profissional vislumbra sua prática nesse espaço de trabalho, e se a sua ação tem 

respondido às necessidades existentes na atualidade. Este trabalho se utilizou de 

referenciais bibliográficos das áreas da Ciências Sociais, Economia e Serviço Social, 

a pesquisa de campo realizada se apropriou do instrumental da entrevista. 
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1. DO TRABALHO AOS DESDOBRAMENTOS DA QUESTÃO SOCIAL 

 

Para dar início a esse texto, é necessário adentrar ao mundo do trabalho, 

para que se consiga a compreensão da necessidade deste na vida do homem e 

quais são as suas relações com ele, o que de fato ocorre nesse mundo, 

entendermos de onde partiu a categoria trabalho, e todos os seus desdobramentos. 

Para isso, se faz necessário compreender o que é o trabalho, que para Engels 

(1952, p.01) “O trabalho é a fonte de toda a riqueza”.  

Através do ato de laborar conseguimos realizar nosso sustento e de nossa 

família, assim realizamos nossas conquistas diárias, além de ser esse mesmo 

trabalho o que nos possibilita e oportuniza a adquirir nossos bens.  

O trabalho é construtor dos elementos que nos possibilitam existir. Também é 

construtor da arte, ciência, comunicação dentre outros. Ele torna-se parte fundante 

da manutenção e sobrevivência humana. 

 Engels (1952, p.01) vai além em sua referência ao trabalho ao dizer “[...] que 

o trabalho criou o próprio homem”. As necessidades humanas despertaram no 

homem a obrigação de evoluir e de buscar através do trabalho as modificações 

dentro do espaço ao qual esse estava inserido. O homem utilizava do trabalho para 

conseguir se distanciar dos outros animais. Dentre todos os outros seres vivos, o 

homem é o mais frágil, não possui garras afiadas, nem pele resistente, tampouco 

uma força descomunal. O que fez ele se diferenciar dos outros seres vivos é a sua 

consciência, isto é, a capacidade de trabalhar. 

 

Só o que podem fazer os animais é utilizar a natureza e modificá-la pelo 
mero fato de sua presença nela. O homem, ao contrário modifica a natureza 
e a obriga a servir-lhe, domina-a. E ai está, em última análise, a diferença 
essencial entre o homem e os demais animais, diferença que, mais uma 
vez, resulta do trabalho (ENGELS, 1952, p.10). 

 

O homem procurou, ao longo do tempo, construir e aperfeiçoar toda a 

natureza, criando e recriando espaços. Essa capacidade em si é própria do homem, 

ele é o único dos animais que irá trabalhar sempre em busca de modificar o meio ao 

qual se encontra inserido. O homem utiliza a natureza a seu favor, projetando, 

assim, uma forma de sobrevivência. Deste modo, utilizou-se do trabalho para a 

construção do meio no qual ele vive, utilizando da natureza a seu próprio favor. 
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Antunes (1953, p.142) também faz a correlação entre o homem e o trabalho 

ao dizer que o homem “[...] objetiva-se através da produção e reprodução1 da sua 

existência, ato social que se efetiva pelo trabalho”. Ou seja, a existência do homem 

se dá pelo seu trabalho, e pela realização do mesmo, um não existe sem o outro, o 

trabalho cria e recria o próprio homem de forma que um se tornou fundamental ao 

outro para a sua manutenção. 

Se ponderarmos que o homem é responsável por modificações realizadas ao 

longo dos séculos no planeta, fica evidente que o homem precisa do trabalho para 

manter sua sobrevivência, e busca na natureza os meios de manter-se a si e aos 

seus, e desta forma alterar a natureza a seu favor. O ser humano não consegue 

mais dissociar-se do trabalho um precisa do outro, para manter-se. 

Pode-se dizer que as primeiras transformações humanas ocorreram de forma 

pequena e territorial, isto é, transformação do que estava em sua volta em curto 

espaço, um exemplo disso, são as derrubadas de árvores para construir as 

primeiras moradias. 

A natureza foi a primeira dominante sobre o ser humano. Antes do ser 

humano dominar os primeiros galhos de árvore, o ser humano vivia apenas devido 

aos seus instintos. Os outros animais tinham grande vantagem sobre as pessoas: os 

animais mamíferos possuíam garras, dentes fortes e uma pele mais resistente, o que 

os levava a uma vantagem maior sobre o ser humano. 

Ao transformar a natureza, aos poucos o homem vai dominando a natureza, 

já não é mais o pequeno animal que é dominado, torna-se o animal superior ao 

subjugar grandes e pequenos animais. 

O trabalho transformou o próprio homem à medida em que este necessitou 

realizar a exploração dos meios naturais, quando necessitou, assim, criar seus 

utensílios, segundo Engels (1952, p.06) “O trabalho começa com a elaboração de 

instrumentos[...]”, constituindo assim o processo de trabalho do homem para 

construir meios para a sua proteção, e melhorar seu espaço de convivência. Para 

Antunes (1953, p.144), “O trabalho mostra-se como momento fundante de realização 

do ser social, condição para sua existência; é o ponto de partida para a 

humanização do ser social é o motor decisivo do processo de humanização do 

                                                       
1
 No termo marxiano, produção econômica é a própria produção material, reprodução é as relações 

econômicas que o ser humano tem na sociedade ( MARX, 1988). 
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homem”. A partir do momento em que o homem começa a busca da construção de 

meios para sua sobrevivência, a própria transformação do homem ocorre.  

Fica claro que o homem é o resultado vivo do trabalho, e age diferente dos 

outros animais que não modificam seu meio ambiente, e somente exploram para a 

sua própria manutenção.  O ser humano, por sua vez, trabalha sempre no intuito de 

modificar tudo o que põe a mão e também realiza a sua exploração em relação à 

natureza em longa escala, no entanto, acaba por deteriorar tudo o que está a sua 

volta. 

Desta forma o trabalho é algo que nos diferencia dos outros animais, em 

virtude de os animais passam séculos realizando a mesma tarefa sem modificar sua 

conduta. Engels (1952, p.08) relata que “Os animais, como já indicamos de 

passagem, também modificam a natureza exterior, embora não no mesmo grau que 

o homem; [...]” o animal não busca com seu modo de viver uma transformação na 

natureza. 

O animal realiza a mesma atividade dentro da natureza há séculos, e sempre 

irá realizar a sua ação da mesma forma, isso o diferencia dos humanos, que vivem 

em sua constante busca em aperfeiçoar, em transformar o meio, expandir seus 

horizontes. A natureza foi quem forçou o homem ainda mais ao trabalho. 

 

o ano se dividia em verão e inverno, criou novas exigências, ao obrigar o 
homem a procurar habitação e a cobrir seu corpo para proteger-se do frio e 
da umidade. Surgiram assim novas esferas de trabalho, e com elas novas 
atividades, que afastaram ainda mais o homem dos animais (ENGELS, 
1952, p.08). 

 

A necessidade imposta pela própria natureza para que conseguisse manter 

sua espécie exigiu do ser humano essa transformação, para que a mesma 

ocorresse, foi necessário o trabalho. 

O homem, através dos seus instintos, percebeu a necessidade em construir, e 

criar, como uma forma de sobrevivência, pois ao contrário do animal, não possui em 

seu corpo meios de proteção contra o frio, a chuva e o calor excessivo. Foram sua 

percepção e capacidade de raciocínio que facilitaram a sua busca em aperfeiçoar a 

matéria prima a seu favor, utilizando do trabalho para realizar isso. Desta forma o 

trabalho separa o homem do ser primitivo e da animalidade.   

No princípio, Engels (1952) afirma que o homem parecia-se com um macaco, 

em todas as suas formas e contornos, com a necessidade do trabalho foi adaptando 
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suas formas e desenvolvendo as suas habilidades. Deste modo, o homem deixa de 

ser um ser primitivo, e passa a ampliar suas habilidades físicas, motoras e 

intelectuais, Engels (1952, p.14) afirma que “Graças a cooperação da mão, dos 

órgãos da linguagem, e do cérebro, não só em cada indivíduo, mas também na 

sociedade, os homens foram aprendendo a executar operações cada vez mais 

elevados”.  

O humano primitivo percebe a necessidade de construir para si instrumentos 

que facilitassem a aquisição de alimentos para a sua sobrevivência, e assim iniciou-

se o modo de produção primitivo. 

Segundo Engels (1952), esse ser constrói com suas mãos as primeiras 

ferramentas, que serão utilizadas para a caça e pesca. Para Engels (1952, p.14) 

“Graças à cooperação da mão [...]” que o homem conseguiu iniciar a sua 

transformação e a do espaço onde estava inserido, e a construção de um novo 

modo de vida, toda essa transformação teve seu início através das mãos. 

Engels (1952, p.07) afirma que “São instrumentos de caça e a pesca, 

pressupõe a passagem da alimentação exclusivamente vegetal à alimentação mista, 

o que significa um novo passo de sua importância na transformação do macaco em 

homem”.  

Antes do trabalho, não se pode considerar o ser o homem enquanto ser 

humano ainda, porque não tendo o trabalho como manutenção da vida, o ser 

humano age pelo instinto, ou seja, age de acordo com as vontades animalescas, 

vontades que são em torno de alimentação, vestuário, necessidades fisiológicas e 

proteção. 

 

O homem, que havia aprendido a comer tudo o que era comestível, 
aprendeu também, da mesma maneira, a viver em qualquer clima. 
Estendeu-se por toda a superfície habitável da terra, sendo o único animal 
capaz de fazê-lo por iniciativa própria. Os demais animais que se adaptaram 
a todos os climas- os animais, domésticos e os insetos parasitas  - não o 
conseguiram por si, mas unicamente acompanhado o homem. E a 
passagem do clima uniformemente cálido da pátria original para zonas mais 
frias, onde o ano se dividia em verão e inverno, criou novas exigências, ao 
obrigar o homem a procurar habitação e a cobrir seu corpo para proteger-se 
do frio e da umidade. Surgiram assim novas esferas de trabalho, e com elas 
novas atividades, que afastaram ainda mais o homem dos animais 
(ENGELS, 1952, p.08).  
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De acordo com o autor, ficou explicitado que tudo que envolve a vida do ser 

humano está primeiramente nas suas condições biológicas, para depois exercer as 

relações sociais por meio do trabalho.  

O homem buscou o seu aperfeiçoamento, sendo o trabalho seu instrumento 

primordial para que conseguisse atingir seu objetivo. Engels (1952, p.07) fala ainda 

que “E quanto mais o homem em formação se afastava do reino vegetal, mais se 

elevava sobre os animais” e com isso transformou seu modo de viver, adaptou-se 

aos espaços, com a ajuda do trabalho. 

 

1.1 O TRABALHO COMO CONSTITUIDOR DAS RELAÇÕES HUMANAS 
 

A partir do momento em que o homem constrói um arpão, ele cria 

mecanismos para sobreviver, corre de uma forma diferente, se veste de uma forma 

diferente. A partir de então o homem passa a se relacionar de forma diferente com 

os animais e também com o meio ao qual se encontra inserido, e, nesse sentido, a 

família, a educação dos filhos, as relações de compra e troca, toda a relação do 

homem modifica-se a partir da sua própria transformação. 

 

Em face de cada novo progresso, o domínio sobre o trabalho, ia ampliando 
os horizontes do homem, levando-o a descobrir constantemente nos objetos 
novas propriedades até então desconhecidas. Por outro lado, o 
desenvolvimento do trabalho, ao multiplicar os casos de ajuda mútua e de 
atividade conjunta, e ao mostrar assim as vantagens dessa atividade 
conjunta para cada individuo, tinha que contribuir forçosamente para 
agrupar ainda mais os membros da sociedade (ENGELS,1952, p.04). 

 

A cada trabalho, os instrumentos vão se aperfeiçoando e aumentando a 

dominação da natureza e posteriormente sobre o próprio ser humano. Este ato 

acabou por forçar o convívio social dos homens entre si, e a formação do primeiro 

modo de sociedade. O trabalho é o modo fundante do homem e também das 

relações sociais. 

O homem utiliza-se de tudo que está ao seu redor para afastar-se do seu 

modo primitivo de vida, e, para a construção de uma nova forma de vida e de 

sociedade, de condições de vida, busca de forma insistente dominar a natureza 

através do seu modo de laborar. 

 

A Comparação com os animais mostra-nos que essa explicação da origem 
da linguagem a partir do trabalho e pelo trabalho é a única acertada. O 
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pouco que os animais, inclusive os mais desenvolvidos, tem que comunicar 
uns aos outros pode ser transmitido sem o concurso da palavra articulada. 
Nenhum animal em estado selvagem sente-se prejudicado por sua 
incapacidade de falar ou de compreender a linguagem humana (ENGELS, 
1952, p.04). 

 
 

A linguagem foi essencial para a formação da sociedade2 e a comunicação 

entre os homens dentro deste contexto. Ela facilita o desenvolvimento do trabalho, a 

comunicação passa a ser essencial para o homem e para a sociedade como um 

todo.  

O trabalho fez com que o homem se diferenciasse dos outros animais, assim 

como a linguagem. Para Engels (1952, p.06), mais uma vez o trabalho é 

determinante neste afastamento, “E que voltamos a encontrar como sinal distintivo 

entre a manada de macacos e a sociedade humana? Outra vez, o trabalho”. 

O homem e o trabalho não podem ser pensados separadamente. Dentro 

desta lógica, o trabalho é o fundante da sociedade tal qual conhecemos, e sem ele 

não há nenhum tipo de criação, não há sobrevivência. Homem e trabalho são um só. 

O homem chegou a tal ponto em sua transformação que realizou ao longo dos 

tempos a dominação ao próprio homem. 

O trabalho, após o surgimento das primeiras civilizações, se desdobrou em 

modo de produção Asiático e escravocrata. O primeiro teve formação na região da 

mesopotâmia, por isso o nome de asiático, exceção o Antigo Egito3, pois essa região 

se localiza entre a região da Babilônia o atual Iraque (CARMO, 1993). 

Esse Modo de Produção concentrava o trabalho sobre um contrato entre rei 

ou imperador entre os subordinados, exemplo disso são as construções dos jardins 

suspensos na Babilônia e os grandes palácios.  

Os trabalhadores, portanto, trabalham um período do ano para o reinado e no 

outro período para si próprio, isto é, realizavam a extração do seu valor de uso em 

períodos não dedicados ao reinado (CARMO, 1993). 

O Modo de Produção escravocrata perdurou sobre as civilizações greco-

romanas, após o Modo de Produção Asiático. A grande população e a escassez de 

                                                       
2
 A sociedade é o local comum onde às pessoas convivem entre si de forma organizada (LOWY, 

1987) 
3
 Mesmo se localizando no continente africano, o Egito se alicerçava sobre o Modo de Produção Asiá-

tico, pois as grandes construções como as pirâmides, denotavam da relação contratual entre faraó e 
súditos (CARMO, 1993). 
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terras foram fatores preponderantes para surgir a escravidão nesse contexto e com 

ela também nasce a propriedade privada.  

Não há como dissociar o nascimento da propriedade privada com o 

surgimento da escravidão, pois as duas estão imbricadas. A exploração do homem4 

sobre o homem surge quando se coaduna a primeira divisão social do trabalho, que 

é a divisão sexual do trabalho, a exploração do homem sobre a mulher. 

A partir desse momento, o homem considera a terra em que está e sua 

família como propriedade sua, o excedente de produção culminou no domínio de 

outros homens. Esses homens passaram a ser chamados de escravos. 

A produção de mercadorias produzidas por escravos, fomentou uma enorme 

massa de sujeitos ociosos, esses sujeitos, habitantes da Grécia Antiga e da Roma 

Antiga se dedicavam às artes, à filosofia, à política e dentre outros. 

O que há de salientar nesse contexto histórico é que todas as mercadorias 

produzidas que enriqueciam esses impérios eram feitas nos moldes de um trabalho 

degradante, espoliando uma imensa população (MARX, 1988). Esse Modo de 

Produção perdurou até a queda do Império Romano, no ano 376 d.C. surgiria o 

Modo de Produção Feudal. 

 
1.2  BREVE HISTÓRICO DA QUESTÃO SOCIAL NO MUNDO OCIDENTAL 

             

No fim do período feudal, aproximadamente no século XVI, as relações 

econômicas se alteram, os trabalhadores do regime servil começam a deixar suas 

terras para migrarem para áreas da indústria manufatureira5, também acabam 

perdendo suas terras para a grande aristocracia agrária6, que ulteriormente se 

tornam os latifundiários. 

Essa grande concentração urbana ou rural terá grandes precariedades de 

sobrevivência, pois já não possuem os meios de produção como antes, necessitam 

                                                       
4
 Desde as primeiras civilizações há a relação de dominação de um ser humano sobre o outro, ape-

nas no Modo de Produção primitivo há essa singularidade do ser humano dominar o seu próprio tra-
balho (CARMO, 1993). 
5
 Eram as junções de artesãos sobre um único  espaço, a diferenciava das corporações de ofício é 

que agora não detinham o poder econômico sobre suas produções, passam a receber salários (CAS-
TEL , 2009). 
6
 Grandes proprietários de terras (CASTEL, 2009). 
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de agora da empregabilidade da aristocracia e da nascente burguesia7.(CASTEL, 

2009). 

 

Porque uma “questão social” já se apresentava nas sociedades pré-
industriais da Europa ocidental. A interdependência cuidadosamente 
encaixada dos estatutos numa sociedade ordenada é ameaçada pela 
pressão que exercem todos os que nela não encontram seu lugar a partir da 
organização tradicional do trabalho (CASTEL, 2009, p.31). 

 

  Os que conseguiam trabalho passavam por grandes precariedades, como, a 

falta de habitação, alimentação, insuficiente escolarização e sistema de saúde 

ineficiente.  Além disso, uma grande parte dessa população não conseguia trabalho, 

estando assim à mercê da mendicância e da marginalidade. 

  Rapidamente o Estado iria reconhecer a mendicância como caso de polícia, 

nesse sentido, para coibir essa prática dos desempregados, foi criada, as “Work 

House8”, que significa casa de trabalho, onde esses sujeitos eram obrigados a 

trabalhar, caso o contrário não recebiam alimentação (CASTEL, 2009). 

  A “Questão Social”, se configura de maneira explícita, durante o início do 

século XIX, quando a nascente burguesia do século XVI, supera a aristocracia 

agrária e passa a ser a classe dominante da sociedade.  

  Nesse sentido, com o advento das ciências da física e a acumulação de 

capital da burguesia, surge a “Revolução Industrial”, os trabalhadores que antes 

estavam trabalhando nas indústrias manufatureiras, passam agora a trabalhar nas 

gigantes fábricas, que de princípio fabricavam tecidos. Essas fábricas, que 

dispensavam qualquer habilidade do trabalhador, nos trabalhos fabris, a rotina 

repetitiva e extenuante do trabalho fazia parte da industrialização9. 

  Há de frisar que a industrialização não surgiu de forma repentina, mesmo 

durante o século XIX, grande parte da população ainda estava no meio rural na 

Inglaterra e especialmente na Europa, mas a cada ano no século XIX levas de 

trabalhadores saíam do campo para a cidade, a urbanização crescia 

demasiadamente. 

                                                       
7
 Nome este porque habitavam em volta de castelos durante a Idade Média, esses vilarejos eram 

chamados de burgos, e os habitantes eram chamados de burgueses, eles eram artesãos, comercian-
tes e banqueiros, futuramente essa classe dominaria a sociedade (CASTEL, 2009). 
8
 Significa casa de trabalho na qual os trabalhadores se alocavam sobre um trabalho forçado realiza-

do pelo Estado e pelos industriais (CASTEL, 2009). 
9
 Trabalhos de crianças de oito anos e jornadas de trabalho de até 18 horas diárias eram comum nas 

premissas da Revolução Industrial (CARMO, 1993). 
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  De um lado uma minoria dona das fábricas e de toda riqueza produzida nela, 

de outro lado, os trabalhadores ou proletariados, donos apenas de sua força de 

trabalho, apesar de produzirem toda riqueza, o que restava para eles era a miséria 

do trabalho assalariado. 

  Com a crescente urbanização desregrada, problemas iam surgindo, esses 

problemas estavam postos na sociedade de forma inesperada, essa forma 

inesperada disso ocorrer, ocasionou problemas resultantes do próprio sistema 

capitalista. 

  As condições de moradia, alimentação, saúde, educação acabam sendo 

piores do que no século XVI, essa contradição entre a grande produção da riqueza e 

a penalidade da miséria sobre os trabalhadores foi cunhada no final do século XIX 

como “Questão Social” (CARMO, 1993). 

 

nesse período são concordes em que essa parcela da população urbana 
vivia em condições angustiantes. Amontoavam-se em bairros insalubres 
junto às aglomerações industriais, em casa infectas, sendo muito frequente 
a carência – ou mesmo a falta absoluta – de água, esgoto e luz 
(IAMAMOTO, 2011, p.137). 

 

Em meados do século XIX, tanto as Igrejas Católicas e Protestantes, faziam 

seus trabalhos filantrópicos para amenizar a situação subalterna da Classe 

Trabalhadora. O Estado, por sua vez, levará um tempo perceber a sua 

responsabilidade sobre a Questão Social, porque é no segundo quartel do século 

XIX que surgem as primeiras intervenções do Estado nesse aspecto, mais 

fortemente isso ocorreu no Império alemão, sob o governo de Otto Von Bismark, as 

políticas do seu governo sobre esse panorama ganharam o nome de plano 

Bismarkiano10 (SINGER, 1992). 

No final do século XIX, a Igreja Católica percebe que a miséria não é 

resultante da moral do sujeito, mas sim de uma divisão de classe que há na 

sociedade. Dessa forma, em 1893, o Papa Leão XIII, escreve a “Rerum Novarum” 

uma encíclica que trata de assuntos como a miséria dos trabalhadores e os ganhos 

dos proprietários. 

A encíclica não visava uma revolução na sociedade, mas sim uma 

convivência magnânima entre trabalhadores e burgueses, sendo que os 

trabalhadores devem respeitar seus contratos de trabalho. E em contra partida, os 

                                                       
10

 Uma dessas medidas era a aposentadoria ( CARMO, 1993). 
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proprietários devem ser justos nos pagamentos de salários e evitarem a exploração 

sobre os trabalhadores. 

É nessa encíclica que o termo “Questão Social” surge. E segundo Martinelli 

(2009, p.95) “a “questão social”, que como uma onda fervilhante atemorizava a 

burguesia, como a lembrá-la da fragilidade da imperfeita ordem social que 

produzira”. 

 

1.3  A TRAJETÓRIA DA QUESTÃO SOCIAL NO BRASIL 

 

Um aspecto histórico que se faz necessário abordar, quando falamos em 

questão social em nosso país, é voltar em nossa história e perceber a forma como 

se deu a nossa colonização, quando os colonizadores tinham apenas o intuito de 

exploração das riquezas dessa terra.  

Esses colonizadores não tencionavam formar um país, ao contrário do que 

ocorreu com a colonização dos Estados Unidos. O Brasil foi visto apenas como local 

de exploração, objetivando enriquecer a coroa portuguesa. 

Passamos em nosso país pelo Império e a comercialização dos escravos, 

tidos como simples mercadoria de venda e troca. Para Ianni (2004, p.88) “durante a 

vigência do regime de trabalho escravo havia uma questão social. O escravo era 

expropriado no produto do seu trabalho e na sua pessoa. Nem sequer podia dispor 

de si. Era propriedade do outro”. Aos escravos era negado o simples direito de ser 

um ser humano, esses eram tratados como uma mera mercadoria, a qual o seu 

senhor poderia dispor e trocar, quando bem entendesse e lhe fosse conveniente. 

O Brasil, desde a época do império, utilizou-se basicamente da mão de obra 

escravista. Furtado (2003, p.119) afirma que “a mão-de-obra era basicamente 

constituída por um estoque de pouco mais de dois milhões de escravos”, a utilização 

do trabalho escravo era comum nesse momento dentro do Brasil, eram utilizados 

para todos os tipos de trabalho. Desta forma, constituíam-se na massa de 

trabalhadores no Brasil composta em grande número por escravos, trazidos pelos 

navios negreiros do continente africano.  

Embora esse número pareça grande, o Brasil não conseguia, nesse 

momento, uma expansão de suas divisas econômicas, em partes pela falta de mão 

de obra, tendo em vista que os escravos, pelas condições de trabalho e vida a que 

eram submetidos, não viviam muito. Em média, um escravo vivia 35 anos. Segundo 
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Furtado (2003, p.124) “a população escrava brasileira haja tido uma taxa de 

mortalidade superior à de natalidade indica que as condições de vida da mesma 

deveriam ser extremamente precárias”. 

Podemos dizer que a abolição da escravatura trouxe para o país vários 

problemas sociais, com a libertação dos escravos e sem nenhum tipo de respaldo 

por parte do “Estado” ou dos seus “senhores” os negros foram deixados à própria 

sorte sem moradia, sustento, amparo substituídos por imigrantes. 

 A abolição da escravatura trouxe também problemas econômicos, tendo em 

vista que o Brasil utilizava-se quase exclusivamente deste tipo de mão-de-obra, e 

que a partir de então necessita um novo tipo de trabalhador. 

Segundo Ianni (2004, p. 87) “Ao longo das várias repúblicas formadas desde 

a abolição da Escravatura e o fim da Monarquia, a questão social passou a ser um 

elemento essencial das formas e movimentos da sociedade nacional”. 

 Enquanto encontravam-se escravizados, os negros tinham uma mínima 

alimentação e possuíam a senzala para abrigar-se do sol e da chuva, e com a sua 

libertação ficam à mercê de sua própria sorte, pois foram trocados por mão de obra 

mais barata, os imigrantes. 

Para Ianni (2004, p. 88) “Com a abolição, a emergência do regime de trabalho 

livre e toda a sequência de lutas por condições melhores de vida e trabalho”, nessa 

altura da história, o Brasil já sentia os traços da questão social emergirem.  

A partir deste momento, houve, por parte dos detentores dos meios de 

produção, a necessidade de contratação de mão de obra para a realização do 

trabalho, antes realizado pelos escravos por um prato de comida, a senzala e trapos 

de roupa. 

Com a abolição surge a necessidade de pagar pelo trabalho realizado para os 

imigrantes que para o Brasil vieram. A abolição da escravatura e a chegada dos 

imigrantes dos imigrantes no Brasil trazem consigo inúmeros problemas sociais. 

A solução encontrada pelos fazendeiros produtores de café nesse momento 

foi a importação de mão de obra, conforme Furtado (2003, p.129)  “solução 

alternativa do problema da mão de obra sugeria-se a fomentar uma corrente de 

imigração europeia”.   

Os fazendeiros cafeicultores buscaram a solução para manter suas fazendas 

produtivas: trabalhadores estrangeiros que devido às promessas vieram ao Brasil, 

impondo assim uma nova forma de escravidão. 
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 Famílias inteiras mudam-se para cá por acreditarem que aqui iriam trabalhar 

e conseguir riquezas que não conseguiram em sua terra natal. Conforme Furtado 

(2003), foi a forma encontrada para ter solução para a falta de trabalhadores. 

Conforme referencia Furtado (2003), os imigrantes já chegavam ao Brasil 

endividados, pois deviam pagar aos fazendeiros as despesas com a viagem, e 

também com gastos para a produção. Desta forma, saiu-se de uma forma de 

trabalho escravo para uma em que a mão-de-obra seria livre, porém ao custo de um 

grande endividamento, e subserviência, pois esses trabalhadores acabam por ficar 

amarrados ao fazendeiro que contratara sua mão de obra, a quem ele deve o 

pagamento de sua vinda ao país.  

 

Em 1867 um observador alemão apresentou à sociedade Internacional de 
Emigração em Berlim uma exposição em que pretendia demonstrar que os 
“colonos” emigrados para as fazendas de café do Brasil eram submetidos a 
um sistema de escravidão disfarçada (FURTADO, 2003, p.132). 

 

A forma como o governo brasileiro e os cafeicultores realizaram essa 

importação de trabalhadores para as grandes fazendas, gerou uma escravidão 

branca, Saíram de cena os navios negreiros, entraram os navios vindos da Europa 

com a mão de obra branca, porém em regime de escravidão, pois era impostos aos 

imigrantes a cobrança de todos os valores gastos para trazê-los, e mantê-los nas 

fazendas. 

Essa forma de ação culminou em comprometimento da vinda desse 

trabalhador para o Brasil e, consequentemente, despertou nos grandes fazendeiros 

produtores de café uma grande preocupação. 

O governo brasileiro, que segundo Furtado (2003), passa a se incumbir de 

custear as despesas de viagem dos imigrantes e suas famílias e passa-se a 

disponibilizar, para esses, pequenos pedaços de terra para que ali, plantassem 

alimentos que iriam ajudar na sua sobrevivência.  

 

Estavam, portanto, lançadas as bases para a formação da grande corrente 
imigratória que tornaria possível a expansão da produção cafeeira no 
Estado de São Paulo. O número de imigrantes europeus que entram nesse 
estado sobe de 13 mil, nos anos 70, para 184 mil no decênio seguinte e 609 
mil no último decênio do século o total para o último quartel do século XIX 
foi 803 mil, sendo 577 mil provenientes da Itália (FURTADO, 2003, p.134). 
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Assim, viu-se que a abolição de escravatura no Brasil, gerou problemas 

sociais uma vez que os negros foram abandonados pelos seus senhores e sua mão-

de-obra foi substituída pela mão-de obra dos imigrantes, na maioria italianos, que 

passam a vir para o Brasil em busca de melhores condições de vida e sobrevivência. 

O grande número de imigrantes iria gerar para o Brasil outros problemas com 

relação à mão-de-obra, que agora com um grande volume de pessoas e com a 

economia cafeeira, inicia um processo de se ter um “exército de reserva”, ou seja há 

mais trabalhadores, do que trabalho. 

 

Essa enorme transumância indica claramente que em fins do século 
passado já existia no Brasil um reservatório substancial de mão-de-obra e 
leva a crer que, se não tivesse sido possível solucionar o problema da 
lavoura cafeeira com imigrantes europeus, uma solução alternativa teria 
surgido dentro do próprio país (FURTADO, 2003, p.137). 

 

Outro fator preocupante é de que o país subsiste apenas de uma única forma 

de produção, todas as riquezas geradas estão diretamente ligadas à produção 

agrícola. 

O país desenvolve-se, nesse momento, apenas da agricultura cafeeira, sem 

maiores investimentos em outras agriculturas, nesse período surgem os primeiros 

trabalhadores assalariados no Brasil. 

A partir da crise no campo e de um forte impulso para que a população que 

vivia no meio rural viesse a residir nos grandes centros, houve o inchaço das 

grandes cidades, que não se encontravam estruturadas e preparadas para receber 

aquela parcela da população a partir de então o Estado passa a ter um olhar para o 

desenvolvimento industrial.  

Segundo Iamamoto (2011, p.137), ”O histórico das condições de existência e 

de trabalho do proletariado industrial – principalmente a partir do início do século, 

quando começam a aglutinar-se nos centros maiores as empresas industriais 

dispersas[...]”. Os trabalhadores rurais, agora, buscam nas grandes cidades novas 

formas de trabalho, e de condições de sobrevivência. 

As novas promessas do mundo do trabalho, para o proletariado faz com que 

estes deixem a segurança do campo e busquem assim um novo meio para a sua 

manutenção, a busca por melhores ganhos e uma melhor forma de vida, faz com 

que as cidades, recebam esses trabalhadores, que ficaram à mercê do capital. 
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a situação do proletariado nesse período são concordes em que  essa 
parcela da população urbana vivia em condições angustiantes. Amontoam-
se em bairros insalubres junto às aglomerações industriais, em casas 
infectas, sendo muito frequente a carência – ou mesmo falta absoluta – de 
água, esgoto e luz (IAMAMOTO, 2011, p.137). 

 

As cidades não estavam preparadas estruturalmente para receber a 

população que vivia no campo, as condições precárias dos alojamentos e a falta de 

condições, fazem surgir novos problemas. 

A forma como se deu todo esse contexto histórico brasileiro gerou, ao longo 

dos séculos, diversos problemas que foram ao longo dos anos agravando-se, a 

forma como o homem desenvolveu seus meios de sobrevivência e exploração sobre 

o outro gerou o que hoje conhecemos como questão social. 

Ao nos aproximarmos dos desdobramentos do mundo do trabalho é 

imprescindível abordar-se a questão social, e seu surgimento que se dá a partir das 

novas relações de trabalho impostas pelo modo de produção capitalista. A questão 

social é fruto do mundo do trabalho, porque nasce juntamente com ele. O trabalho 

escravo, assim como o trabalho livre, geram na sociedade mundial e também na 

brasileira, mazelas e precarização da vida do homem. 

 

A “questão social”, seu aparecimento, diz respeito diretamente à 
generalização do trabalho livre numa sociedade em que a escravidão marca 
profundamente seu passado recente. Trabalho livre que generaliza em 
circunstâncias históricas nas quais a separação entre homens e meios de 
produção se da grande medida fora dos limites da formação econômico-
social brasileira. Sem que se tenha realizado em seu interior a acumulação 
(primitiva) que lhe dá origem, característica que marcará profundamente 
seus desdobramentos (IAMAMOTO, 2011, p.133). 

 

Ao sair do modo de produção artesanal e familiar e do surgimento de novos 

meios de produção capitalista, ao homem sobrou como forma de sustento apenas a 

sua força física, a qual, conforme Iamamoto (2011, p. 134), “a força de trabalho 

tornada mercadoria. A manutenção e reprodução, por meio do salário, estão a cargo 

do próprio operário e de sua família”. 

 Ao homem restou apenas a sua força de trabalho11 como riqueza, e a 

necessidade de sobrevivência sua e dos seus coloca essa a disposição do grande 

capital, e se submete a suas exigências, pois conforme Iamamoto (2011, p.134), 

                                                       
11

 Força de trabalho nesse sentido quer dizer uma capacidade que o sujeito tem de realizar algo, 
sendo posta a sua capacidade intelectual e física, ou seja, no capitalismo não se tem o trabalho o 
trabalhador ele a vende (IAMAMOTO, 2011). 
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“Como vendedor livre de sua força de trabalho – a certo estágio de desenvolvimento 

da produção capitalista – sucumbe inexoravelmente à exploração desmedida do 

capital”.  

A questão social advém da exploração do homem sobre o homem, esse 

último que acabou tornando-se apenas um trabalhador, expropriado pelo grande 

burguês (que é quem detém a partir deste momento os meios de produção) e 

consequentemente o meio de sustento do proletariado. 

 

Ao mesmo tempo, a “questão social deixa de ser apenas contradição entre 
abençoados e desabençoados pela fortuna, pobres e ricos, ou entre 
dominantes e dominados, para constituir-se, essencialmente, na 
contradição antagônica entre burguesia e proletariado independentemente 
do pleno amadurecimento das condições necessárias à sua superação 
(IAMAMOTO, 2011 p.135). 

 

A questão social passa assim a estar diretamente ligada às lutas de classes, 

pois ela mesma criou duas classes diferentes dentro da sociedade: o burguês e o 

pobre. Um comprador e um vendedor, aquele que tem as condições da compra, e o 

outro a quem restou apenas seu trabalho como fonte de renda. 

Segundo Ianni (2004, p.89) “ao longo das décadas de 20 e 30 os governantes 

e setores dominantes começaram a admitir que a questão social poderia deixar de 

ser considerada um problema de polícia, e começar a ser tratada como um problema 

político”. 

A pobreza era vista como problema de caráter, vontade de Deus, nunca como 

uma causa dos meios de produção e do capitalismo excludente. Nesse sentido 

nasce a ajuda aos pobres e miseráveis desencadeada pelas damas de caridade. A 

assistência social perpassou por um longo caminho de auxílio aos pobres realizado 

pela igreja e damas de caridade. 

Segundo Martinelli (2009), não há separação entre o auxilio material e vida 

espiritual, ou seja, tudo era relegado à vontade de Deus. As expressões da questão 

social eram sempre colocadas como culpa do sujeito e vontade de Deus12, não 

permitindo assim que houvesse de fato uma emancipação e transformação deste 

contexto social. 

                                                       
12

 Essa referência, estava posta sobre um filosofia religiosa presente na época tanto do catolicismo 
como do protestantismo (MARTINELLI, 2009). 
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Desta forma, o assistencialismo foi sendo difundido ao longo dos séculos em 

todas as sociedades existentes, assim, a filantropia se dissipou na sociedade desde 

seus primórdios e foi sendo reforçada com as doutrinas cristãs.  

De acordo com Arcoverde (1999, p.79) “Nascida na confluência ou 

divergência do trabalho e do capital, a questão social, enquanto expressão das 

desigualdades da sociedade capitalista brasileiras manifesta-se, é reconhecida e 

problematizada, mas nem sempre enfrentada”. 

Ao longo do tempo a questão social foi amenizada apenas com ações 

pontuais, com o intuito de manter a classe trabalhadora e pobre adormecida. 

 

o Estado e a burguesia procuravam implementar políticas assistenciais, e 
até mesmo paternalistas, capazes de atuar como fatores de desmobilização 
do proletariado. Todo o esforço da classe dominante dirigia-se a um objetivo 
por ela considerado crucial: bloquear o desenvolvimento da consciência de 
classe do proletariado e sua organização política (MARTINELLI, 2009, 
p.118). 

 

Para Ianni (2004, p. 94), “A questão social apresenta diferentes aspectos 

econômicos, políticos e culturais”. Assim são aspectos que devem ser levados em 

consideração quando falamos em questão social porque a mesma está diretamente 

ligada a esses fatores.  

 

Vista em perspectiva histórica ampla, é possível constatar que a questão 
social recebe não só diferentes denominações como distintas explicações. 
A Influência do evolucionismo, darwinismo social, arianismo, positivismo, 
catolicismo, liberalismo, neoliberalismo, estruturalismo, marxismo e outras 
correntes de ideias revela-se nos termos em que alguns autores procuram 
descrever, explicar, resolver ou exorcizar as manifestações da questão 
social (IANNI, 2004, p.95). 

 

A questão social, ao longo do tempo, veio sendo trabalhada e difundida por 

diversas frentes filosóficas e autores diversos, desta forma, conceituam a questão 

social e a trazem para a sua teoria, porém, é necessário saber que ela é a própria 

mazela que envolve a população de uma forma geral, que se torna excluída, e vive 

se forma precária, ou ainda como relata Castel (2009, p.41) “A “questão social” pode 

ser caracterizada por uma inquietação quanto à capacidade de manter a coesão de 

uma sociedade. A ameaça de ruptura é apresentada por grupos cuja existência 

abala a coesão do conjunto”. 
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destacamos o processo de produção do capital como processo de trabalho 
e da valorização; não se trata de dois processos independentes, mas de 
das dimensões do mesmo processo. Não se trabalha duas vezes para 
produzir um produto útil e para criar valor e mais valia. O que cria o valor é o 
trabalho real que, tendo uma dada intensidade, materializa-se no produto 
(IAMAMOTO, 2011, p.50). 

 

É fundamental pensar a questão social como a própria matéria do capitalismo, 

e da dominação do homem e de sua força de trabalho. Ela tem sua origem dentro do 

sistema de produção, a partir do momento em que se fez necessário, o homem 

deixar a produção apenas para o seu consumo. 

Desse modo, a questão social é um fruto do capitalismo que vê dentro da 

expropriação do trabalhador uma fonte de riqueza, sendo assim torna-se mais um 

meio de enriquecimento para o grande burguês, o trabalhador passa a produzir com 

seu trabalho a “mais-valia”, sendo assim produz o que irá de fato enriquecer seu 

empregador, conforme Iamamoto vem relatar. 

 

na formação social capitalista o processo de trabalho é meio do processo de 
valorização, já que o objetivo primordial da produção não é a satisfação de 
necessidades sociais, mas da produção de mais-valia, a valorização do 
próprio capital (IAMAMOTO, 2011, p.50). 

 

O trabalhador produz o resultado de seu trabalho e produção, o excedente 

disto se torna a mais valia para o capital, assim o trabalhador muitas vezes não 

consegue consumir o bem que produziu.  

A questão social tem seu agravamento dentro do modo de produção 

capitalista. De acordo com Iamamoto (2011, p.43) “Este sobrevalor ou mais-valia é o 

fim e o resultado do processo capitalista de produção. Significa substancialmente 

materialização de tempo de trabalho excedente, trabalho não pago apropriado pela 

classe capitalista”. O trabalhador acaba por gerar ao grande capital mais riquezas, 

com o seu trabalho. 

Este tópico está diretamente ligado ao fazer do assistente social, pois 

podemos dizer que o Serviço Social nasce diretamente ligado à questão social. 

Segundo Ianni (2004, p.92) [...] “em perspectiva histórica ampla a sociedade em 

movimento apresenta-se como uma vasta fábrica das desigualdades e 

antagonismos que constituem a questão social”. Desta forma as desigualdades 

sociais existentes em nossa sociedade são frutos da questão social. 
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Esse contexto em que o emprego, desemprego, subemprego e pauperismo 
se tornam realidade cotidiana para muitos trabalhadores. As reivindicações, 
protestos e greves expressam algo desse contexto. Também os 
movimentos sociais, sindicatos e partidos revelam dimensões da 
complexidade crescente do jogo forças sociais que se expandem com os 
desenvolvimentos extensivos do capitalismo na cidade e no campo (IANNI, 
2004, p.92). 

 

O Estado se torna omisso às “expressões da questão social” advindas do 

capitalismo, da industrialização e do êxodo rural, que causaram nas cidades 

diversos problemas sociais. Desta forma, a situação de um modo geral se agrava 

para essa parcela da população que migrava para os grandes centros, em busca de 

melhor qualidade de vida, deixavam o campo com baixa escolarização, sem 

qualificação para o mercado de trabalho, e acabavam residindo em cortiços e 

favelas. Assim  

 

o Estado e a burguesia procuravam implementar políticas assistenciais, e 
até mesmo paternalistas, capazes de atuar como fatores de desmobilização 
do proletariado. Todo o esforço da classe dominante dirigia-se a um objetivo 
por ela considerado crucial: bloquear o desenvolvimento da consciência de 
classe do proletariado e sua organização política (MARTINELLI, 2009, 
p.118). 

 

O capitalismo na atualidade é sem dúvida uma das fontes que alimenta a 

questão social. Segundo Arcoverde (1999, p. 75) “No Brasil, como de resto em 

qualquer outro país capitalista, a questão social é o substrato que dá fundamento ao 

serviço social”, são as expressões da questão social que estão no cotidiano do 

profissional. 

Sendo assim, esse profissional trabalha diretamente com as mazelas da 

sociedade. Para Arcoverde (1999, p.76) “No serviço social a questão social é tema 

recorrente e objeto de sua intervenção desde o início da profissão”, desta forma, 

mudam-se as expressões da questão social, porém ela sempre está presente na 

sociedade. 

Vejamos que o capitalismo, além de gerar e trazer consigo as mazelas da 

sociedade, acarreta um novo problema: o trabalhador acaba sendo escravizado 

pelas novas formas do capital se posicionar e na forma como esse trabalha para se 

recriar. 
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O capitalismo cria mecanismos de dominação humana, essa dominação 

perpassa em todo cotidiano humano, no tempo dentro do trabalho, como também 

fora dele. 

 

Como as suas formas contemporâneas de estranhamento ou alienação 
atingem, além do espaço da produção, também a esfera do consumo, a 
esfera da vida fora do trabalho, o chamado tempo livre é, em boa medida, 
um tempo também submetido aos valores do sistema produtor de 
mercadorias e das suas necessidades de consumo, tanto materiais como 
imateriais (ANTUNES, 2010, p.203). 

 

O capitalismo impõe novas formas e roupagens para se reinventar, sendo 

assim, cria e recria dentro da sociedade formas de escravizar ao homem. Na 

atualidade, faz com que este trabalhe mais com o único objetivo de consumir, e para 

consumir se faz necessário trabalhar mais, de forma que o trabalhador dedique-se 

cada vez mais ao trabalho a fim de obter bens de consumo os quais o mundo 

capitalista impõe como necessários, para que o homem seja reconhecido, não pelo 

que ele é, mas sim pelo que ele possui. 
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2  POLÍTICA SOCIAL E A PROFISSÃO DO SERVIÇO SOCIAL 

 
De forma geral, no Brasil e no mundo, os trabalhadores tiveram que lutar 

enquanto classe para alcançar legislações que os amparasse no momento em que 

não pudessem laborar, sendo assim, os primeiros modelos de política social que 

ocorreram foram no exterior, por razão do avanço do capitalismo em outros países, 

como exemplo, Europa e Estados Unidos13, mas fomentaram ações para que outros 

países fossem criando seus modelos de direitos sociais14 e amparo aos 

trabalhadores. 

 

O primeiro foi a introdução de políticas sociais orientadas pela lógica do 
seguro social na Alemanha, a partir de 1883. Essa “novidade” na 
intervenção estatal no contexto de presença marcante da social-democracia 
alemã no parlamento e nas lutas sociais, marcaria o reconhecimento público 
de que a incapacidade para trabalhar devia-se a contingências (idade 
avançada, enfermidades, desemprego) que deveriam ser protegidas 
(BEHRING, 2011,p.64) 

 

Neste primeiro momento, dentro de um contexto mundial, se aceita que nem 

todas as pessoas têm a condição para o trabalho e que existem fatores que 

impossibilitam o ato de laborar, quando isso ocorre, faz-se necessária uma forma de 

proteção que garanta um mínimo de condição de sobrevivência para si e para seus 

familiares. 

A política social no contexto mundial tem sua nascença em meados do século 

XIX, o qual foi um período de intensa agitação da classe trabalhadora na Inglaterra. 

Esses trabalhadores reivindicavam mais direitos trabalhistas e acessos a melhores 

condições de vida. 

Durante o século XX, mais especificamente no Pós-Segunda Guerra Mundial, 

as políticas sociais fizeram parte de um processo de combate às intervenções 

comunistas nos sindicatos e na política. 

A formação e constituição do início da colonização brasileira e os 

desdobramentos da questão social no Brasil estavam longe de ter do Estado um 

olhar para a população trabalhadora, este buscou privilegiar a classe burguesa, e os 

                                                       
13

 No contexto europeu podemos destacar as figuras de dois líderes, Bismark na Alemanha de mea-
dos do século XIX, e Chrulin na Inglaterra do ínicio do século XX, no contexto americano foi o presi-
dente Franklin Rossevelt, ambos implementaram políticas sociais que tiveram desenrolar até os dias 
contemporâneos (VIEIRA, 2005). 
14

 Os direitos sociais, constituem sobre os direitos de 2ª geração, esses direitos pleiteiam as ações 
sobre os meios de subsistência do cidadão, após a declaração dos direitos Humanos, houve um mai-
or aprofundamento sobre (BOBBIO, 2007). 
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que detêm os meios de produção, conforme vimos no capitulo anterior. O Brasil, em 

sua colonização, acabou gerando inúmeras expressões da questão social, advindas 

da forma como se deu a ocupação desta terra.  

 

Se as legislações sociais pré-capitalistas eram punitivas, restritivas e agiam 
na intersecção da assistência social e trabalho forçado, o “abandono” 
dessas tímidas e repressivas medidas de proteção no auge da revolução 
industrial lança os pobres à “servidão da liberdade sem proteção”, no 
contexto de plena subsunção do trabalho ao capital, provocando o 
pauperismo como fenômeno mais agudo decorrente da chamada questão 
social (BEHRING, 2011, p.51). 

 

A política social no Brasil15 como conhecemos na atualidade percorreu um 

longo caminho de luta de classes para chegar-se à efetivação da participação do 

Estado16. Segundo Vieira (1997, p.68), “[...] a política social brasileira compõe-se e 

recompõe-se, conservando em sua execução o caráter fragmentário, setorial e 

emergencial, sempre sustentada pela imperiosa necessidade de dar legitimidade 

aos governos[...]”. Historicamente, no Brasil, os governos utilizam as necessidades 

da população a fim de se manter no poder e realizam ações que garantam à 

população condições mínimas de sobrevivência. 

Em diversos países do mundo ocorreu o “Walfare State,” ou “Estado de Bem 

Estar Social”. Desta forma, foi garantido aos trabalhadores os mínimos sociais, o 

Estado como o executor de serviços à população. O Walfare State ocorreu de fato 

apenas fora do Brasil , nosso país não chegou a vivenciar essa forma de intervenção 

do Estado em favor do bem estar da população. 

 

[...] as politicas sociais vivenciaram forte expansão após a Segunda Guerra 
Mundial, tendo como fator decisivo a intervenção do Estado na regulação 
das relações sociais e econômicas. A  sua simples instituição e expansão, 
contudo, não pode ser interpretada automaticamente como instauração do 
Walfare State. Por outro lado, as análises internacionais, mesmo utilizando 
terminologias distintas, sempre adotam como referência os clássicos 
modelos bismarckiano e beveridgiano como parâmetros para a 
caracterização do Estado  social e dos sistemas de seguridade social 
predominantes nos países capitalistas da Europa ocidental (BEHEING, 
2011,p.98). 

                                                       
15

 Pela tardia industrialização no Brasil, coube ao Estado intervir na Revolução burguesa, como tam-
bém nas primeiras políticas sociais, essa políticas estavam totalmente atreladas a manutenção do 
status quo da sociedade de classes e não de sua emanciapação (VIEIRA, 2005). 
16

 Perpassando pelas leis trabalhistas em 1937 até a Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943, 
pelos resquícios sociais da Ditadura Militar e pela promulgação da Constiuição Federal de 1988, que 
garantiu o surgimento de políticas sociais na assistência, saúde, habitação e dentre outros (VIEIRA, 
2005) 
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O Walfare State foi, desta forma, uma ferramenta utilizada para que os 

trabalhadores se mantivessem trabalhando e produzindo, em virtude de que o 

mundo capitalista passava por transformações sociais, culturais e econômicas. 

Devido à tardia intervenção industrial no Brasil, a burguesia demorou a se 

consolidar, dessa forma, o Estado teve que intervir na economia, o Welfare State 

existiu de fato nos Estados Unidos e Europa, nos países periféricos isso não existiu 

pelo fato desses países serem condutores de envio de riquezas para as potências 

capitalistas. 

No caso do Brasil, as tentativas de envolver políticas sociais no Pós-Segunda 

Guerra Mundial soava como ameaça comunista, por isso que o Welfare State não 

logrou êxito, a Ditadura Militar 1964-1985 ratificou ainda mais essa posição (NETTO, 

BRAZ, 2001). 

O Estado17 enquanto responsável pelas demandas da população na 

educação, saúde, previdência social, assistência social, e, posteriormente, na 

organização do “tripé da seguridade social”, que compreende saúde, previdência 

social e assistência social, para Behring (2011, p.17), foi “Um tratamento da política 

social que separa produção e reprodução social, apostando na política social como 

solução para a desigualdade, sem levar em conta a natureza do capitalismo [...]” a 

política social passa a ser trabalhada de forma a apaziguar as relações sociais, 

impostas pelo capitalismo, e suas mazelas. 

 

Os marcos iniciais de constituição de um sistema de proteção social no 
Brasil situam-se no período compreendido entre 1930 e 1943. Trata-se de 
um período marcado por grandes transformações socioeconômicas, pela 
passagem do modelo de desenvolvimento agro-exportador para o modelo 
urbano-industrial. Nesse mesmo contexto, ocorre também um profundo 
reordenamento no que diz respeito as funções do Estado Nacional, quando 
o Estado passa a assumir, mais extensivamente, a regulação ou provisão 
direita no campo da educação, saúde, previdência [...] (SILVA, 2008, p.25). 

 

É notório que na década de 20 do século passado, o capitalismo passou por 

crises mundiais, como a grande crise de 1929 que iniciou nos Estados Unidos e se 

alastrou para o mundo, os mais prejudicados foram os trabalhadores, pois o 

desemprego e a inflação se tornaram colossais. Sendo assim, buscou-se suas 

                                                       
17

 O início da preocupação do Estado, com as políticas sociais, iniciam, em meados do século XIX, 
porém, não por benevolência, mas sim por temor que as revoltas dos trabalhadores pudessem desin-
tegrar a sociedade capitalista (BOBBIO, 2007). 
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relações com seus trabalhadores, e desta forma impulsionou-se ao Estado a 

assumir seu papel, diante das moléstias sociais, impostas pelos meios de produção. 

  

Essa expansão do papel do Estado, em sintonia com as tendências 
mundiais após a grande crise capitalista de 1929, mas medida pela 
particularidade histórica brasileira, envolveu também a área social, e foi 
acompanhada pela profissionalização do Serviço Social, como 
especialização do trabalho coletivo. Há portanto, um vinculo estrutural entre 
a constituição das politicas sociais e o surgimento dessa profissão na 
divisão social e técnica do trabalho[...](BEHRING, 2011, p.15). 

 

É por meio das políticas sociais que a profissão se moldou, pois estas 

emergem para amenizar a questão social premente. Com elas, os profissionais 

encontram o espaço na divisão social do trabalho, se antes a caridade delegava as 

funções para o profissional, agora é a política de direito via Estado que delega. 

O Estado, enquanto executor de serviços para a população, trouxe consigo 

um novo molde de Estado, com um olhar para a proteção social, de forma a garantir 

direitos ao trabalhador, para que isso se viabilizasse, foi necessária a mobilização e 

luta de classes, que se iniciou ainda no século XIX. Os movimentos sociais18 

surgiram como forma a embater a contradição imposta pelo modo excludente do 

capitalismo, e de forma a mobilizar-se para que o Estado efetivasse a sua ação 

mediante a forma de políticas de amparo ao trabalhador, que nesse momento 

contava apenas com seu trabalho para manter sua sobrevivência, e os que não 

tinham a condição de laborar se encontravam à margem da sociedade, e tinham 

suas necessidades atendidas nesse momento ainda de forma caritativa. 

 

A luta de classes irrompe contundente em todas as suas formas, expondo a 
questão social: a luta dos trabalhadores com greves e manifestações em 
torno da jornada de trabalho e também sobre o valor da força de trabalho – 
o salário, que deveria “os meios de subsistência necessários à manutenção 
do seu possuidor” (BEHRING, 2011, p.54). 

 

A busca por consolidar os direitos sociais dentro do mundo do trabalho faz 

surgir a luta de classe e os movimentos sociais, de forma a buscar uma solução para 

as mazelas criadas pela exploração do trabalhador, que atingem a população como 

um todo. 

                                                       
18

 A eclosão dos movimentos sociais deveu-se exclusivamente pela espoliação que a Classe subal-
terna sofria, movimento social nada mais é que a sociedade em movimento, essa sociedade quando 
se movimenta percebe as amarras que aprisionam, como diria a filósofa alemã Rosa Luxemburgo, 
esse movimento é nevrálgico para a classe subalterna (VIEIRA, 2005). 
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O impulso para as lutas advinha das péssimas condições de trabalho e de 
vida da classe trabalhadora, com jornadas de trabalho sem limites, sem 
descanso semanal remunerado, aposentadoria, férias, salário mínimo, 
miserabilidade nos locais e condições de moradia dos bairros operários etc. 
(MONTANO, 2011, p. 234). 

 

Os movimentos sociais foram fundamentais para conseguir se chegar a um 

sistema de proteção social e de garantia de ação do Estado para com a população. 

É a partir dos movimentos sociais que se fomentaram os direitos básicos à 

população, como saúde, educação, segurança. As políticas sociais brasileiras 

nascem destes movimentos de mobilização popular, promovida por trabalhadores 

que reivindicam melhores condições de vida. Behring (2011, p. 64) ressalta que “O 

surgimento das políticas sociais foi gradual e diferenciado entre os países, 

dependendo dos movimentos de organização e pressão da classe trabalhadora [...]”. 

Esse movimento todo dentro do Brasil perpassou por momentos como a 

ditadura militar que ocorreu de 1964 a 1985, e que busca uma nova forma de 

organização do país a partir do fim da ditadura militar a qual o país sofreu avanços e 

retrocessos, conforme afirma Behring (2011, p.141) “Sua presença e sua ação 

interferiram na agenda política ao longo dos anos 1980 e pautaram alguns eixos da 

constituinte [...]”. Toda a mobilização popular que ocorreu culminou com a 

constituinte de 1987 e com a posterior promulgação da Constituição Federal de 

1988, por Ulisses Guimarães, que reconheceu a carta magna de nosso país como a 

“Constituição Cidadã” 

  

Assim, a Constituinte foi um processo duro de mobilizações e 
contramobilizações de projetos e interesses mais específicos configurando 
compôs definidos de forças. O texto constitucional refletiu a disputa de 
hegemonia, contemplando avanços em alguns aspectos, a exemplo dos 
direitos sociais, com destaque para a seguridade social, os direitos 
humanos e políticos, pelo que mereceu a caracterização de “Constituição 
Cidadã”, de Ulisses Guimarães (BEHRING, 2011, p.141). 

 

A Constituição Federal do Brasil é citada como constituição cidadã, pois de 

todas as constituições que o Brasil já possuiu, foi a única que trouxe em seu 

conteúdo a garantia dos direitos sociais, e humanos, garantindo acesso as políticas 

públicas a todo o cidadão e colocando para o Estado a obrigação do custeio e 

manutenção das mesmas. 
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O Brasil, a partir da promulgação de sua Carta Magna, conhecida a partir 

desse momento como Constituição Cidadã, traz não somente os direitos sociais, 

mas também uma nova organização do Estado e sua forma de gerenciar as políticas 

públicas, Behring (2011, p.144) observa que “Advém também desse processo uma 

série de inovações democratizantes, tais como: o novo estatuto dos municípios 

como entes federativos autônomos, os conselhos paritários de políticas e de direitos 

[...]”. 

A nova Constituição se respaldará na descentralização dos orçamentos 

participativos, ou seja, não ficará mais sobre a centralização do recurso da união, 

mas sim entre estados e municípios, dessa forma incumbe-se a universalização 

dessas políticas. 

Evidencia-se uma nova forma de politicas sociais e também uma nova 

estrutura do Estado, um novo pacto federativo, onde todos os entes passam a ter 

seu papel na administração das políticas públicas. Conforme aponta Behring 

 

[...] o caráter democrático e descentralizador da administração deve garantir 
gestão compartilhada entre governo, trabalhadores e prestadores de 
serviços, de modo que aqueles que financiam e usufruem os direitos (os 
cidadãos) devem participar das tomadas de decisão. Isso não significa, por 
outro lado, que os trabalhadores e empregadores devem administrar as 
instituições responsáveis pela seguridade social. Tal responsabilidade 
continua sob a égide do Estado (BEHRING, 2011, p.158). 

 

O Estado passa a ser o executor das políticas públicas as quais devem 

atender às necessidades da população, que contribuiu com o pagamento através de 

impostos, assim, sua função é articular e desenvolver políticas públicas, com vistas a 

atender as demandas da sociedade na saúde, educação, habitação, previdência 

social, segurança pública, assistência social entre outras políticas. Passou-se a 

garantir o acesso às políticas públicas a todo cidadão, não mais como era no 

passado de forma restrita e segmentada. 

A Constituição Federal de 1988 traz, assim, a obrigatoriedade da participação 

do Estado como o principal organizador e executor das politicas públicas, como 

forma de promover os direitos sociais a toda a população, nesse contexto as ações 

do Estado não podem mais ser restritivas a uma determinada parcela da população, 

as políticas passam a ter condicionalidades para o acesso e corte de renda per 

capita, para que a população tenha direito ao acesso.  

 



39 
 

 

2.1  CONCEITO DO ESTADO NA TEORIA POLÍTICA 

 

O Estado e a sociedade civil são trabalhados por três filósofos que trazem seu 

olhar para a forma como o Estado se cria, e trazem a sua teoria para o surgimento 

da sociedade civil. O homem passa a reconhecer a necessidade de entregar a 

outrem a sua liberdade, pois ele nasce livre de amarras e obrigações, cada um 

desses filósofos reconhece que o homem percebeu e sentiu em algum momento a 

necessidade de impor regras de convivência e obrigações mútuas. 

Para Montano (2011, p. 22), “As concepções de Estado e sociedade civil no 

pensamento moderno tem seu lastro original nas teorias contratualistas do “direito 

natural” ou jusnaturalismo, que foram desenvolvidas no processo de transição para o 

capitalismo”. O homem passou seu direito natural e as formas de legitimar suas 

relações para o Estado, o qual foi concebido pela necessidade do próprio homem 

em legitimar suas ações e relações. 

 

A ideia de um “direito natural moderno” é encontrada particularmente nas 
obras dos contratualistas Hobbes, Locke e Rousseau, cujas reflexões 
apresentam, como tema central, a criação de um princípio novo de 
legitimação do poder político ou do Estado Moderno (MONTANO, 2011, p. 
22). 

 

O homem nasce com o direito natural, ele é seu próprio dono, determina 

assim suas relações. Nesse momento o homem não vê a necessidade que algo ou 

alguém medie sua vida e suas relações, sendo assim vive à sua própria sorte, sem 

ter quem defenda o seu direito e sua vida, e seus bens, para Locke e Hobbes esse 

seria o “Estado de Natureza”. 

De acordo com Montano (2011, p.23), “No “estado de natureza” os indivíduos 

vivem isolados e atuam seguindo suas paixões, instintos e interesses. Nele os 

indivíduos são livres e iguais[...]”, não há diferenciação entre os homens, ele vive 

sem limites, regras e normas, vive de acordo com suas próprias regras, porém com 

o decorrer dos tempos, percebeu a necessidade de criar mecanismos de limite para 

as ações, já não se reconhecendo como iguais, pois outro terá o poder sobre ele. 

Quando os autores abordam isso, querem colocar que o Estado de Natureza ainda 

não está no estado civilizatório, pois o que vai definir a civilização é a coadunação 

de leis e regras. 
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Nesse contexto surge, de acordo com Montano (2011, p. 23), “O contrato 

social – uma espécie de pacto entre os homens para estabelecer tais normas e 

autoridades as quais se submeterão consensualmente – seria o meio pelo qual 

ocorreria a passagem de um estado para o outro.” A partir deste contrato, o homem 

passa a não desfrutar mais de sua liberdade e a viver de acordo com normas e 

regras de convivência. Ao aceitar o contrato social, o homem deixa de ser seu 

próprio dono, ao viver com total liberdade o homem vive em constante risco, pois 

não há leis que limitem sua ação sobre o outro homem. 

De acordo com Montano (2011), para Hobbes o homem vive em constante 

guerra e sendo assim necessita que o algo ou alguém passe a regular as relações 

para que ocorra paz, a vida é o bem mais precioso que o homem tem, e por medo 

de perdê-la que ele passa o seu direito de liberdade para outrem, nesse caso é 

necessário que se crie mecanismos para legitimar as regras de vivência e 

convivência dos homens, impondo assim os limites a serem seguidos. 

 

A constituição do Estado marca a passagem do estado de natureza para a 
constituição da sociedade civil ou sociedade politica. Dessa forma, por 
contrato firmado “entre um e outro”, os homens transferem ao soberano  
(que pode ser um homem ou uma assembleia), o direito natural que cada 
um possuiu sobre todas as coisas (MONTANO, 2011, p. 24). 

 

O Estado vem desta forma como regulador das relações sociais, pois é 

necessária uma forma de regulação do homem para com os outros homens, sem 

maior prejuízo a um ou a outro, e que todos passem de fato a serem considerados 

iguais independentemente de sua força física, ou riquezas que possuam, as regras e 

limites nesse contexto é igual para todos, sem distinção. 

A união de sujeitos que leva à família e posterior a isso, à comunidade, leva 

em sua finalidade a formação do Estado. Este também é um ente maior, é nele que 

todos os sujeitos se submetem. No conceito da teoria política, ele deveria ficar acima 

de qualquer ideologia, religião e classe social. 

Dentro desse contexto do surgimento do Estado, e esse como o regulador 

das relações humanas, Montano (2011, p.25) explicita que “John Locke (Inglaterra, 

1632-1704), como Hobbes, também manifestou preocupação com a forma que o 

poder político deveria assumir para garantir a segurança, a paz e a liberdade da 

esfera privada”. A partir do momento que o homem aceita passar seu direito nato a 

outrem esse fica sendo o responsável por garantir seu direito e sua sobrevivência.  
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Bussinger (2007, p.17)  relata que para Locke “Sua teoria sobre a propriedade 

explica a necessidade da transição do estado de natureza para o estado civil”, para 

ele se faz necessária a criação do Estado para defender a posse da propriedade, ou 

seja, a partir do momento que o homem consegue emanar seu poder sobre o outro e 

assim aumentar suas conquistas e posses, esse passa a correr forte perigo de 

perder seus bens, para que isso não ocorra se faz necessário que um poder 

soberano o proteja, e assim constitui-se a necessidade de concepção do Estado. 

Para os dois contratualistas Hobbes e Locke, o surgimento do Estado passa a 

ser necessário à medida que o homem vê ameaçado o direito à vida e à 

propriedade, o homem abre mão do estado de natureza para dar lugar ao Estado 

legitimado, que irá defender a vida e a propriedade privada. Vejamos o que é para 

Rousseau o ponto de partida para a sociedade civil. 

 

Entretanto – Rousseau faz questão de deixar claro, - não sou estas batalhas 
as que fazem com que os homem formem a sociedade civil, e sim a 
fundação da propriedade privada. Aquele que disse “isso é meu” e não foi 
constatado por nenhum outro homem, é também aquele que fundo a 
sociedade civil e o que não reagiu , conclamando seus semelhantes contra 
este ato de apropriação de um bem natural, assim como o primeiro, causou 
os maiores danos à humanidade (BUSSINGER, 1997, p.21). 

 

Para Rousseau, o advento da sociedade civil está diretamente ligado ao 

surgimento da primeira propriedade privada, pois nos primórdios da humanidade 

tudo era de todos, nada tinha dono e todos podiam usufruir dos benefícios da terra e 

do que ela produzia, porém, à medida que surgiu a primeira cerca que impediu que 

todos usufruam de tudo, surge também o Estado, a partir do momento em que o 

homem percebe que não é necessário dividir os bens naturais com os demais, surge 

também a necessidade de regulamentar seu direito sobre aquele pedaço de terra. 

Apesar do Estado ser garantido por uma lei maior que a Constituição Federal, 

o Estado não consegue ser neutro, ou seja, neutro de posicionamento de Classe 

Social. Nesse sentido, o Estado acaba não se comprometendo com muitos dos seus 

escritos constitucionais pois acaba aderindo ao posicionamento da classe 

dominante. 

Bussinger (1997, p.20) vai além ao dizer que “De acordo com Rousseau, a 

sociedade humana existe bem antes da sociedade civil e não é a conveniência entre 

os homens, a vida em sociedade que determina a desigualdade e sim a relação 

entre as coisas”. Ou seja, o homem já se relacionava antes do surgimento do 
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Estado, porém ao cercar seu pedaço de terra e a necessidade de legitimar sua 

posse, faz surgir então uma nova forma de relação com o outro, fica evidente que 

este entrará sempre como o que irá regular seja o direito à vida, à propriedade, e 

como legitimador das ações. O Estado entra como um regulador da sociedade civil, 

embora não exista em contrato escrito, as regras e leis vão sendo passados de 

gerações a gerações desde o seu nascimento. Desta forma, acaba por legitimar-se o 

próprio Estado e a sociedade civil. 

 

2.2 TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL: PERANTE OS DESMONTES 

TRABALHISTAS DO NEOLIBERALISMO 

 

A Constituição Federal traz as políticas públicas como garantia de direito. 

Como explicar que seja necessária uma profissão que irá trabalhar como garantidor 

de direitos, que já se encontram assegurados dentro da Constituição Federal? O 

serviço social nasceu dentro de um cunho religioso, de caridade e benemerência, 

para depois tramitar na esfera positivista e por fim no pensamento social-crítico, que 

se respalda na defesa intrínseca da Classe Trabalhadora, porém após todas as 

conquistas que os movimentos sociais tiveram com a promulgação da carta magna, 

o modo de produção capitalista e os projetos neoliberais investem maciçamente 

contra os direitos sociais.  

O Estado de Bem Estar Social, o Welfare State, foi acusado de sucatear a 

economia, como também de aumentar os gastos, aumentando assim a inflação e a 

recessão econômica. Os críticos do Welfare State eram os neoliberais, pensamento 

que entraria em maior vigor, no final dos anos 70. 

 

A desmontagem (total ou parcial) dos vários tipos de welfare state é 
exemplo emblemático da estratégia do capital nos dias correntes, que 
prioriza a supressão de direitos sociais arduamente conquistados 
(apresentado como “privilégios” de trabalhadores) e a liquidação das 
garantias ao trabalho em nome da “flexibilização”[...]” (NETTO, 2011, p. 
236). 

 

O pensamento neoliberal, remonta ao pensamento liberal de Adam Smith e 

David Ricardo do século XVIII. “Neoliberal” significa novo liberal, fazendo alusão aos 

antigos liberais do século XVIII e XIX, esse pensamento entra com maior vigor nos 

anos 70 do século XX, tendo como percussor teórico o economista americano Milton 

Friedman. 
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Esse conceito econômico visa a repulsa da participação do Estado na 

economia, sendo desde as intervenções desenvolvimentistas e das políticas sociais, 

para os neoliberais, tudo deve ficar a mercê do mercado, ou seja, tudo deve ser 

privatizado e o mercado financeiro deve regular todas as relações sociais. O Estado 

deve existir apenas como um ente defensor da propriedade privada e do livre 

comércio. 

O Neoliberalismo coloca as responsabilidades sobre o sujeito, isto é, saúde, 

educação, moradia e dentre outras são ressarcidas pelo cidadão, para o sujeito que 

busca seus direitos não há garantias de direitos pelo Estado neoliberal. 

 

A ideologia neoliberal, sustentando a necessidade de “diminuir” o Estado e 
cortar as suas “gorduras” justifica o ataque que o grande capital vem 
movendo contra as dimensões democráticas da intervenção do Estado na 
economia. Contudo, melhor que ninguém, os representantes dos 
monopólios sabem que a economia capitalista não pode funcionar sem 
intervenção estatal; por isso mesmo, o grande capital continua demandando 
essa intervenção (NETTO, 2011, p.237). 

 

No que tange a política social, o Estado neoliberal coloca essa 

responsabilidade para a sociedade civil, isto é, as (ONGs) Organização não 

governamentais e também entidades filantrópicas, como exemplo as ligadas à 

religião. As empresas também participam desse processo com as fundações e 

responsabilidades sociais.  

Como é notório, o capitalismo vive suas crises se reformula na medida em 

que se faz necessário uma nova roupagem, um novo modelo de produção e de 

consumo. Uma das primeiras crises enfrentadas pelo capitalismo foi no final da 

década de 20 e início da década de 30, contudo a recessão que ocorreu em âmbito 

mundial fez com quem alguns líderes mundiais tomassem atitudes com um olhar ao 

Neoliberalismo, objetivando-se assim o corte de gastos e investimentos na garantia 

de direitos dos trabalhadores. 

A assistência social, ao exemplo das demais políticas, teve seu avanço diante 

do Estado, tendo em vista a trajetória da assistência social, que perpassou por 

caminhos do assistencialismo, paternalismo e caridade, tendo como seu berço a 

igreja católica com as damas de caridade, que trabalhavam a pobreza como vontade 

de Deus, ações fragmentadas paliativas que não resolviam as demandas existentes.  

 É notório que as primeiras ações provenientes da assistência social com um 

olhar governamental foram realizadas com a fundação da LBA (Legião Brasileira de 
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Assistência) fundada por Darcy Vargas na década de 40, conforme correlata 

Iamamoto (2011, p.259) “[...] surge a primeira campanha  assistencialista de âmbito 

nacional, que tomará forma através da Legião Brasileira de Assistência Social (LBA) 

[...]”, essa instituição tinha seu trabalho voltado ao cunho assistencialista, embora 

seu surgimento seja dentro do governo como forma de auxílio os familiares dos 

soldados que foram mandados para a 2º Guerra Mundial. 

 

O surgimento da LBA terá, de imediato, um amplo papel de mobilização da 
opinião pública para apoio ao “esforço de guerra” promovido pelo governo, e 
consequentemente ao próprio governo ditatorial. Nesse sentido serão 
lançadas diversas campanhas de âmbito nacional [...] (IAMAMOTO, 2011, 
p.265). 

 

A Lei nasce da necessidade de amparo dos soldados e suas famílias, as 

campanhas acabam dando subsídio para que ela consiga amparar as famílias dos 

pracinhas brasileiros, e os próprios soldados que se encontram na guerra, os fortes 

apelos pelo momento mundial que ocorria faz com que os objetivos sejam 

alcançados pela LBA. 

Com o surgimento desta, inicia-se uma nova configuração da assistência 

social, embora de certa forma mais vinculada à política, mas ainda dentro deu um 

viés puramente assistencialista, que se utilizou de um momento de grande crise 

mundial devido à 2º Guerra para dar status ao governo que estava no poder, e que 

se utilizou dessa manobra para manter-se no poder e também aumentar sua 

popularidade. 

 

Constituindo-se na primeira campanha assistencial de nível nacional, a 
Legião Brasileira de Assistência será de grande importância para a 
implantação e institucionalização do Serviço Social, contribuindo em 
diversos níveis para a organização, expansão e interiorização da rede de 
obras assistenciais, incorporando ou solidificando nestas os princípios do 
Serviço Social, e a consolidação e expansão do ensino especializado de 
Serviço Social e do número de trabalhadores sociais (IAMAMOTO, 2011, 
p.267). 

 

Tendo a LBA função de promover campanhas assistenciais para o socorro 

dos pracinhas e seus familiares, seu papel era o desenvolver junto à sociedade civil, 

um espírito de comprometimento com as causas sociais e angariar fundos para o 

auxílio ao próximo. Suas ações eram financiadas com o auxílio da população, sem 

envolver monetariamente o Estado. Seu formato de ação consistia em fomentar na 

sociedade sua responsabilidade para com assistência social. Inicia-se uma nova 
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roupagem para a atuação do profissional formado em serviço social, tendo em vista 

que se fomenta novas perspectivas inclusive no âmbito da formação do profissional, 

que começara ter uma nova formação mais técnica. 

Nas próximas décadas, as grandes crises mundiais resultantes do modo de 

produção capitalista provocam inúmeras transformações de forma a negar os 

direitos sociais conquistados pelos trabalhadores em diversos cantos do mundo, na 

década de 70 houve uma grande investida do neoliberalismo para um desmonte dos 

direitos sociais. 

 

O primeiro passo é o ataque ao movimento sindical, um dos suportes do 
sistema de regulação social encarnado nos vários tipos de Welfare State- 
com o capital atribuindo às conquistas do movimento sindical a 
responsabilidade pelos gastos públicos com as garantias sociais e a queda 
das taxas de lucro às suas demandas salariais. Nos finais dos anos setenta, 
esse ataque se dá por meio de medidas legais restritivas, que reduzem o 
poder de intervenção do movimento sindical; nos anos oitenta, o assalto do 
patronato toma formas repressivas – de que são exemplos as ações dos 
governos Thatcher (Inglaterra)[...]” (NETTO, 2011, p.225). 

 

O ataque neoliberal ocorre simultaneamente em diversos países do globo 

terrestre, contudo, dois países distintos que podemos citar com relevância nesta 

década, são os de governos de Margaret Thatcher e de Augusto Pinochet, governos 

esses com características diferentes. O Chile de Pinochet era um governo militar, e o 

de Margaret Thatcher como a primeira-ministra da Inglaterra. O que esses dois 

governos tiveram em comum? As privatizações de setores públicos, incumbindo à 

sociedade civil a responsabilidade sobre as mazelas sociais, e por consequência 

responsável também pelas expressões da questão social. 

 

A ideologia neoliberal, sustentando a necessidade de “diminuir” o Estado e 
cortar as suas “gorduras”, justifica o ataque que o grande capital vem 
movendo contra as dimensões democráticas da intervenção do Estado na 
economia. Contudo, melhor do que ninguém, os representantes dos 
monopólios sabem que a economia capitalista não pode funcionar sem a 
intervenção estatal; por isso mesmo, o grande capital continua demandando 
essa intervenção (NETTO, 2011, p. 237). 

 

A grande premissa utilizada pelo neoliberalismo é fomentar em meio à 

sociedade civil a inutilidade do Estado em gerenciar as políticas públicas, e a própria 

economia para que assim este se mantenha afastado das suas funções e do seu 

papel enquanto regulador da política econômica e como o executor das políticas 

sociais. Quanto menor o Estado se torna, maior torna a investida neoliberal sobre o 
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Estado e sobre a sociedade, pois o desmonte dos direitos sociais passa a ser papel 

da sociedade civil e empresarial, o livre mercado passa a ter o comando da 

sociedade, tudo passa pelo crivo do capital. A população, diante disso, e pela lógica 

do neoliberalismo, deve arcar com os serviços prestados a ela na educação, saúde, 

segurança, o Estado não deve mais ser o que oferta esses serviços, desta forma 

quanto pior forem os serviços prestados pelo Estado, mais fomentam os ideais 

neoliberais. 

No final da década de 80, mais precisamente no final da década de 80, os 

países do primeiro mundo se reúnem para tratar do colapso da então União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas também com o intuito de tratar dos 

problemas dos países do 3º mundo. Em conjunto, essas organizações internacionais 

criam normativas a serem seguidas pelos países subdesenvolvidos, denominado 

como Consenso de Washington. 

 

Em novembro de 1989, reuniram-se na capital dos Estados Unidos 
funcionários do governo norte-americano e dos organismos financeiros 
internacionais ali sediados – FMI, Banco Mundial e BID – especializados em 
assuntos latino-americanos. O objetivo do encontro, convocado pelo 
Institute for International Economics, sob o título “Latin American 
Adjustment: How Much Has Happened?” , era proceder a uma avaliação 
das reformas econômicas empreendidas nos países da região. Para relatara 
experiência de seus países também estiveram presentes diversos 
economistas latino-americanos. Às conclusões dessa reunião é que se 
daria, subsequentemente, a denominação informal de “Consenso de 
Washington” (BATISTA, 1994, p.05). 

 

Verifica-se que os países do primeiro mundo, juntamente com os organismos 

financeiros mundiais, ao perceberem que os ditos países periféricos começam a ter 

um crescimento econômico viável, unem-se para que os mesmos não se desalinhem 

do restante do mundo, e que assim as concepções neoliberais possam tomar força 

dentro de países como o Brasil, que nesse momento acabava de sair de um grande 

período de ditadura militar, e, por conseguinte de toda uma reformulação do Estado 

diante da população brasileira que até esse momento não havia, vivenciado o 

Estado de Bem estar social, e com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

conhecida como “constituição Cidadã”, onde o Brasil trazia a pauta em seu texto os 

direitos sociais. 

 

Não se tratou, no Consenso de Washington, de formulações novas mas 
simplesmente de registrar, com aprovação, o grau de efetivação das 
políticas já recomendadas, em diferentes momentos, por diferentes 
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agências. Um consenso que se estendeu, naturalmente, à conveniência de 
se prosseguir, sem esmorecimento, no caminho aberto (BATISTA, 1994, 
p.06). 

 

Os ideais societários e neoliberais não poderiam retroceder, e as ações foram 

tomadas no sentido de minar uma nova tentativa de um Estado de Bem Estar social, 

o Consenso de Washington traduz claramente essas ações, onde se registra aos 

países periféricos como se devem proceder com suas ações frente à população. 

Ocorre então uma nova investida contra o social, e todo um sistema de proteção 

social que garante a obrigatoriedade da participação do Estado para com as 

políticas públicas. Desta forma é implantando no Brasil os ideários neoliberais, que 

nesse momento vêm contra tudo o que está posto dentro da Carta Magna e acaba 

de ser promulgada no Brasil, o que irá atrapalhar os avanços das políticas públicas. 

O país estava saindo de um período de ditadura militar com diversas 

mudanças ocorrendo dentro do país, inclusive o reordenamento político 

administrativo, como eleições diretas no final da década de 80, mais precisamente 

no ano de 1989. Um ano após a Constituição ser promulgada, é eleito pela maioria 

dos votos Fernando Collor de Mello. Conforme Batista (1994, p.07), “As reformas 

comerciais liberalizantes recomendas pelo Banco Mundial e avalizadas pela FIESP 

seriam, de resto, fielmente encampadas pelo governo Collor [...]”. A eleição de Collor 

e as medidas tomadas por ele e seus ministérios abrem definitivamente as portas do 

Brasil para o ideal neoliberal, o que se evidencia em seu mandato, foi uma crescente 

aos imposto pagos, confisco de poupança, mudança na moeda brasileira, e um 

enorme escândalo de corrupção, envolvendo inclusive a LBA (Legião Brasileira de 

Assistência) presidida pela então primeira dama Rosane Collor, a qual após todo o 

escândalo foi extinta. 

 

Ao longo dos anos 1990, propagou-se na mídia falada e escrita e nos meios 
políticos e intelectuais brasileiros uma avassaladora campanha em torno de 
reformas. A era Fernando Henrique Cardoso (FHC) foi marcada por esse 
mote, que já vinha de Collor, cujas características de outsider (ou o que vem 
de fora) não lhe outorgaram legitimidade política para conduzir esse 
processo. Tratou-se, como se pôde observar, de “reformas” orientadas para 
o mercado, num contexto em que os problemas no âmbito do Estado 
brasileiro eram apontados como causas centrais da profunda crise 
econômica e social vivida pelo país desde o início dos anos 1980. 
Reformando-se o Estado, com ênfase especial nas privatizações e a 
previdência social, e, acima de tudo, desprezando as conquistas de 1988 no 
terreno da seguridade social e outros [...] (BEHRING-BOSCHETTI, 2011, 
p.148). 
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Observa-se que todo o contexto vivenciado durante a década de 90 no Brasil, 

o qual estava apenas recomeçando sua redemocratização tendo em vista que o país 

acabara de sair de um grande período ditatorial, no qual o país passou por mais de 

duas décadas estagnado, é crescente a onda de corrupção e a tentativa de enxugar 

a máquina pública através das privatizações, tanto no governo de Collor quanto de 

FHC, as premissas eram principalmente privatizar empresas estatais, seguindo 

orientações das grandes instituições financeiras do exterior.  

 

Voltando a análise para um outro aspecto que chama a atenção na questão 
da privatização brasileira, houve a entrega de parcela significativa do 
patrimônio público ao capital estrangeiro, bem como a não-obrigatoriedade 
das empresas privadas de comprarem insumos no Brasil, o que levou ao 
desmonte de parcela do parque industrial nacional e uma enorme remessa 
de dinheiro para o exterior, ao desemprego e ao desequilíbrio da balança 
comercial (BEHRING-BOSCHETTI, 2011, p.153). 

 

As atitudes tomadas por esses governantes ao privatizarem empresas 

importantes no Brasil com o intuito de equilibrar os gastos com a máquina pública, 

objetivavam retirar o Brasil da grave recessão que esse se encontrava, nada mais foi 

que simples e puramente entregar valiosas empresas brasileiras às grandes 

potências mundiais, as quais puderam adentrar ao país através do ideal neoliberal, e 

de certa forma, manter o país em uma crise mais profunda ainda, e assim buscar 

empréstimos grandiosos, colocou o país em profundos problemas sociais, causados 

principalmente pelo desemprego, e fuga de divisas para esses países. 

Contudo a investida neoliberal e a maximização dos lucros investiam ainda 

mais contra a classe trabalhadora, com novas fórmulas e relações de trabalho, pois 

a forte onda de desemprego forçava com que essas novas relações acabassem 

sendo aceitas pelos trabalhadores, que se viram sem maiores opções, tendo em 

vista o exército de reserva que se formava. 

 

Na verdade, sob o capitalismo contemporâneo, o mercado de trabalho foi 
substantivamente alterado: com  a reestruturação produtiva, nas grandes 
empresas o conjunto de trabalhadores qualificados e polivalentes que 
mencionamos há pouco e que dispõem de garantias e direitos constitui um 
pequeno núcleo; o grosso dos outros trabalhadores, conformando uma 
espécie de anel em torno desse pequeno núcleo, muitas vezes esta 
vinculado a outras empresas( mediante a terceirização de atividades e 
serviços)e submetido a condições de trabalho muito diferentes das 
oferecidas àquele núcleo – alta rotatividade, salários baixos, garantias 
diminuídas ou inexistentes etc. (NETTO, 2011,p.229). 
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O trabalhador acaba sendo o maior prejudicado com essas transformações do 

capitalismo, pois surgem novas reformulações que esse aplicam ao longo das 

décadas, com o intuito de retirar as garantias conquistadas pelo trabalhador à custa 

de muita luta. Outro fator que se evidencia é o de que os desmontes trabalhistas 

ocorrem por conta do capitalismo buscar maximizar seu lucro e assim enriquecer 

ainda mais os grandes industriais. 

Ao ponderar-se todo esse histórico das ações do neoliberalismo e da grande 

exploração do trabalhador por parte dos meios de produção, evidencia-se a 

necessidade do profissional formado em Serviço Social, pois mesmo as conquistas 

evidenciadas ao longo das décadas pelos movimentos sociais, que culminaram com 

os direitos sociais explicitados na maior legislação brasileira que é a Constituição 

Federal, o Estado passa a ser omisso em sua função e o profissional assistente 

social, irá trabalhar diretamente voltado a garantir que o que está posto na Carta 

Magna, seja cumprido pelo Estado. De acordo com Iamamoto (2004, p.28), “Os 

assistentes sociais trabalham com a questão social nas mais variadas expressões 

quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam no trabalho, na família, na 

área habitacional, na saúde, na assistência social pública etc”. 

As novas configurações do Estado neoliberal, bem como as novas relações 

no mundo do trabalho, atingem o cidadão em todas as suas necessidades básicas, 

interferindo assim nas suas relações cotidianas familiares, sociais e comunitárias, e 

o assistente social trabalha diretamente voltado a essas questões. 

 

As transformações no mundo do trabalho vêm acompanhadas de profundas 
mudanças na esfera do Estado, consubstanciadas na Reforma do Estado, 
exigida pelas “políticas de ajuste”, tal como recomendadas pelo Consenso 
de Washington. Em função da crise fiscal do Estado em um contexto 
recessivo, são reduzidas as possibilidades de financiamento dos serviços 
públicos; ao mesmo tempo, preceitua-se o “enxugamento” dos gastos 
governamentais, segundo os parâmetros neoliberais. Cabe, entretanto, 
indagar: o enxugamento do Estado para quem? (IAMAMOTO, 2004, p.34). 

 

Observa-se que os ideais neoliberais e as determinações impostas pelo 

Consenso de Washington implicam diretamente na legitimidade dos direitos sociais, 

posto que se criam regras, normas, condicionalidades, corte de renda com o objetivo 

de fazer com que menor sejam o número de pessoas atendidas, principalmente 

dentro da política de assistência social, ao profissional cabe através de seu aporte 
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teórico trabalhar essas demandas na tentativa de atingir um número significativo de 

pessoas. 

O Estado realiza ações fragmentadas, descentralizadas, com o mínimo de 

investimento, conforme correlata Iamamoto (2004, p.36) “As repercussões da 

proposta neoliberal no campo das políticas sociais são nítidas, tornando-se cada vez 

mais focalizadas, mais descentralizadas, mais privatizadas”. Ele vem novamente 

jogando suas responsabilidades para a sociedade, pois é crescente na atualidade a 

atuação de ONGS, prestando trabalho à população, tendo em vista que o Estado vai 

na contramão dos direitos sociais em favor aos ideais neoliberais, tentando assim 

retirar os direitos já conquistados e aumentar ainda mais a inserção da sociedade 

civil como responsável juntamente com o Estado nas suas funções. 

 

2.3 AS POLÍTICAS SOCIAIS VIA PARTICIPAÇÃO ESTATAL 

 

A busca insistente pela redemocratização do país, o direito à expressão e a 

responsabilização do Estado para as necessidades da população foram marcas dos 

movimentos sociais no Brasil. Nesse momento, as lutas dos meios estudantis e 

outras categorias da população transformaram todo o contexto vivido no país até 

agora. Houve uma efervescência das lutas para a conquista de direitos básicos da 

sociedade, culminando com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Os movimentos sociais, de forma geral, buscaram transformar a lógica de 

atuação do Estado diante das demandas da população, objetivando-se criar um 

grande sistema de proteção social. A partir da constituição Federal de 1988, as 

políticas públicas se tornam garantia de direito e passam a atender todos os 

cidadãos brasileiros. 

 

Em um país como o Brasil, como as tradições político-econômicas e 
socioculturais delineadas anteriormente, e que apenas a partir da 
constituição de 1988 passa a ter em perspectiva a construção de um padrão 
público universal de proteção social, coloca-se um quadro de grande 
complexidade, aridez e hostilidade, para implementação dos direitos sociais. 
Conforme estabelecido 6º da constituição federal. Esta institui como direitos 
a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência 
social (BEHRING, 2011, p.156). 

  

As políticas sociais passam a ser geridas como um sistema de proteção social 

a todo o cidadão por via Estatal, passando a ser total responsabilidade do Estado o 
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planejamento e a execução das mesmas, a partir da Constituição Federal de 1988. 

Ao contrário dos demais países, o Brasil até esse momento não tinha um sistema 

que protegesse seu cidadão em suas necessidades de saúde, assistência e 

previdência. A Constituição Federal nomeada por Ulisses Guimaraes, no momento 

de sua promulgação como “Constituição Cidadã” traz em seu texto os direitos 

sociais. O artigo 194º da Constituição Federal trata da seguridade social Brasil 

(2002) Art.194 “A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à Saúde, a Previdência e à Assistência Social”. 

 

Esses princípios constitucionais, genéricos, mas norteadores da estrutura 
da seguridade social, deveriam provocar mudanças profundas na saúde, 
previdência e assistência social, no sentido de articulá-las e formar uma 
rede de proteção ampliada coerente e consistente (BEHRING, 2011, p.158). 

 

O sistema de proteção brasileiro foi contemplado dentro da Constituição 

brasileira em todas as necessidades do cidadão brasileiro, todas as políticas passam 

a ser apreciadas no texto constitucional. O Brasil passou a viver dentro deste 

sistema de proteção social que irá atender a todos os segmentos da população, da 

infância à velhice, todos têm seu amparo diante da carta magna. 

A partir da construção dos direitos sociais, a Constituição Federal de 1988 

aborda dentro do seu texto o direito à assistência social, que até a carta magna era 

de cunho caritativo e benemerência, de ajuda aos pobres, o Brasil passa a ter um 

novo molde para a Assistência Social, a partir de agora como forma de direito. A 

assistência social como garantia de direito e política pública que deve ser ofertada 

pelo Estado, está dentro do texto constitucional nos artigos 203 e 204 da 

Constituição Federal de 1988. 

 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
I – a proteção à família, a maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 
II – o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III – a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária (BRASIL, 2002, p.127). 

 

A Constituição Federal perpassa em seu texto por todos os integrantes de um 

núcleo familiar. A proteção da família e de seus membros passa a ser 
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responsabilidade conjunta da família, do Estado e da sociedade. A assistência social 

deve então atender a todo o cidadão que dela necessite, sem necessidade alguma 

de contrapartida de seu usuário para receber atendimento, a Constituição aponta 

apenas a garantia do direito, após vieram legislações pertinentes à política dando as 

diretrizes e formato de ações para o desenvolvimento da política pública de 

assistência social. 

A assistência social, enquanto política pública, ao contrário de outras políticas 

como a saúde, perpassou por um longo caminho desde a sua inclusão enquanto 

direito social dentro da Constituição até a sua regulamentação e diretrizes. Após a 

Constituição de 1988, somente em 1993 veio regulamentação do que estava posto 

no texto constitucional através da Lei Federal 8.742/93 Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS). 

 

A sua implementação, contudo, apresenta estágios muito diferenciados no 
país. É certo que houve avanços importantes, como a ampliação do número 
de secretarias próprias de Assistência Social e do reconhecimento dos 
direitos de crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência 
(BRASIL, 2005, p.05). 

 

Vislumbra-se um sistema de proteção social para a assistência social a qual 

nenhum membro da família fique sem respaldo, e todos passam a ser considerados 

pessoas constituídas de direito, situação contrária ao que ocorria antes da carta 

magna e da regulamentação da assistência social com a LOAS, começa assim a 

construção de uma política pública, mediante a consolidação dos direitos adquiridos 

através de lei. 

A construção deste sistema de proteção social enquanto política pública se 

torna um quanto moroso por conta do histórico da assistência social que passou por 

décadas enquanto filantropia, caridade e ajuda aos pobres. 

 

A IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em dezembro de 
2003, em Brasília/DF, deliberou sobre a construção e implementação do 
Sistema Único de Assistência Social, o  SUAS, que representará a 
consolidação dessa estrutura descentralizada, participativa e democrática e 
a constituição de uma rede de serviços, com eficácia nas suas ações 
específicas e nas ações em que se relacione com as demais políticas 
públicas setoriais (BRASIL, 2005, p.06). 

 

A implantação do sistema único de assistência é posterior ainda à Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS), o objetivo com essas legislações é nortear o 
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trabalho realizado pela política de assistência social, a qual irá ter suas divisões 

conforme preconiza a descentralização da política pública. A assistência social 

também tem as suas divisões por nível de complexidade, porém o foco do trabalho 

da assistência é a família em seu todo, sua ação é voltada as situação de risco 

social e as suas vulnerabilidades. 

A assistência social é dividida da seguinte forma: Proteção Social Básica, 

Proteção Social Especial, e dentro da Proteção Especial é ainda dividida por níveis 

de complexidade: Proteção Social Especial de Média Complexidade, e Proteção 

Social de Alta Complexidade. Para estar atuando diretamente com cada demanda 

foi implantado no Brasil através na Norma Operacional Básica do SUAS ou 

NOB/SUAS, as instituições que irão trabalhar com cada nível de complexidade da 

assistência social. 

Para entender o emaranhado da Política Pública de Assistência Social, é 

necessário compreender o que é a proteção social básica e especial e qual sua 

função para posteriormente compreendermos o espaço sócio ocupacional do 

assistente social frente a esse novo fazer. 

 

A proteção social básica tem por objetivo contribuir para a prevenção de 
situações de risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-
se à população que se encontra em situação vulnerável em decorrência da 
pobreza, privação (ausência de renda e precário acesso aos serviços 
públicos) da fragilidade dos vínculos afetivos e de pertencimento social 
(discriminações etárias por deficiência, entre outras) (BRASIL, 2005, p.10). 

 

A função da proteção social básica está ligada diretamente dentro dos 

territórios, irá trabalhar com as famílias e com a comunidade a fim de fortalecer os 

laços familiares, comunitários e sociais, objetivando-se que não ocorra a fragilização 

ou total rompimento dos mesmos, seu trabalho é o de prevenção de situações que 

coloquem em risco a família, seus membros e a comunidade. 

 

A Proteção Social Especial é a modalidade de atendimento às essas 
famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social em decorrência 
de abandono, maus tratos físicos ou psíquicos, abuso sexual, uso de 
substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação 
de rua, situação de trabalho infantil, entre outras (BRASIL, 2005, p. 11). 

 

Assim como a proteção social básica, a especial terá seu papel de atuação 

dentro do núcleo familiar e comunitário, porém só serão atendido por esse nível de 
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complexidade as famílias que já tiverem entre os seus membros os vínculos 

fragilizados ou totalmente rompidos, seu trabalho será o de reaproximar, e trabalhar 

as relações familiares a fim de que as famílias possam exercer sua função de 

proteção aos seus membros. 

Segundo a Carta dos Direitos Humanos e a UNESCO, organização que 

trabalha com as políticas sociais no mundo, necessita que cada país tenha 

instituições que se comprometam com a execução de direitos humanos e sociais. 

Nesse sentido, no Brasil há o (MDS) Ministério do Desenvolvimento Social, como 

também a secretaria dos direitos humanos, esses segmentos do governo federal 

criam instituições para atender a demanda populacional que dela necessita. 

A partir da promulgação da Constituição Cidadã com enfoque nas políticas 

públicas, como responsabilidade do Estado, ocorre um grande marco para a história 

do país e um momento de grande relevância política, econômica e social. O Brasil 

está politicamente desvencilhando-se de um período ditatorial, que provocou a alie-

nação educacional e cultural de seus cidadãos, retirou os direitos civis e políticos da 

população com seus decretos, e após 20 anos parte para uma redemocratização 

que culmina com a promulgação da Constituição Federativa do Brasil em 1988. 

Ocorrem inúmeros processos de debate e de articulação com o intuito de 

viabilizar a Política de Assistência Social às vias de garantir que a democracia 

prevaleça e seja colocada em prática de acordo com o que determina a Constituição 

Federal. 

A Constituição Federal (1988, p.120) art. 194 afirma que “A seguridade social 

compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência social 

e à Assistência social”. É responsabilidade do Estado a construção de um sistema 

de seguridade social que proporcione à população todo o respaldo em momentos de 

dificuldade e necessidade. 

A Política de Assistência Social é mencionada na Constituição Federal (1988, 

p.127) nos artigos 203 e 204: A assistência social a partir deste momento passa a 

ser garantida por lei conforme artigos mencionados, ações realizadas nesse novo 

viés deixam para trás o assistencialismo e o paternalismo. 

Na Constituição Federal (1988, p.127), no art. 203 consta que “A assistência 

social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à 

seguridade social, [...]”. A assistência social é uma política à qual o cidadão terá 
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direito ao acesso sem ter realizado nenhuma forma de pagamento, atenderá a todo 

o cidadão que estiver em situação de vulnerabilidade social. 

Constituição Federal (1988, p.127) Art. 204 “As ações governamentais na 

área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da 

seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes”. Desta forma, ocorre 

a divisão entre os entes federados como coparticipação na responsabilidade pela 

assistência social. 

A divisão da política de assistência social que subdivide em proteção social 

básica e especial, segundo a Norma Operacional Básica (NOB/SUAS) (2010, p.20) 

“a proteção social básica tem como objetivo prevenir situações por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários[...]” desta forma o Estado é o responsável por promover 

através do equipamento estatal a oferta dos serviços socioassistenciais. A proteção 

especial atenderá segundo NOB/SUAS (2010, p. 20) “[...] a famílias e indivíduos em 

situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados [...]”. Para 

integrar as ações da proteção especial, é necessário que o cidadão esteja 

enfrentando situações de violação de direitos. 

Há grande importância do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 

dentro dessa política, uma vez que os mesmos estão inseridos dentro de território de 

vulnerabilidade social. Este é considerado a porta de entrada para a política pública 

de assistência social, isto posto, o profissional deve compreender a funcionalidade 

desse espaço, e como trabalha a proteção social básica e especial, para a 

efetivação da política e trabalhar no desdobramento para a real emancipação do seu 

usuário é essencial. Desta forma, é importante o papel do Estado na viabilização e 

efetivação de ações para o enfrentamento da questão social, principalmente dentro 

da proteção social básica na qual se tem por objetivo trabalhar a prevenção de 

situações de risco a população. 

  

O CRAS materializa a diretriz da descentralização da política de; assistência 
social. Sua localização é o fator determinante para que ele viabilize, de 
forma descentralizada, o acesso aos direitos socioassistenciais. A 
organização do município em territórios de vulnerabilidade social é, 
portanto, ponto de partida para a efetiva universalização da proteção social 
básica (BRASIL, 2010, p.89).  
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O CRAS, por sua vez, atende as vulnerabilidades sociais, como falta de 

alimentação, emprego e documentos, tramita sobres as condições econômicas que 

não permitem o cidadão sobreviver materialmente, estando sobre a proteção básica, 

que significa o atendimento básico de sobrevivência para o cidadão. Nesse contexto, 

são ofertados os benefícios eventuais, que irão auxiliar a família e seus membros 

em momentos de dificuldades, ofertando assim os mínimos sociais, necessários 

para que a pessoa tenha os princípios da dignidade humana. 

 

Esses benefícios são prestados por meio de provisões materiais ou 
financeiras a grupos específicos que não podem, com recursos próprios, 
satisfazer suas necessidades básicas. São compulsórios, ou obrigatórios, 
como no caso dos benefícios por natalidade ou morte e facultativos como 
aqueles prestados em outras situações de vulnerabilidade temporária. 
(BRASIL, 2010, p.96). 

 

O CRAS irá trabalhar diretamente com as famílias beneficiárias do programa 

de transferência de renda Programa Bolsa Família (PBF), e Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) desenvolvendo ações para o acompanhamento familiar das 

famílias beneficiária do programa, esse é o público prioritário de atendimento no 

CRAS, porém o CRAS não atende somente famílias beneficiárias desses programas 

de transferência de renda, seu atendimento se dará para qualquer cidadão que 

venha a necessitar da política pública de assistência social, nos momentos em que 

esses enfrentem alguma dificuldade familiar, sociais ou financeiros, de prover a si e 

a seus membros. 

 

Para operacionalização dessa oferta integrada, tanto se deve atentar para 
as demandas identificadas a partir das famílias atendidas com benefícios e 
que devem ser inseridas nos serviços, como aquelas que já compõem o 
atendimento prestado pelos serviços e que demandam provisões 
monetárias em espécie  (BRASIL, 2010, p.95). 

  

É função do CRAS o atendimento prioritário às famílias que estão inseridas 

neste ciclo de atendimento, para a inserção nos serviços ofertados pelo CRAS, 

porém seu trabalho não se resume apenas às famílias que recebem algum tipo de 

benefício de transferência de renda ou sócio assistencial como BPC, esse 

equipamento estatal tem sua dinâmica de atuação vinculada à emancipação dos 

seus usuários, e à identificação de famílias com risco social e econômico. O trabalho 

do CRAS consiste em desenvolver, conforme Brasil (2010) “Em cumprimento aos 
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princípios de territorialização e a matricialidade sóciofamiliar, todo CRAS deverá 

ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF)”. 

Para desenvolver as ações de Proteção Social Básica, Cascavel conta hoje 

com sete (7) unidades de atendimento descentralizados da política pública de 

assistência social para o atendimento da população de Cascavel, são eles CRAS 

Cascavel velho; CRAS CEU (Centro Esportes Unificados, sendo essa uma nova 

proposta de ação da política de assistência); CRAS Volante, que atende a 

população residente no interior do município; CRAS Santa Cruz; CRAS Periolo; 

CRAS XIV de Novembro e CRAS Interlagos. Cada CRAS possui aproximadamente 

5.000 mil famílias referenciadas em seu território, tendo assim capacidade de 

atendimento de aproximadamente 35.000 mil famílias. 

O “Centro de Referência de Assistência Social Especializado” (CREAS) por 

sua vez é uma instituição que executa trabalhos em torno da negligência dos 

Direitos Humanos, podendo estar dividido em proteção de média e alta 

complexidade, essas negligências se dividem em abandono da criança, adolescente, 

idoso, moradores de rua, como também violência contra a mulher e crianças e 

adolescentes, além disso, as medidas socioeducativas para adolescentes em regime 

aberto perpassam sobre essa esfera.  

 

Na Proteção Social Especial de média complexidade as unidades públicas 
estatais de referência são os CREAS- Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social. Nesses equipamentos públicos deve ser ofertado o 
serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos – 
PAEFI[...] (BRASIL, 2010,p.98). 

 

O CREAS não atende questões meramente da falta de condições materiais 

para a vida humana, como o CRAS realiza, ele atende as questões imateriais que 

envolvem a vida humana, como a violência e o abandono. 

Atualmente, o município de Cascavel conta com quatro unidades de CREAS, 

cada qual atende um determinado público, CREAS I trabalha com violação de 

direitos da criança e do Adolescente; CREAS II, com adolescentes em conflito com a 

lei; CREAS III, violação de direitos de adultos sejam eles deficientes e idosos, e 

Centro POP Centro de Referência Especializado para população em situação de 

rua.  
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA/TIPO DE PESQUISA/CARACTERIZAÇÃO 
DO AMBIENTE DE PESQUISA/UNIVERSO DE AMOSTRA/COLETA DE DADOS 

 

A questão social criou diversas profissões na divisão-sócio técnica do 

trabalho, entre elas o Serviço Social. Essa profissão teve como trabalho pioneiro a 

execução do assistencialismo com as classes subalternas, que não vivem do 

trabalho e da classe trabalhadora, com uma ótica metodológica da caridade, sendo 

assim, o capitalismo se apropriou da profissão, para manter sua ordem hegemônica 

e criar o conformismo frente às classes menos favorecidas durante os primeiros 

decênios do século (Iamamoto, 2007). Nesse sentido, o método do “Materialismo 

Histórico Dialético”, se coaduna nessa pesquisa, devido a sua investigação crítica e 

analítica perante a sociedade capitalista, não sendo um método de pesquisa apenas 

descritivo. Portanto esse método permite investigar além das aparências sociais que 

encontra, ele procura desvelar o cerne da contradição capital-trabalho (Netto; Braz, 

2001). 

Igualmente, a relação da assistência social com a caridade até chegar à 

política social, o método presente procura demonstrar como a economia é fator 

determinante nas decisões do profissional assistente social perante sua satisfação à 

política da assistência social, bem como essa política social entra em contradição 

em atender à classe subalterna e ao mesmo tempo estar sob o interesse do capital. 

Segundo Ferreira (1994), o processo se iniciará como o que denominamos 

fase exploratória da pesquisa, tempo dedicado a interrogar preliminarmente sobre o 

objeto, os pressupostos, as teorias pertinentes a essa pesquisa, que será pautada 

na orientação filosófica do materialismo histórico dialético. 

 

Na perspectiva materialista histórica, o método esta vinculado a uma 
concepção de realidade, de mundo e de vida no seu conjunto. A questão da 
postura, nesse sentido antecede ao método. Esse constitui-se numa 
espécie de mediação no processo de aprender, revelar e expor a 
estruturação, o desenvolvimento e transformação dos fenômenos sociais 
(FRIGOTTO, 2004, p.77). 

 

É indispensável, nesta linha de pesquisa, conhecer como se dão as relações 

sociais dentro da sociedade, para assim ter um olhar crítico diante dos fatos aos 

quais se propõe a pesquisar. A pesquisa deve levar em conta todo o contexto social 

do indivíduo a ser analisado, todas as suas concepções, que de alguma forma 

influenciarão a pesquisa. Desta forma, ao fazermos uma análise sobre a importância 
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da pesquisa científica, ela vem como uma solução para auxiliar, entender e buscar 

respostas para os problemas. 

Será utilizado neste projeto de pesquisa o método qualitativo com 

características do tipo exploratórias 

 

a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificados. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações, dos processos e fenômenos que não podem 
ser reduzidos à operacionalização de variáveis (FERREIRA, 1994, p.22). 

 

Segundo Sanches e Minayo (1993), a investigação que visa a quantidade, ou 

seja, a quantitativa, exerce em contextos de realidades nos quais os dados e as 

estatísticas se coloquem de forma que se obtenha sentido  e possua com a ótica das 

práticas a objetivação de trazer às claras, fatos,  fenômenos, acontecimentos e 

colocações que possam ser observadas. A pesquisa qualitativa procura demonstrar 

as interpretações da análise da pesquisa e seus aprofundamentos. 

Pode-se citar três tipos de pesquisa: a pesquisa exploratória, que busca uma 

aproximação com o fenômeno, pelo levantamento de informações que levaram o 

pesquisador a conhecer mais a seu respeito; a pesquisa descritiva, realizada com o 

intuito de descrever as características do fenômeno e a pesquisa explicativa, que ao 

realizar um estudo, o pesquisador procura explicar causas e consequências da 

ocorrência do fenômeno, a pesquisa de escolha para a realização desta será a 

exploratória-quanti-qualitativa. 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), é uma unidade pública 

a qual é considerada a porta de entrada para a assistência social. É 

responsabilidade deste espaço a organização e oferta de serviços para a população 

que se encontra dentro de territórios onde há escassez ou inexistência de serviços, 

conforme a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 

NOB/SUAS (2010). É função deste mesmo serviço, a gestão da rede de assistência 

social básica, promover, organizar e articular as unidades a ele referenciadas. 

Cascavel hoje conta com sete CRAS em importantes regiões da cidade. São eles 

CRAS Volante (que atende aos distritos de Cascavel) Interlagos, Periolo, Santa 

Cruz, XVI de Novembro, CEU, e Cascavel Velho. 
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Faz-se imperativo ter o universo e amostragem destes profissionais, aos 

quais serão demonstrados através de número de CRESS. Iremos trabalhar com um 

percentual desta categoria de profissionais que estão trabalhando dentro da política 

de Assistência Social vinculado à proteção social básica através da Secretária de 

Assistência Social do Munícipio de Cascavel (SEASO). 

De acordo com Richardson (2009), universo da pesquisa é um conjunto 

definido de elementos que possuem determinadas características, universo refere-se 

também à população como referenciada ao total de habitantes de determinado lugar. 

Assim, o universo da pesquisa do presente estudo é composto por profissionais 

graduados em Serviço Social atuantes ou não diretamente com a Política de 

Assistência Social.  

Amostra é o subconjunto do universo ou população, por meio do qual se 

estabelece ou se estimam as características deste universo ou população. A 

amostra deve ser composta por número suficiente de casos. Este número, por sua 

vez, depende dos seguintes fatores: extensão do universo, nível de confiança 

estabelecido, erro máximo permitido e porcentagem com a qual o fenômeno se 

verifique. A amostra será de profissionais previamente escolhidos para a realização 

da entrevista. 

Hoje a Prefeitura Municipal de Cascavel conta com aproximadamente 63 

assistentes sociais trabalhando dentro da política pública de Assistência Social. Para 

o estudo, a amostra utilizada será de 09 assistentes sociais que dividir-se-ão entre 

os que  trabalham dentro dos CRAS do Município de Cascavel, e os que trabalham 

diretamente com a gestão da política.  

Mattar (1999) pontua que o instrumento de coleta de dados é o documento 

através do qual as perguntas e questões são apresentadas aos respondentes e 

onde são registradas as respostas e dados obtidos. Todo o trabalho de 

planejamento e execução das etapas iniciais do processo de pesquisa se consolida 

no instrumento de coleta de dados. No presente estudo, a ferramenta utilizada será 

um questionário com roteiro e entrevista semiestruturada. 

A coleta de dados dará subsídio ao pesquisador para que este comprove a 

sua tese ou a problemática apresentada em relação à visão do profissional de 

Serviço Social sobre a política pública de Assistência Social, o qual observará se 

este, de fato, deixou as raízes assistencialista.  
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Será utilizada nesta pesquisa como tratamento dos dados a análise de 

conteúdo por categoria. 

 

A análise de conteúdo desenvolve-se em três fases. A primeira é a pré-
análise, onde se procede à escolha dos documentos, à formulação de 
hipóteses e à preparação do material para análise. A segunda é a 
exploração do material, que envolve a escolha das unidades, a enumeração 
e classificação. A terceira etapa, por fim, é constituída pelo tratamento, 
interferência e interpretação dos dados (GIL, 2002 p.89). 

 

Esse processo deverá ocorrer ao final da aplicação da pesquisa com os 

profissionais, após a coleta de dados, todos os formulários deverão ser devidamente 

classificados, ordenados, tabulados e analisados. Será necessária uma análise 

qualitativa e quantitativa dos dados evidenciados na tabulação e a interpretação 

destes resultados que responderão o questionamento da pesquisa. 

A entrevista com o questionário será utilizada para a coleta de dados dos 

profissionais formados em Serviço Social, será realizada  também visita institucional 

para aplicação da entrevista. 

Segundo Catusso (2013, p.40), “a entrevista é um instrumental extremamente 

importante e presente no cotidiano do assistente social.”, e pode dizer-se que de 

grande relevância para o profissional, pois a partir da entrevista é que ele terá 

condição de dar um parecer, pode-se dizer que é um dos instrumentais mais 

utilizados pelo profissional. É um instrumental importante para a coleta de dados. 

Kisnerman (1978) colocou uma forma de entrevista, considerando-a um modo 

de trabalhar que possibilita acordar um enlace profissional, um vínculo de várias 

subjetividades e entre várias pessoas, respaldando como ponto de diferença, em 

sua realização a forma e a intencionalidade de quem a exerce. A entrevista é 

importante na obtenção de informações acerca do que se pretende investigar. 

Para Catusso (2013, p.41), “Esse instrumental deve ser estudado, ou seja, 

programado pelo profissional bem como as indagações que devem ser pensadas e 

registradas em momento anterior à entrevista propriamente dita [...]”, se faz 

necessário para que a entrevista possa de fato responder às indagações, que o 

entrevistador tenha domínio do assunto e esteja preparado teoricamente para 

realizá-la. 

O Cronograma é um instrumento fundamental para o pesquisador, tendo em 

vista que determina o planejamento e controle das atividades que estão 
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programadas para acontecerem, para que sejam respeitados os devidos prazos. 

Dentro do Cronograma abaixo, o projeto de pesquisa acadêmico será realizado com 

profissionais formados em Serviço Social, dentro da problematização da percepção 

do profissional de Serviço Social em relação à Proteção Social Básica. 

Para dar efetividade e continuidade à pesquisa, foram impressos nove (9) 

questionários para serem distribuídos aos profissionais assistentes sociais que 

atuam diretamente na proteção social básica, alguns atuantes diretamente nos 

CRAS e os demais que trabalham na SEASO - Secretária de Assistência Social do 

município de Cascavel, contou-se com o apoio da coordenadora do Centro de 

referência local onde a pesquisadora faz seu estágio obrigatório, a profissional 

ofereceu-se para realizar a entrega aos profissionais com o objetivo de dar maior 

credibilidade à pesquisa e auxiliar para que ocorresse a cooperação dos 

profissionais. 

Contudo, alguns problemas ocorreram, a principal circunstância foi a não 

devolutiva de grande parte dos profissionais, apenas em um caso isolado se soube 

que a profissional teve problemas particulares, os quais a impossibilitaram de 

realizar a entrega do questionário em tempo para a tabulação, aos demais não há 

como criteriar o que ocorreu, Não se sabe se acaso os profissionais, pela demanda 

de trabalho, não conseguiram contribuir para a realização da pesquisa. Após 

algumas tentativas de cobrança aos profissionais por parte da coordenadora (que 

conseguiu a devolutiva de apenas quatro questionários), escolhemos outros dois 

profissionais para não ter dificuldade na tabulação dos resultados quantitativos de 

mais de 50% de profissionais, para uma maior credibilidade da pesquisa. 

Neste sentido, não há como precisar o que de fato ocorreu para que os 

demais profissionais não retornassem o questionário para a pesquisadora, pois não 

conseguimos elencar as causas reais da não devolutiva. 

 

3.1 LOCAL DE TRABALHO QUE O PROFISSIONAL GOSTARIA DE TRABA-
LHAR APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO. 
 

Ao chegar o momento de realizar a escolha de uma graduação surgem os 

questionamentos em relação à profissão com a qual o estudante mais se identifica, 

essa identidade irá determinar em quais áreas ele estará mais propenso a ter sua 

realização profissional. Dentro da graduação em Serviço Social embora se tenha 
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essa identidade, a profissão esta inserida em diversos espaços sócio ocupacionais, 

e o Estado é um dos principais empregadores dos profissionais, porém ao assumir 

um concurso, o assistente social não tem escolha em relação a qual política pública 

ou espaço sócio ocupacional ele poderá trabalhar.  

 

Por me identificar com o trabalho realizado às pessoas com deficiência, 
especialmente, deficiência intelectual/doenças mentais, gostaria de 
trabalhar na APAE ou em um centro de atenção psicossocial – CAPS- 
Política Pública de Saúde (Ass.01). 

 

Como se observa, a profissional identifica-se com uma política diferente da 

qual está trabalhando, isso pode ter relação com seu campo de estágio, sua 

produção acadêmica, e existe uma grande dificuldade em que o profissional esteja 

atuando dentro de um espaço com o qual tenha identificação profissional.  

Durante a graduação de Serviço Social, surgem questionamentos e dúvidas 

sobre qual caminho profissional irá seguir, as influências para escolhas em qual 

campo institucional são várias, perpassando pela leitura teórica durante a 

graduação, a convivência com os profissionais do Serviço Social no estágio, o 

diálogo com os docentes na academia, ou por influências que estão de formas 

externas à profissão como, religião, família, comunidade, dentre outros. 

Nesse sentido, a profissional assistente social, discorre sobre qual seria a sua 

opção profissional. 

 

Desde que terminei a minha graduação tinha interesse em trabalhar no 
serviço público, mais especificamente na área de gestão. Não tinha um 
lugar especifico em mente, mas na época gostaria que fosse neste setor, 
visto que é muito difundido em sala de aula (Ass. 2). 

 

Nota-se, que a opção do profissional se circunda por influências imbricadas 

dentro da profissão, portanto, no que tange à gestão, a discussão dessa função 

cada vez mais latente na academia e no espaço profissional, acarretou no feitio 

dessa função para o profissional, esperando nela se aperfeiçoar como profissional. 

As escolhas pelos espaços profissionais também se tangenciam ao que tange 

sobre os espaços em que o profissional não quer trabalhar, elencando os espaços 

em que não deseja trabalhar, acaba-se abrindo caminhos para outros espaços. De 

acordo com o profissional “Não possuía a menor ideia, apenas tinha ideia de onde 
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eu não queria trabalhar que eram em penitenciárias ou no SENSI pois não é do  

meu perfil profissional” (Ass. 3). 

Constata-se como o profissional já optava por instituições em que ele não 

gostaria de trabalhar, razões estas como elencadas pelo entrevistado, no que se 

incute sobre o perfil. O perfil profissional colocado pelo assistente social significa a 

aptidão para trabalhar em determinadas funções, no caso das duas instituições 

apresentadas que trabalham sobre o prisma de adolescentes em conflito com a lei e 

adultos que cometeram crimes, perpassa sobre a questão emocional do profissional 

em trabalhar com sujeitos que infligem leis sociais. 

A graduação em serviço social é de fundo generalista e atuante dentro de 

vários espaços sócio ocupacionais, sendo assim percebe-se que cada profissional 

irá ter uma política com a qual esse se identifica mais, essa identidade pode estar 

relacionada a seu campo de estágio, ou por situações vivenciadas pelo profissional 

ao longo de sua vida. 

 

Ao terminar a graduação não tinha definida a política a qual desejava 
trabalhar, afinal tive uma formação generalista e meu campo de estágio em 
uma empresa privada, o que despertou em mim curiosidade de trabalhar 
nas mais variadas políticas. Hoje, 07 anos após graduada ainda tenho 
vontade de trabalhar em outras políticas (Ass.4). 

 

O profissional sente a necessidade de conhecimento, e conhecer a sua 

própria profissão e o seu fazer profissional diante de outras demandas, esse é um 

grande problema para a categoria, tendo em vista que fica perceptível que nem 

sempre os profissionais conseguem estar nos espaços de trabalho que gostariam, e 

também por encontrar dificuldade na mudança de uma política para outra devido à 

burocracia existente dentro do Estado, seu empregador, no sentido de facilitar que 

essas alterações de espaço de trabalho ocorram. 

É importante que o profissional reconheça a importância do seu trabalho 

dentro do espaço sócio ocupacional, e principalmente quando esse se identifica com 

seu trabalho e com a política pública, a qual este se encontra inserido. Segundo o 

profissional “Desejava trabalhar em CRAS, pois a intervenção profissional é de 

grande importância, principalmente para os usuários, pois através de seu exercício 

profissional o assistente social busca a garantia dos direitos dos usuários”. (Ass.5). 

O trabalho do profissional dentro do Centro de Referência de Assistência 

Social é de suma importância para que a garantia de direitos seja efetivada via ação 
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do Estatal, e para que ocorra a resolutividade das demandas apresentadas pelos 

seus usuários. 

O fato do profissional não ter preferência em uma determinada área de 

atuação, pode estar diretamente ligado ao fato de seu maior empregador, o Estado, 

não lhe dar a condição de escolha para atuar em um local de sua preferência: Para 

este profissional ele, “Não tinha preferência por nenhuma área específica” (Ass.6). 

Observa-se que apenas dois profissionais mencionam que gostariam que seu 

local de atuação fosse dentro da política pública de Assistência Social, embora a 

Assistência Social seja o berço da profissão, a graduação se tornou generalista, 

tendo em vista que o profissional é chamado a atuar em diversas áreas com o 

objetivo de efetivar a responsabilidade do Estado em relação à garantia dos Direitos 

Sociais. 

Denotou-se com as entrevistas, que cada profissional foi percebendo a sua 

aptidão com o espaço de trabalho com o tempo após ter se formado, portanto o 

arcabouço técnico e teórico que vão respaldando a escolha do profissional sobre o 

espaço de trabalho. 

 

3.2 SOBRE A ASSISTÊNCIA SE TEM A CLAREZA ENTRE A DIFERENÇA 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL. 

 

Com o advento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, a assistência 

social passa a ser dividida por níveis de complexidade e se faz necessário ao 

profissional conhecer como se dá a divisão desta política e seus desdobramentos, 

desta maneira, seu trabalho será facilitado diante das necessidades de seus 

usuários, e ajudando a identificar as situações onde ocorrem violações de Direito 

para assim dar os devido encaminhamentos para que a rede possa atuar como um 

sistema de proteção social. 

 

Sim. A Política Pública de Assistência Social é dividida entre Proteção 
Social Básica que tem por objetivo a prevenção das situações de risco a 
partir do desenvolvimento de potencialidades e o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, a proteção social básica é destinada às pessoas 
que vivem em território com situação de vulnerabilidade social decorrente 
das expressões da questão social; esse tipo de proteção social é 
desenvolvida nos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS. E a 
Proteção Social Especial tem como objetivo atender famílias e indivíduos 
que se encontram em situação de risco pessoal e social, ou seja, pessoas 
com os direitos violados, com ou sem os vínculos familiares e comunitários 
rompidos; este tipo de Proteção Social divide-se em média complexidade e 



66 
 

 

alta complexidade; os atendimentos às pessoas que se encontram na 
situação descrita são realizados pelos centros de referência Especializado 
de Assistência Social- CREAS; Abrigos; Casa lar, entre outros (Ass.1). 

 

Com a promulgação da assistência como direito social, surge em seu âmago 

variáveis para o exercício melhor da política, dentre elas, a política da assistência de 

proteção social básica, que enviesa a questão da subalternidade social e proteção 

especial, que perpassa sobre a violação dos direitos humanos.  

Ao crer que conhece a diferença entre proteção básica e proteção especial, o 

profissional confirma que entro da política da assistência, essas variáveis podem se 

complementar e também se diferenciar, nesse sentido, o usuário passa a ter um 

atendimento mais eficaz quando o profissional consegue fazer essa distinção, de 

acordo com o profissional “Acredito que sim” (Ass. 2). 

O conhecimento sobre qualquer política social e das variáveis que se 

enquadram nela, não pode ser apreendido somente sobre os elementos teóricos, ela 

também necessita da prática profissional, dessa maneira, o cotidiano com a prática 

profissional fomenta o conhecimento sobre a política social e, sobretudo a distinção 

entre proteção básica e especial. “Acredito que sim, talvez não tão abrangente no 

início quando for seu primeiro emprego, mas depois acredito que tenha sim” (Ass.3). 

Como explicitado pelo profissional, o tempo com a prática do trabalho foi 

enriquecendo o seu conhecimento sobre a distinção sobre essas duas esferas, 

demonstrando que no início da profissão começa a aprendizagem e, posterior a isso, 

a aplicação dessa aprendizagem. 

A percepção do assistente social diante de sua atuação frente à política 

pública de assistência social é fundamental para que esse consiga desenvolver as 

suas ações dentro da proteção social básica e especial, pois cada qual tem sua 

especificidade. 

 

Na minha percepção a proteção social básica age na prevenção, quando 
ainda os vínculos familiares não foram rompidos, através de ações que 
estão diretamente ligadas as necessidades humanas básicas como: 
convivência, alimentação, documentação, etc. A proteção social especial 
desenvolve um trabalho também voltado, a famílias e indivíduos, ou até 
mesmo ocorreu algum tipo de violência (Ass.4). 

 

O trabalho do assistente social dentro da proteção social básica estará 

voltado à prevenção de situações que coloquem em risco o vínculo social e familiar, 
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a função da proteção social básica, esta diretamente ligada aos direitos sociais 

básicos da pessoa humana. 

A certeza dos objetivos a serem alcançados faz com que o profissional 

busque a resolutividade de suas ações mediante ao compromisso ético político 

pautado inclusive em seu código de ética. 

 

Com certeza a PSB tem como objetivo trabalhar com famílias ou usuários 
em situação de vulnerabilidade social, tendo como objetivo prevenir 
situações de risco social através do desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições por meio do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 
PSE modalidade de atendimento à família e indivíduos que estão em 
situação de risco pessoal e social que já tiveram seu direito violado (Ass.5). 

  

A família esta no centro da atuação do profissional dentro da política de 

assistência, ela é o objeto do trabalho do assistente social que atua dentro do CRAS 

e do CREAS, é necessário que a família seja trabalhada de forma a exercer seu 

papel protetivo em relação aos seus membros. O assistente social, enquanto um 

profissional polivalente, irá buscar meios para que o objetivo da política consiga ser 

alcançado mediante sua atuação. 

Ao profissional formado em Serviço Social cabe uma constante atualização, é 

imprescindível a ele uma busca incessante pelo conhecimento, pois a academia dá 

ao graduado uma formação que lhe dá competência para trabalhar em diversas 

políticas, contudo, como já foi explicitado anteriormente é generalista, e cada 

espaço, cada território deve ser apreendido pelo profissional. 

A percepção do profissional diante de sua atuação é o que dará um norte ao 

seu trabalho “Sim. Essa percepção é primordial para atuação”. (Ass. 6), pois a 

assistência deixou de ser caritativa, porém se o profissional não tiver essa 

percepção ao realizar sua intervenção ela não surtirá os efeitos necessários à 

emancipação do seu usuário, compreender quais as razões pelas quais está sendo 

concedido ou não concedido um benefício, fazendo assim com que a política pública 

de assistência social alcance o que preconiza a lei. 

Nesse sentido, os profissionais demonstraram a clareza necessária e a 

distinção entre proteção básica e média/alta complexidade, segundo os 

entrevistados, o contato com a proteção básica cotidianamente, torna o 

compreensão mais acessível, pois esse cotidiano também se interpela com a Média 

e Alta complexidade. 
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3.3 COMO É A PERCEPÇÃO DO PROFISSIONAL PERANTE A EXECUÇÃO DO 
ESTADO PARA COM A PROTEÇÃO BÁSICA? 

 

O Estado assumiu, a partir da Constituição Federal de 1988, seu papel como 

o executor das políticas públicas, a ele cabe formular e desenvolver programas e 

projetos para a população de modo a atender suas necessidades básicas, é 

necessário que o Estado realmente desenvolva o seu papel com eficácia, eficiência 

e efetividade, somente assim se terá uma rede de proteção que realmente cumprirá 

os seus objetivos. 

 

Trabalhando na Proteção Social Básica desde o início da profissão e tendo 
experiência na Proteção Social Especial na época do Estágio 
Supervisionado (graduação) minha percepção é que a Proteção Social 
Especial tem prioridade para o Estado, um exemplo claro disso, é com 
relação às equipes técnicas dos serviços. Na Proteção Social Básica, 
especialmente nos CRAS às equipes de referência nunca estão completas, 
sobrecarregando os profissionais que acabam não trabalhando na 
prevenção e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários dos 
usuários que nada mais é que o trabalho que deveria ser executado na 
Proteção Básica (Ass. 01). 

 

O profissional expõe que a sua percepção é de que o Estado não tem dado 

conta de seu papel diante da política, para ela, é evidente que a prioridade por parte 

do Estado está em relação à proteção especial, tendo em vista que de acordo com o 

que está posto, o maior investimento em contratação de técnicos está sendo para a 

proteção social especial, dificultando assim o trabalho da proteção básica, tendo em 

vista a falta de profissionais. 

O Estado deve prover todos os níveis de complexidade da política, conforme 

o que está posto nos documentos que norteiam e dão as diretrizes de ação para o 

funcionamento dos serviços sócio assistenciais, diante disso é desenhado o 

funcionamento e fluxo de serviços a serem desenvolvidos, o que chama-se rede de 

proteção, cada elo desta rede irá trabalhar com sua demanda de serviços e 

desenvolver uma ação. 

 

Em inúmeros momentos percebo a proteção social básica “esquecida” pelo 
estado, ou muitas vezes em segundo plano. Percebo também, que por 
muitas vezes o ato de prevenir que deveria ser a função prioritária da 
proteção básica, não acontece, por diversos motivos. Falta de reposição de 
profissionais que trabalham na área esta entre as primeiras, visto que em 
muitos casos quando a pessoa é atendida pelo CRAS (proteção básica), já 
esta com vínculos rompidos então não há mais muito a ser feito enquanto 
prevenção. Se houvesse o quadro de profissionais completo, grande parte 
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dos atendimentos da rede de proteção especial poderia ter sido atendido (e 
prevenido) na básica  (Ass.2). 

 

Para o funcionamento dos serviços com qualidade é necessário que o Estado 

trabalhe de igual forma com todas as áreas de complexidade, porém o profissional 

percebe que o Estado tem abandonado a proteção social básica e, desta forma, 

comprometendo sua real função. Diante das demandas da população, o CRAS não 

tem conseguido realizar seu papel que é o de prevenção de situações de risco e de 

violação de direitos. 

O Estado necessita investir em políticas públicas com um olhar voltado à 

proteção social e com objetivo de prevenir a ocorrência de violação de direitos, e ao 

acesso de serviços que são competências do Estado. 

 

O Estado não investe tanto quanto deveria investir na Proteção Básica, já 
que como o próprio nome diz “proteger” “prevenir”. Ele acaba investindo 
mais depois que o mais grave aconteceu (o vinculo rompeu), o que acaba 
saindo muito mais caro depois. Desse modo acredito que o Estado se omite 
de muitas coisas, inclusive financeiramente com recursos humanos e físicos 
visando trabalhar a prevenção e o fortalecimento dos vínculos (Ass.3). 

 

A falta de investimento na prevenção acaba gerando um grande ônus para o 

Estado, pois sem investir para que as políticas tenham sua eficiência antes de 

ocorrer a violação dos laços e dos direitos, irá demandar uma maior intervenção do 

Estado na repressão, se o Estado não investe na educação, irá com certeza investir 

mais em segurança pública, a mesma máxima é para a política de Assistência: se a 

proteção social básica ficar esquecida, o Estado terá que investir maiores recursos 

para a proteção social especial, que é quando já houve o rompimento do vínculo  e a 

violação do direito. 

Apesar de a política de Assistência pós-constituição federal ter se efetivado 

enquanto responsabilidade do Estado, e direito de todos os que dela venham por 

alguma dificuldade necessitar, é necessário compreender que a seguridade social 

não é bem vista aos olhos do capitalismo. 

 

A atual conjuntura neoliberal impõe ao Estado intervenções pontuais e 
politicas sociais mínimas. Frente a atual crise econômica por que passa o 
nosso país, os repasses ao município também reduziram 
consideravelmente o que afeta diretamente o atendimento na área da 
proteção básica, pois não se avança em alguns aspectos como por exemplo 
na contratação de pessoal (Ass.4). 
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As fortes investidas neoliberais que ocorreram após a consolidação dos 

direitos sociais, se tornam uma constante problematização para os profissionais que 

atuam principalmente na política de assistência social, que para o capitalismo e para 

os governantes com olhar pelo viés neoliberal, deve ser deixada de lado, com ações 

segmentadas e fragmentadas, pois a miséria é ainda uma forma de se conquistar 

votos. 

Outra grande problemática do neoliberalismo é a máxima de que o Estado 

deve ser mínimo, deixando assim as políticas sucateadas tanto pela falta de 

estrutura física, de equipamentos, insumos e para a contração de equipe técnica. 

Segundo o profissional há “Pouco investimento, acho que as leis que existem são 

boas, mais precisa-se investir mais, mais recursos, mais profissionais para atuar na 

prevenção” (Ass. 5). 

Para a melhoria dos serviços prestados é fundante que os investimentos 

constituam-se em prioridade para os gestores, pois sem que eles ocorram o 

profissional que está na base, não irá conseguir realizar suas ações de forma a 

contemplar de fato todas as demandas existentes. Continuará apenas a apagar e 

atuar de forma paliativa, sem conseguir resolutividade nas ações. 

As melhorias nos investimentos em nível de proteção social básica 

necessitam de um olhar diferenciado, investir na prevenção com qualidade das 

ações prestadas é função do Estado. Para o profissional há “Necessidade de 

maiores investimentos nas ações de proteção social básica”. (Ass.6) 

Observa-se que para os profissionais a grande problemática está em relação 

à falta de estrutura e de profissionais, nesse quesito, suas reinvindicações para a 

melhoria dos serviços prestados são unanimes e percebem que esses fatores 

comprometem sua atuação frente à política de assistência social.  

Foi unânime entre os profissionais, a questão da omissão orçamentária do 

Estado para com a política da assistência social, sobretudo no que tange a proteção 

básica, as dificuldades estruturais e burocráticas encontrados na rotina do trabalho, 

dá um vislumbre disso. 

 

3.4 COMO O PROFISSIONAL ENTENDE SEU TRABALHO INTERDISCIPLINAR 
NA PROTEÇÃO BÁSICA? 
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Em conformidade com o que determina a NOB-SUAS, a tipificação dos 

serviços sócio-assistenciais, o trabalho interdisciplinar é de extrema importância para 

que os profissionais atendam seu usuário nas mais diversas situações presentes em 

seu cotidiano. 

 

O assistente social deve trabalhar na garantia de direitos dos usuários da 
política, possibilitando dessa maneira a emancipação das pessoas; 
mostrando que o trabalho executado pelo profissional não é uma ajuda e 
sim a possibilidade de mudança, de reconhecimento enquanto ser humano 
(Ass.1). 

 

Para o profissional é imprescindível que o assistente social tenha sua atuação 

voltada a garantir o acesso aos direitos sociais, objetivando que seu usuário consiga 

ser emancipado e se perceba enquanto um sujeito possuidor de direitos, o 

assistente social tem o dever de buscar fomentar com suas ações o empoderamento 

do cidadão usuário da política de assistência social. 

O trabalho interdisciplinar dentro do CRAS é de extrema importância para que 

as ações realizadas dentro dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos tenham os seus objetivos realmente alcançados. 

 

No local onde trabalho não temos psicólogo, por exemplo, então não há 
interdisciplinaridade. Dentro da rede de proteção básica o contato com outro 
profissional que não seja o assistente social, de minha parte ocorre muito 
pouco ( Ass. 2). 

 

Como se evidencia a falta de investimento do Estado para com a proteção 

social básica e a não contratação de profissionais, resulta em deficiência nos 

trabalhos realizados e no atendimento a população, o trabalho acaba se tornando 

fragmentado, pois não se tem um olhar sobre a totalidade dos fatos. 

O trabalho interdisciplinar impõe aos técnicos um grande debate acerca da 

política, cada qual com seu saber e sua ciência e todos com o objetivo em conjunto 

de que se efetive a ação do Estado diante das necessidades da população. 

 

Entendo como fundamental e imprescindível, as políticas públicas e os 
profissionais de diferentes áreas do conhecimento precisam se “conversar” 
trocar experiências, se complementarem em seus trabalhos. Diversos 
saberes enriquecem a intervenção do profissional na PSB (Ass.3). 

 

Constata-se que o profissional reconhece a importância que existe em os 

profissionais de diversas áreas realizarem um diálogo no sentido de se 
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complementarem as ações realizadas e da forma como esses saberes transformam 

a ação e atuação dentro da política pública. 

A interdisciplinaridade quando trabalhada na proteção social básica, poderá 

trazer uma maior resolutividade para as situações vivenciadas pelos profissionais e 

usuários, dentro deste espaço sócio ocupacional, são saberes agregados com o 

intuito de que aquele território, e as pessoas que ali vivem possam ter uma 

superação nas situações que as colocam em risco. 

 

O trabalho interdisciplinar é de extrema importância na proteção básica pois 
quando trabalhamos para as pessoas precisamos de diversos olhares sobre 
as questões tais como: serviço social, psicologia, pedagogia, educação 
física, entre outras. Essas profissões trabalhando em conjunto conseguem 
entender um conjunto de situações de um forma mais ampla e assim dar um 
melhor direcionamento e resolutividade (Ass. 4). 

 

O objetivo de desenvolver atividades contando com diversas áreas facilita ao 

profissional levantar a demanda dos usuários do serviço, pois cada profissional 

levará ao espaço seu conhecimento teórico, e irá aplicá-lo com vistas à melhoria de 

vida daquela população, dando assim um maior respaldo ao profissional, no 

momento em que esse for chamado a tomar uma decisão e até mesmo ao 

encaminhar para a rede de proteção situações de risco, sendo assim as análises 

serão mais assertivas. 

Com o trabalho interdisciplinar torna-se mais fácil o desenvolvimento das 

atividades pertinentes aos serviços oferecidos no CRAS, desta forma tornando mais 

atrativo para os usuários participarem e buscarem esses serviços em seu cotidiano. 

Para o profissional, “Existe uma interação entre o trabalho do serviço social com a 

psicologia e os demais profissionais no CRAS, com o intuito de promover a 

organização do trabalho da equipe e proporcionar ao usuário respostas à sua 

demanda” (Ass.5). 

Para o profissional é muito relevante ter profissionais de diversas áreas 

trabalhando em conjunto, pois assim respeita-se a individualidade de cada profissão, 

e também é importante para a população ter esses profissionais trabalhando em 

conjunto para atender as suas necessidades, dentro deste contexto consegue-se 

atingir os objetivos almejados para as demandas apresentadas. 

É evidente que quando os profissionais corroboram entre si os 

desdobramentos da política pública, alcançam um patamar de proteção social, pois 
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ao fixarem seu olhar para uma determinada situação chegam-se com mais 

consistência as ações a serem desenvolvidas. De acordo com o profissional “As 

situações de risco e vulnerabilidade exigem respostas através de ações construídas 

coletivamente por profissionais de outras áreas e não apenas ações 

individualizadas” (Ass.6). 

A interdisciplinaridade, se funcionar adequadamente dentro da instituição, faz 

com que a política seja pensada de uma forma a atender o usuário de forma mais 

dinâmica, porém todos os profissionais devem conhecer sua teoria, e sua prática 

profissional para que um saber não ultrapasse o outro e não sejam confundidos em 

sua atuação, para que as ações a serem desenvolvidas deem resultados positivos, 

todos devem ter seu fazer e seu olhar para um trabalho em conjunto, se isso não 

ocorrer apenas ocorrerão ações pontuais e fragmentadas, que não atenderam o 

todo. 

É de suma importância para os profissionais a participação em conjunto da 

equipe multidisciplinar, essa participação auxilia na eficácia do serviço e da 

resolução de problemas institucionais. No entanto, os profissionais muitos 

profissionais alertam sobre as carências de muitos profissionais no espaço de 

trabalho, como, por exemplo, psicólogo. 

 

3.5 HÁ RESISTÊNCIA DO PROFISSIONAL PARA TRABALHAR NA POLÍTICA 
DE ASSISTÊNCIA DA PROTEÇÃO BÁSICA? 

 

Para compreender a causa da falta de profissionais na área da assistência 

social, mais precisamente na proteção social básica, objeto deste trabalho, busca-se 

compreender quais as razões da escassez deste profissional para atuar na política, 

que é berço de sua profissão, e saber se há ou não resistência do profissional para 

atender ao chamado do Estado que é o maior empregador dentro desta área. 

 

Sim. Principalmente pela sobrecarga e não valorização do trabalho 
executado. Vale destacar também os casos onde o profissional, fica de 
mãos atadas, não tendo o que fazer e violando novamente o direito do 
usuário da política de assistência social (Ass. 1). 

 

O assistente social é um profissional chamado para efetivar a garantia de 

direitos, e assim realizar seu trabalho dentro de um viés de política pública, porém 

cabe ao Estado dar a condição de trabalho para esse profissional, se o Estado 
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assim não o fizer, a sua atuação ficará comprometida. Para o bom desempenho do 

profissional, se faz necessário um constante aperfeiçoamento, uma melhor 

qualificação, incentivando assim que esse aprofunde seus conhecimentos, e neste 

sentido possa dar sua contribuição ao desenvolver suas atividades. 

A insatisfação do profissional pode estar diretamente ligada a outras 

situações não vinculadas necessariamente à política em si, de acordo com o 

profissional ele “Não, ao contrário, gosto muito da área”. (Ass.2), para ele não há 

insatisfação em desenvolver seu ato de laborar dentro da política de assistência 

social, ele resume que gosta do seu trabalho nessa política.  

Para outro profissional “Atualmente não” (Ass. 4), com a atual clareza da 

assistência social enquanto política pública, inclusive garantida em lei, na atualidade 

o profissional não resiste em estar a frente desta área de trabalho. 

O assistente social é chamado nesse momento a ser um novo profissional, de 

acordo com o (Ass. 5) “Acredito que não, mas acho que em todo campo de trabalho, 

deve buscar ser um profissional que não seja um mero executor mas um profissional 

que seja criador, propositivo a fim de efetivar direitos aos cidadãos”. Desta forma, é 

necessário que compreendamos qual a relação que o profissional tem com seu 

campo de atuação, como ele irá executar seus afazeres, para o profissional referido 

não há resistência, o profissional deve ter dinamismo na execução do seu trabalho. 

De acordo com o profissional (Ass.6) “Não que eu saiba”, ele desconhece 

profissionais que tenham a resistência para realizar seu trabalho dentro da política 

de assistência social. 

Apenas um profissional, elencou que há impossibilidades de efetuar as ações 

necessárias, devido às amarras institucionais e às carências orçamentárias, os 

demais profissionais relataram que não há razão de existir resistência ao trabalho na 

Política Pública de Assistência Social. 

 

3.6 OS ARGUMENTOS DIFUNDIDOS EM MEIO À SOCIEDADE SOBRE QUE A 
POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA CAUSA COMODISMO ECONÔMICO NO CIDADÃO É 
FATOR DE DESCRENÇA DESSA POLÍTICA POR PARTE DO PROFISSIONAL? 

 

Na atual conjuntura vivenciada pelo país, onde a política de assistência social 

é duramente criticada pela sociedade e pelos meios de comunicação que 

desconhecem a realidade vivenciada pela população carente, cabe ao assistente 

social ter clareza de sua atuação, para desenvolver um trabalho que vá ao encontro 
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de seu projeto ético-político, cabe ao Estado dar condições para que o profissional 

execute seu trabalho com qualidade. 

 

Não. Acredito que isto ainda aconteça, pois os atendimentos aos usuários 
não são realizados como deveria, mas isso pode mudar, assim que a 
Proteção Social Básica for vista como prioridade e conseguir desenvolver 
seu objetivo, conseguindo os profissionais acompanhar realmente os 
indivíduos e famílias e trabalhar a questão do direito e não ajuda traçando 
metas e objetivos para com os mesmos, auxiliando na emancipação e 
reconhecimento das pessoas como cidadãos de direitos (Ass.01). 

 

A proteção social básica tem como objetivo o trabalho com as famílias, 

contudo a sobre carga dos profissionais, a falta de equipe mínima prejudicam o 

desenvolvimento do trabalho de realizar um acompanhamento familiar com a 

finalidade de emancipar o usuário da política de assistência social, para que esse 

consiga ser o seu próprio agente. 

É de suma importância a forma como o profissional vislumbra a política de 

assistência social, os programas e projetos desenvolvidos, com o intuito de que se 

dê dignidade para a pessoa humana, esse é o papel fundamental desta política na 

forma de ofertar os serviços e garantia de acesso aos mesmos, pois muitas vezes o 

próprio Estado viola o direito posto em constituição. 

 

Não, vejo a política de assistência como muito importante. Sabemos que 
existem casos de “comodismo econômico no cidadão”, mas isto não é 
maioria. Durante o atendimento percebemos que tem pessoas realmente 
estão em um momento de vulnerabilidade social e que necessitam daquele 
“beneficio” naquela ocasião (Ass.2). 

 

Para desenvolver seu trabalho dentro da proteção básica, é necessário ao 

profissional ir além ao realizar o atendimento familiar, a escuta qualificada, ele tenha 

a condição de fazer uma leitura sobre a situação familiar, em seu contexto 

econômico e social, de modo a dar os devidos encaminhamentos e atender às 

necessidades postas pelo usuário naquele momento. 

Sabe-se que a assistência social busca se efetivar enquanto política pública e 

garantia de direito pautada em legislação, ela faz parte do “tripé da seguridade 

social”, alcançado através de inúmeras lutas e reinvindicações ao longo das 

décadas pelos movimentos sociais, que lutaram para que o Estado realizasse a sua 

contrapartida em relação às mazelas sociais. 
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Da minha parte não, acredito numa política pública de assistência social 
enquanto direito do cidadão e para quem dela necessitar desde a carta 
magna de 1988. Acontece que historicamente a assistência social foi vista 
como assistencialismo e caridade desse modo para os leigos ela nunca 
mudou (Ass.3). 

 

A assistência social nasce dentro da igreja católica, como ajuda aos menos 

favorecidos, durante muitos anos foi trabalhada pelas damas da sociedade, às quais 

o pobre deveria merecer aquela ajuda. Com o advento da Constituição de 1988, a 

assistência social passou a ser vista como direito social pautada nos art. 203 e 204 

do texto constitucional, porém ainda se faz necessário um trabalho de 

empoderamento com seus usuários que ainda não conseguem se reconhecer 

totalmente como cidadãos de direito. 

Ao adentrarmos na graduação enquanto leigos, a visão dos assistentes 

sociais enquanto pessoas boazinhas, a referência é sempre que gostam de ajudar 

ao próximo, porém ao beber-se das diversas ciências, a compreensão de todo o 

contexto histórico que é abordado nas disciplinas que compõem a grade do curso de 

Serviço Social, vai transformando essa visão e surgindo um novo conceito técnico 

para o profissional, de acordo com o profissional não existe mais essa visão, para 

ele tudo tem relação com a formação como se pode observar a seguir. “Não, pois 

com a nossa formação teórica temos os elementos para desconstruir, tais 

argumentos e entender os determinantes sócio históricos da sociedade capitalista e 

assim intervir de forma profissional” (Ass.4). 

O profissional tem a clareza do seu trabalho diante da proteção básica, 

construído através da sua graduação, de onde se deixa para trás uma concepção de 

senso comum, para um novo olhar crítico sobre as mazelas sociais, e também na 

necessidade de que a assistência enquanto política pública possa ser tratada como 

garantia de direitos. 

A garantia da ação do Estado mediante a oferta de ações para a população 

garantindo que através de políticas públicas esse usuário consiga enfrentar os 

momentos em que a família esteja incidindo alguma dificuldade e busque assim na 

assistência social sua superação. Para o profissional “O trabalho do profissional é 

pautado em leis, e na constituição federal, onde é garantido a assistência aos 

cidadãos, não importando argumentos difundidos pela mídia ou pela 

sociedade”(Ass.5). 
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Ao realizar o seu trabalho, o profissional tem a clareza do que está posto na 

legislação, seu conhecimento técnico lhe dá base para o desenvolvimento das ações 

no seu cotidiano profissional, independente das críticas da sociedade, ou da mídia 

que não conhecem a realidade enfrentada pela população e tampouco a vivenciada 

pelos profissionais que trabalham diariamente com essas situações. 

Vivenciar todos os dias as moléstias da população e compreender que há 

todo um contexto histórico vivenciado em nossa sociedade, onde se impera a 

violência, a exploração, o desemprego, dificulta com que esse usuário exerça seu 

direito e também suas obrigações, a política de assistência social irá trabalhar no 

sentindo de fortalecer esse usuário. O que se difunde na mídia é de que a política de 

assistência acaba gerando uma população acomodada, sem interesse, algo que é 

facilmente contestado pelo (Ass.6) que “Discordo dessa informação a assistência  

não causa comodismo pelo contrário torna o cidadão mais estimulado e desenvolve 

seu protagonismo”.  

O profissional que trabalha com a proteção básica, e conhece os percalços 

enfrentados diariamente no seu fazer profissional refuta ao ideais empregados pela 

sociedade capitalista, que busca todos os dias reforçar que se o cidadão é pobre é 

por comodismo, o assistente social busca, com seu fazer profissional, um resgate 

desta pessoa a fim de que ela consiga sua emancipação e o seu protagonismo 

social dentro do seu contexto familiar, social e comunitário. 

Para todos os profissionais, a política de assistência não causa comodismo 

na população usuária, tampouco exerce descrença para o profissional. Para os 

profissionais, a política de assistência está bem definida juridicamente, sendo que 

nela não há espaço para imbricações assistencialistas. 

 

3.7 SE ACASO HÁ INSATISFAÇÃO DO TRABALHO COM A POLÍTICA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA, O QUE O PROFISSIONAL 
GOSTARIA QUE ALTERASSE NELA? 

 

A proteção básica lograria muito mais êxito se tivesse um alcance mais 

abrangente populacionalmente e se acaso efetivasse todas as resoluções jurídicas 

as quais estão pautadas, dessa forma, complementaria a sua competência e a sua 

efetividade enquanto política pública. 
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É necessário todo um dinamismo na realização do trabalho frente à proteção 

social básica a fim de que essa consiga seu status de política emancipatória, o 

profissional tem a seguinte visão em relação à proteção social básica. 

 

A Proteção Social Básica é uma área de trabalho onde se poderia realizar 
muitas coisas: possibilidade de mudança na vida dos usuários da política; 
emancipação dos mesmos; reconhecimento e protagonismo dos indivíduos; 
e o objetivo principal a prevenção da violação de direitos. Nesse sentido 
existe sim, a insatisfação em trabalhar nesta área, já que não é possível 
realizar tudo o que foi mencionado, por isso na minha visão deveria ser 
alterada a execução do Estado perante a Proteção Social Básica; 
priorizando principalmente as equipes de referência e os equipamentos 
locais de trabalho da básica – CRAS. (Ass. 1) 

 

Para o profissional existe uma distorção entre o que está posto em lei e a 

função a qual se destina a proteção social básica, o que de fato ocorre, para ele, é a 

falta de prioridade para com esse nível de proteção, faz com que gere para ele uma 

insatisfação no trabalho, para ele o Estado não consegue realizar com suas ações o 

que esta proposto. 

Contudo o mundo do trabalho é algo dinâmico e as percepções podem ser as 

mais diversas em relação ao fazer profissional, de acordo com a (Ass.2) “Não há 

insatisfação com o trabalho na proteção básica, mas sim com o “pouco caso” por 

parte do Estado/município”. Ou seja, a insatisfação não existe, o que existe é um 

minimalismo por parte do Estado ofertando a população apenas os mínimos sociais. 

O profissional busca desenvolver seu trabalho com dinamismo, ética e 

eficiência, porém percebe a necessidade de que o Estado dê sua contrapartida 

realizando um melhor monitoramento, incluindo os programas de transferência de 

renda, para que eles de fato ajudem a família a conseguir sua emancipação, e sair 

da situação de vulnerabilidade social, e assim fazendo com que os programas 

atendam um maior número de famílias, pois seriam mais transitórios. 

 

Não há insatisfação, mas sempre há algo a melhorar, por exemplo uma 
melhor fiscalização ou melhor acompanhamento dos beneficiários do PBF, 
para que esse benefício não seja “eterno”, mas que ocorra a emancipação 
do beneficiário. Entretanto como já mencionei que o Estado é omisso ele 
não investe em infraestrutura para que isso ocorra (Ass.3). 

 

Para o profissional, o que dificulta para que ações efetivas ocorram é a falta 

de estrutura encontrada pelos profissionais que trabalham dentro da proteção social 

básica, falta um aporte maior para que se atenda toda a demanda existe. 
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Outro fator relevante abordado por outro profissional é o de que as políticas 

são minimalista, o que dificulta que a população vinculada a ela de fato se 

emancipe, pele percepção do profissional é de que os programas de transferência 

de renda acabam não dando um suporte real para que a família consiga superar a 

extrema pobreza.  

 

Acredito que o minimalismo da política em relação aos benefícios sociais 
dificulta a erradicação da pobreza. Se tais benefícios fossem realmente 
transitórios, provisórios mais garantissem que as pessoas saísse da 
pobreza, elevaria sua condição, lhe permitindo mais dignidade. O fator 
cultural também é determinante para o não desligamento de algumas 
famílias de alguns programas (Ass.4). 

 

Para o profissional, devem-se levar em consideração outros fatores, como os 

culturais, que acabam também afetando o total desligamento das famílias de 

programas de transferência de renda. A cultura de que é o Estado que paga, e a não 

compreensão das políticas públicas como um retorno dos impostos pagos pela 

população pode ter relação com a cultura. 

O que é questionado pelo profissional e a sua maior reivindicação é de que o 

Estado cumpra com seu papel de acordo com o (Ass.5) “Não há insatisfação do 

trabalho com a política, o que poderia ser alterado maior investimento, mais recursos 

financeiros, para trabalhar na proteção básica”. O que os profissionais querem é que 

o maior investimento ocorra na proteção básica, para que eles consigam efetuar 

com eficácia e eficiência o papel da proteção básica que é a de atuar diretamente na 

prevenção.  

O conhecimento ou a falta dele pela sociedade de modo geral também pode 

estar relacionado com certa insatisfação do profissional, diante do seu fazer 

profissional conforme corrobora o profissional (Ass.6) “Falta conhecimento da 

sociedade acerca da política de assistência, já houveram muitos avanços que a 

população desconhece”. Ao que se entende da visão do profissional é que a 

sociedade desconhece a assistência social enquanto garantia de direitos, e sua 

visão em relação ao que se realiza pela proteção social básica. 

De forma geral, o profissional não está insatisfeito com a sua atuação frente à 

assistência social, a reivindicação é a de que ela se torna uma prioridade do Estado 

em relação à proteção básica, e que assim ocorra um maior investimento para 

desenvolver sua real função. 
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3.8 ACREDITA QUE A POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CONSEGUIU, DE FATO, ATINGIR O STATUS DE GARANTIA DE DIREITO? 

  

A assistência social emergiu para política pública, incluindo assim diretrizes 

de trabalho, formas de realizá-lo e também um código de ética que deve respaldar o 

desenvolvimento dos trabalhos do profissional, uma vez que esse ainda se sente 

cobrado a dar resultados maiores do que os que ele tem a condição de realizar, 

transformando assim seu trabalho em números. 

 

Não. Por mais que houve um avanço claro (leis, conselhos de direitos; 
eventos segmentados do público atendido pela política) ainda há muito que 
se caminhar. Ressalta-se a forma de atendimento realizado aos usuários na 
proteção Básica (emergencial segmentado); a cobrança por parte da gestão 
de números dos atendimentos e não a qualidade dos mesmos e 
principalmente a visão dos usuários com relação à Política, não entendem 
como direito, mas como ajuda; todo atendimento há a necessidade de 
esclarecer esta situação (Ass.1). 

 

O profissional tem o desejo ter realizar seu trabalho com eficiência e 

efetividade, realizar seus afazeres de forma a compreender a realidade vivenciada 

pela família e assim dar os devidos encaminhamentos, porém de acordo com o que 

explicita o profissional, o Estado não busca qualidade no atendimento, apenas que 

seja atendido um número maior de pessoas. 

De acordo com o que informa o profissional, ainda existem pessoas que 

desconhecem a assistência social enquanto garantida de direito, ainda existe uma 

grande dificuldade em compreender que o Estado tem a obrigação de ofertar para 

ele serviços que lhe garantam dignidade humana. 

 

Sim, percebo que muitas vezes o usuário nem tem conhecimento de que 
aquele “beneficio” é um direito seu. Muitas vezes quando orientamos os 
usuários em atendimento sobre certos serviços percebemos o “espanto” em 
saber que é direito e não um “favor”. Entendendo também, a importância da 
proteção básica, quando por exemplo, um idoso que está há anos sem 
certidão de nascimento (casamento) por não ter condições de pagar 
passagem para ir até sua cidade natal, pagar a certidão e retornar, e que 
consegue ter em mão sua certidão por haver feito o pedido no CRAS. O 
direito primordial de qualquer cidadão é de ter seus documentos em dia. 
Quando o usuário retorna para agradecer por ter conseguido o BPC, que foi 
encaminhado pelo CRAS, e que por muitas vezes o mesmo nem sabia que 
tinha direto de acessar tal benéfico. Quando o idoso vem com alegria contar 
que agora não se sente mais um “peso” para seus filhos, pois agora tem 
sua própria renda (Ass.2). 
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O trabalho do CRAS na proteção social básica está em ofertar serviços aos 

quais seu usuário não consegue acessar por alguma situação, são eles 

encaminhamento para o (BPC) Beneficio de Prestação Continuada, conforme 

legislação (LOAS) Leio Orgânica da Assistência social. Cabe ao profissional a 

confecção do processo e encaminhamento ao (INSS) Instituto Nacional de Seguro 

Social, encaminhamento de documentação civil de dentro e de fora do município do 

usuário, encaminhamento e isenção para documento de Registro Geral 

confeccionado pelo Instituto de Identificação, esses são alguns dos auxílios 

eventuais, aos quais o usuário passa a ter acesso mediante o atendimento com o 

assistente social. 

Como salientamos, o trabalho do assistente social é fundamental dentro da 

proteção social básica, a fim de proporcionar que seu usuário possa ter condições 

de acesso aos direitos sociais. 

 

Se nos embasarmos na legislação sim. Mas para o senso comum ela ainda 
é confundida com caridade e ajuda ao próximo. Em se tratando da 
legalidade, ela avançou e muito, esta muito bem organizada o que deve de 
fato ocorrer é a melhor estruturação e compreensão em relação à 
efetividade na garantia dos direitos previstos em lei (Ass.3). 

 

O profissional se reconhece enquanto profissional que irá trabalhar na 

efetivação da política, porém ele ressalta a dificuldade de que a população de modo 

geral saia do senso comum, e reconheça a assistência social como garantia de 

direito, embasada em legislação. 

O assistente social tem suas concepções acerca do seu papel e compromisso 

diante de seu usuário, o (ass.4) relata que “Acredito que muito se avançou na 

política de assistência social, mas cabe a todos os profissionais a frente desta 

politica informar-se para desmistificar junto aos usuários esta política como caridade 

e benemerência”, ele acredita nos avanços da assistência social, como direito social, 

porém reforça a importância de que os assistentes sociais se posicionem diante de 

seu usuário a fim de que ele compreenda que não está lhe sendo ofertada uma 

esmola, um donativo e sim que o profissional está apenas viabilizando o seu direito. 

A assistência social foi formulada a partir de legislação que lhe dão o caráter 

de política. Para o profissional (Ass.5), “A política de assistência social passa a ser 

acessível a todos com a PNAS, sem exceção ou discriminação, mas sendo ela 

passível também à disponibilidade de recursos”., a assistência social é para quem 
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dela necessitar, conforme o que está posto em legislação, porém não há recursos 

para atender a todos que busquem atendimento, sendo assim, somente será 

concedido o auxílio mediante a recursos disponíveis. 

Como se evidenciou, a política de assistência social dá a certeza, conforme 

confirma o profissional (ass.6), “Com certeza, ainda temos muito que avançar, mas 

considero que esse status foi atingido”, contudo, segundo ele, ainda há muito a ser 

feito dentro desta política a favor do seu usuário. 

Em grande maioria, os profissionais consideram que a política de assistência 

social alcançou seu patamar de política pública, mas que ainda faltam alguns ajustes 

a nível de informação da sociedade e da população usuária do serviço para que eles 

consigam reconhecer que o que estão recebendo é a efetivação do seu direito, 

posto em legislação. 

 

3.9 COMO O SENHOR(A) VISUALIZA AS AÇÕES DO ESTADO PARA COM A 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA? 

 

Para que ocorra a efetivação dos direitos sociais, se faz necessário que o 

Estado promova ações com o intuito de que a população encontre, nos serviços aos 

quais ela busca, atendimento, também é imprescindível que a proteção básica 

consiga atuar diretamente na prevenção. 

É indispensável, assim, que ocorra uma estruturação dos equipamentos 

públicos que atendem a proteção social básica, para que essas instituições 

consigam atender e dar continuidade ao seu trabalho enquanto prevenção de 

situações que incidam em demandas mais graves, que é quando o Estado tem que 

entrar para intervir, em circunstâncias em que já houve a negligência e a violação 

dos direitos. 

 

As ações não vêm de encontro com as reais necessidades, ou seja; a 
demanda é maior do que o trabalho desenvolvido; justamente pela proteção 
social básica não ter prioridade e os profissionais não conseguirem 
desenvolver o trabalho que deveria ser executado. 
A demanda atendida pelos serviços de proteção básica é a mesma da 
proteção especial, ou seja, os indivíduos já estão com direitos violados e 
vínculos familiares e comunitários rompidos, tornado difícil o trabalho dos 
profissionais da base. Também destaca-se a falta de capacitação dos 
profissionais que deveria ser priorizado pelo Estado (Ass.1). 
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O profissional vislumbra que hoje tanto a proteção social básica quanto a 

proteção especial acabam atendendo a mesma família, pois a demanda é maior do 

que a capacidade dos serviços de atender, e quando a família chega até a proteção 

social básica, ela já chega em situação de negligência e de direitos violados.  

Para o profissional, a proteção básica está sendo deixada de lado, não há 

efetividade das ações do Estado para com ela, incidindo na não efetivação do que 

se busca realizar. 

 

Como já expus anteriormente, percebo a proteção básica “esquecida” pelo 
estado, ou muitas vezes em segundo plano. A Proteção Especial é de 
enorme importância, não a desmereço, mas penso que se fosse melhor 
investido em proteção, não teríamos tantos casos de violação de direitos, 
atendidos pela Proteção Especial (Ass.2). 

 

É necessário que o Estado dê a mesma condição de trabalho para o 

profissional trabalhar dentro da proteção social básica e especial, para que em 

ambos os espaços possam desenvolver seu real papel, de acordo com o profissional 

ele acredita que se ocorrer uma maior intervenção do Estado dentro da proteção 

social básica, a demanda a ser atendida pela proteção social especial será um 

número menor do que é atendido hoje. 

A partir do momento que o Estado prioriza um serviço em detrimento ao outro, 

sua ação estará sendo comprometida, no momento que o Estado não cumpre sua 

efetividade na proteção social básica, terá que atender uma demanda maior na 

proteção especial. 

 

Novamente reitero que ele investe muito mais recursos financeiros e 
humanos na proteção especial, ou seja depois que algo mais grave 
aconteceu do que na proteção básica onde deve ocorrer todo o trabalho de 
prevenção, vejo deveria ser o contrário (Ass.3). 

 

Para o profissional, o que predomina enquanto problemática do seu trabalho 

dentro da proteção básica é a falta de recursos financeiros e humanos, existe uma 

inversão nas ações, um investimento mínimo em prevenção e um investimento alto 

quando ocorreram os agravos onde os vínculos já foram comprometidos. 

Os profissionais reconhecem, de acordo com suas ponderações, uma 

ineficiência do Estado em articular a política pública, porém argumentam, também, 

situações mais pontuais as quais o Estado vem passando, de forma que o Estado 

não consiga dar continuidade as suas ações, e assim desenvolver seu papel. 
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As ações do Estado frente a política ainda não são suficientes, porém em 
detrimento a outros períodos históricos muito se avançou. No momento, o 
que esta impedindo a politica de avançar á a conjuntura econômica e a 
diminuição do repasse de recursos federais aos municípios o que afeta 
drasticamente na continuidade de algumas ações e na contratação de 
pessoal (Ass.4). 

 

Em suma, nesse momento é apontada pelo profissional a grave crise 

financeira que se encontram os entes federados, desde o governo Federal, Estadual 

e Municipal, à falta no repasse dos recursos que cada esfera tem responsabilidade 

para o desenvolvimento dos serviços, é vista como um agravante e complicador, de 

forma a dar um prejuízo ainda maior para a proteção social básica. 

De acordo com o que foi apontado sobre a crise financeira enfrentada dentro 

do país, principalmente pelos municípios (são eles que estão mais próximos da 

execução do Estado diante da política pública), não há como conseguir o que 

almejam os profissionais, de acordo com o que correlaciona o (Ass.5) “Poderia ser 

mais investido com maior volume de recursos. Pois a proteção básica trabalha com 

a prevenção”, a escassez de recursos demandará maiores problemas para a não 

efetivação dos serviços que deveriam ser prestados para a população.  

Aliado à falta de recursos temporários e à falta de comprometimento do 

Estado diante do serviço de proteção social básica, é evidente pelo que os 

profissionais observam, que (Ass.6) “Há necessidade de investir mais em ações 

preventivas”, para o profissional é claro e evidente que é necessário investir dentro 

da prevenção, essa custará menos ao Estado. 

A cada relato dos profissionais, evidencia-se a ineficiência das ações por 

motivo da falta de aporte para os profissionais, eles percebem a escassez nos 

investimentos por parte do estado, e a minimização do estado diante das políticas 

públicas. 

 

3.10 A SEU VER, QUAIS OS FATORES QUE IMPEDEM O USUÁRIO DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SER EMANCIPADO? 

 

É necessário compreender a realidade vivida pelos profissionais dentro dos 

CRAS, e qual a demanda de atendimento destes para compreensão da não 

emancipação do seu usuário, não há como apenas dizer que o usuário não se 
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emancipa. O profissional traz um recorte de situações as quais ele acredita serem os 

causadores da não emancipação do usuário. 

 

A visão por parte dos usuários, da política de Assistência Social como 
ajuda; favor; 
O atendimento “precário”; emergencial, “apaga fogo” dos serviços da 
proteção básica; 
A ausência do trabalho de prevenção, acompanhamento dos indivíduos e 
famílias, devido a falta de estrutura (equipes completas)dos serviços. 
A rotatividade dos profissionais nos serviços, impossibilitando a criação de 
vínculos com a comunidade; bem como a execução dos planos de 
atendimento e acompanhamento familiar (Ass.1). 

 

Para o profissional, está relacionado à falta de compreensão da política 

pública por parte do cidadão, à política de assistência social dentro da proteção 

básica ser trabalhada de forma paliativa, sem ir à causa dos problemas, à falta de 

real acompanhamento da demanda trazida pela população; para o profissional fica 

evidente que não há um único fator que incide em que a população não consiga ter 

seu rompimento com a política de assistência social. 

Outro ponto a ser observado é o de quais as ferramentas colocadas pelo 

estado a serviço da população, para que essa consiga ter uma transformação 

societária, para sair da condição de assistido pela proteção básica, uma seria a de 

emancipação financeira. 

 

Ter uma outra opção. A princípio cursos para que possam conseguir 
trabalho. Mais vagas em CMEI para que as mães tenham onde deixar os 
filhos e tentar conseguir um emprego para ter renda familiar. Mais 
oportunidades de trabalho (que se encaixem em seu perfil) (Ass.2). 

 

Para o profissional nesse sentido há falta de acesso a outras políticas 

públicas, como exemplo a educação, que é apontado pelo profissional como um 

fator da não emancipação do seu usuário, pois dentro de um modo de produção 

capitalista, que impõe ao estado que se torne mínimo em suas ações para a 

população, o acesso à educação de qualidade, que realize uma transformação na 

população é de suma importância. Falta investimento na preparação da população 

para que ela se capacite ao que é exigido para inserção no mercado de trabalho. 

Outro ponto importante a ser debatido é a contradição do que está 

especificado na constituição federal a nível do direito primordial da criança em que 

tange sua inserção na escola, vislumbra-se a dificuldade que as mulheres 
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encontram para ingressar no mercado de trabalho por não terem o acesso a 

educação infantil a qual seus filhos tem total direito. Essas acabam sendo forçadas a 

abandonar seu labor para cuidar dos filhos, pois o Estado não consegue dar conta 

da demanda existente em nosso município.   

De acordo com o que corrobora o profissional a seguir, há ineficiência do 

Estado diante das diversas políticas públicas, o estado oferece apenas os mínimos 

para a população de modo geral. 

 

Vários: a começar pelas políticas públicas que não garantem essa 
emancipação, pois elas vem para garantir os “mínimos sociais”, o modo de 
produção capitalista que muitas vezes não dá espaço para o sujeito buscar 
a emancipação, a própria cultura de um povo, uma região etc, os próprios 
profissionais, que muitas vezes ao longo de sua trajetória abandonam esse 
ideal de sujeito emancipado e simplesmente se “conformam” com o que 
está posto. Eu diria, como Barroco, que o profissional perde aquela “dose 
de inconformismo” que deveríamos sempre ter (Ass.3). 

 

Outro apontamento trazido pelo profissional é o cansaço de alguns 

profissionais que deixam de indignar-se com o que está posto na sociedade, e 

acabam se conformando com o que está sendo ofertado, é fundamental ao 

profissional que nunca perca o senso de indignar-se e inconformar-se com a 

realidade vivenciada pelos seus usuários, para que assim esse consiga à luz do seu 

aporte teórico-metodológica a busca por uma maior igualdade. 

É notório para o profissional que não há uma igualdade de acesso para toda a 

população, a falta de oportunidade é evidente na classe mais pobre da população, 

principalmente para a qualificação profissional, esses conseguem apenas o básico 

para empregos subalternos, e que não propiciam uma consciência crítica, e que 

realize nesta pessoa um desejo de mudança. É perceptível dentro do CRAS nos 

atendimentos realizados o apego que muitos usuários têm em relação aos 

benefícios eventuais, principalmente em relação aos alimentos. 

 

Conjuntura econômica, diferenças no acesso a oportunidades; nas 
dificuldades de escolarização, na dependência ou dificuldade de entender a 
provisão de alguns benefícios como provisórios. Até mesmo as novas 
configurações familiares impedem algumas pessoas de se emancipar como 
famílias monoparentais ou pessoas dependentes de cuidados (Ass.4). 

  

Outro apontamento do profissional é em relação às novas configurações 

familiares, às quais as mulheres estão à frente da família como provedoras do 
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sustento familiar, e que têm essa condição ameaçada devido à falta de políticas 

públicas que lhe deem respaldo.  

Uma das causas de não se conseguir que os usuários possam ser 

efetivamente emancipados, de acordo com o profissional, tem sua relação direta 

com o sistema econômico adotado mundialmente, o capitalismo, ele divide a 

população em classes, e assim ocorre a expropriação do trabalhador que vende sua 

força de trabalho, e muitas vezes não consegue prover seu sustento e de sua 

família, o capitalismo só consegue se manter devido a grande divisão de classes. 

 

Na verdade, a emancipação desses usuários é praticamente impossível de 
acontecer pois para que isso ocorra é necessário chegar a raiz do 
problema, isto é a contradição entre as classe, onde um pais capitalista, 
onde existem a classe dos exploradores, não há muito interesse por parte 
do governo a emancipação da classe dos oprimidos (Ass.5). 

 

O estado irá sempre priorizar o capital ao social, pois a argumentação é de 

que alguém tem que pagar pelo social, e o capital é quem “paga a conta” do social, 

desta forma, o capitalismo sempre será colocado em primeiro lugar, e os ideais 

neoliberais irão sempre trabalhar para que o Estado torne-se o menor possível, a 

ineficiência do Estado vende serviços pois se a educação pública vai mal, maior será 

o número de pessoas optando pelo ensino particular, se a saúde não atende com 

qualidade, os planos de saúde irão atender a essa população que necessita de uma 

saúde complementar. Então o capitalismo sempre irá jogar contra os interesses 

coletivos, principalmente na oferta dos serviços para a população. 

Para o profissional, outro ponto é o de que (Ass.6) “Falta de conhecimento da 

população em relação as políticas públicas de assistência social”, é necessário um 

trabalho para que a população compreenda que nada é ofertado pelo Estado, que 

alguém paga a conta, essa conta é paga pelos impostos de todos os cidadãos que 

contribuem na forma de impostos. 

Os profissionais elencam nessa questão diversas situações que prejudicam a 

emancipação da população frente à política pública de assistência social, 

principalmente pela falta do estado em ofertar bens e serviços à população de baixa 

renda, então a não emancipação do usuário está mais relacionada a inconsistência 

do estado do que propriamente a um possível comodismo deste, não que em alguns 

casos ele não exista, mas é evidente que o estado tem se tornado ineficiente diante 

dos direitos sociais. 
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3.11 A ASSISTÊNCIA SOCIAL, APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, 
EFETIVAMENTE DEIXOU PARA TRÁS SEU VIÉS PATERNALISTA E 
ASSISTENCIALISTA? 

 

O Brasil, a partir da constituição federal de 1988, criou em legislação um 

sistema de proteção social como nunca se vivenciou no país, um sistema de 

proteção que atende a todos os momentos da vida, do nascimento à morte, da 

criança ao idoso, tudo está posto dentro da constituição. 

 

Deveria, mas infelizmente na minha visão não. Um exemplo claro disso é a 
época da campanha eleitoral, onde o trabalho do profissional assistente 
social não é valorizado, reconhecido já que muitos vereadores, prefeitos e 
até mesmo o secretário de assistência social, exigem a concessão de 
benefícios (cestas básicas) sem o devido atendimento e orientação aos 
usuários por parte do profissional. 
Acredito que a visão paternalista/assistencialista, também não foi deixada 
para trás, já que os atendimentos e trabalho com os usuários da política de 
Assistência Social não é realizado como o preconizado nas leis (Ass.1). 

 

No entanto, para o profissional, existe muito forte ainda por parte dos 

governantes uma prática assistencialista, que difere do que o profissional tenta 

trabalhar e articular com o usuário, a prática do assistencialismo por parte dos 

governantes reforça para a população um cunho paternalista que dilata o que diz a 

carta magna. De acordo com o assistente social, é difícil fazer com que a população 

deixe essa visão para trás tem relação com o estado, pois este não prioriza o 

trabalho dos assistentes sociais, que acabam não tendo condições de trabalhar com 

a população no sentido de que eles consigam perceber que o que recebem por parte 

do estado é garantindo em lei. 

Entretanto os profissionais não são unanimes em seu discurso, conforme o 

profissional relata (Ass.2) “Acredito que tenha evoluído muito enquanto efetivação de 

direitos, mas acredito também que ainda temos muito a progredir”. A legislação fez 

com que ocorresse a obrigação por parte do estado em ofertar qualidade de vida 

para a população, porém a própria constituição aborda como mínimos sociais, ou 

seja, o estado deve ofertar o mínimo não importando a qualidade do serviço 

prestado. 

A legalidade está posta em lei conforme correlata o assistente social, porém a 

preocupação é que após 27 anos, a população continua e enxergar a assistência 

social pelo viés da caridade, do assistencialismo e do paternalismo, é necessário 
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desenvolver com a população um processo crítico para a compreensão dos 

desdobramentos da política. 

 

Legalmente sim, já que a CF 88 traz a garantia enquanto direito a 
garantindo pelo Estado para quem dele necessitar, mas aos olhos da 
sociedade de modo geral não, a assistência social ainda é vista com olhar 
de caridade, benemerência e assistencialismo E o que é pior é termos 
profissionais e representantes políticos que continuam com está prática 
(Ass.3). 

 

É necessário que o profissional tenha um comprometimento ético político que 

vá ao encontro dessa nova realidade da profissão e que esse deixe para trás as 

ações assistencialistas da profissão. 

A grande problemática vislumbrada pelo profissional é em relação à 

constituição da profissão, que se deu no assistencialismo e que isso possa ter 

deixado uma forte herança a ser trabalhada pelo profissional. 

 

Acredito que a política deixou para trás esse viés, porém ainda temos muito 
o que avançar e será aos poucos, pois muitos séculos baseados na 
caridade. Não podemos negar também que muitas vezes ocorrem tentativas 
de se utilizar da política de assistência social como meia de angariar votos 
ou vantagens políticas. Porem cabe a todos os profissionais envolvidos 
explicar para a população seu direito independente do período (Ass.4). 

 

Outra problemática abordada é a dos governantes que ainda tentam se 

apegar ao cunho assistencialista com objetivo de se eleger e ocupar cargos 

públicos, corrompendo assim toda uma legislação e as ações dos profissionais que 

lutam para que a política seja reconhecida pelo viés da garantia constituída em lei, e 

acabam se deparando com práticas que não condizem com o que está em 

legislação. 

O profissional aponta a importância da inserção da assistência social, dentro 

do binômio de seguridade social, que efetivou a total cobertura por parte do estado a 

situações de necessidade da população, que passa a ter acesso à saúde, 

previdência social e assistência social, todas essas políticas trabalhando para o bem 

estar da população. 

 

A inserção da Assistência social no tripé da seguridade social representou 
uma inovação, consolidando-a como política pública e passou a garantir os 
direitos básicos de cidadania, ampliando a cobertura dos serviços da 
assistência social principalmente as pessoas que até então estavam 
desprotegidas (Ass.5). 
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Para se ter clareza da importância deste na política pública, pois a assistência 

social irá garantir para a população a garantia de ser atendida pelo estado diante de 

suas necessidades básicas, que é de alimentação e vestuário. Até a consolidação 

dos direitos sociais via Constituição Federal, a assistência social, era para quem 

dela merecesse, a pessoa tinha que estar ajustada aos padrões de boa conduta, 

com a inserção desta na carta magna passa a usufruir dela quem necessitar.  

Há importância do profissional “Com certeza. (Ass.6)” da efetivação da 

garantia dos direitos sociais via Constituição Federal, irá dar um norte a sua atuação 

diante da proteção social básica, mais precisamente na política de assistência 

social, compreender que sua ação está diretamente vinculada a uma lei que garante 

o acesso da população à condições mínimas de vida e de dignidade humana, é 

imprescindível para que esse dê continuidade ao seu trabalho. E a partir desse 

contexto buscar com que as ações do estado tenham efetividade na vida do usuário 

da política de assistência social. 

O objetivo desta pesquisa era o de conhecer se o profissional conseguia 

perceber a assistência social, como garantia de direito e se o desenvolvimento do 

seu trabalho conseguiu deixar o viés assistencialista para trás. Ao que se percebe, o 

profissional consegue ter esse parâmetro, e reconhece seu trabalho como efetivação 

de direito ao cidadão. 

Contudo faz-se necessário realizar uma reflexão em relação à proteção social 

básica e à rede de atendimento. A função do CRAS é realizar a prevenção de 

situações de risco e vulnerabilidades sociais. Sendo a assistência social tripé da 

seguridade social, seu papel é trabalhar em articulação com as demais políticas 

públicas, suas ações são a de prevenir e trabalhar a família em sua ação protetiva. 

Ao falhar em suas ações do CRAS, irão repercutir nas demais políticas 

públicas um maior número de crianças em situação de acolhimento, jovens em 

conflito com a lei, na saúde com um número expressivo de adolescentes gestantes, 

repercute em políticas que não fazem parte da seguridade social como o caso da 

habitação, a qual com as novas políticas habitacionais do programa Minha casa 

minha vida (que promoveu o acesso de famílias de baixa renda a condição condigna 

de vivência), mas em que há uma grande incidência de famílias que vendem e 

acabam retornando para locais que as coloquem em situação de risco. 

Percebe-se que a assistência social tem um papel fundamental diante das 

políticas públicas de forma geral, é dela a função de trabalhar e executar ações para 
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que a família consiga sua promoção social, cultura, e financeira, seu papel é o de 

trabalhar a família e as suas potencialidades objetivando-se que assim consiga-se 

formar um sistema completo de proteção é fundamental que seu trabalho seja 

articulado, dando respaldo às ações das demais políticas públicas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, podemos vislumbrar como o trabalho é protogênese da sociabilidade 

humana, é no trabalho que o ser humano constrói suas relações sociais 

econômicas, como também se autotransforma e transforma também a natureza. O 

trabalho modificou as relações humanas a tal ponto, que com essas transformações 

surgiu a divisão de classes, essa divisão está impregnada no antagonismo entre 

dominantes e dominada que viceja ainda nos dias contemporâneos. 

O ápice do maior acirramento das divisões de Classe foi a Revolução 

Industrial, na qual o sistema capitalista se consolida e que no decorrer de décadas 

atingirá o seu apogeu. Surge nesse contexto a Questão Social, que é a contradição 

entre capital e trabalho, isto é, para haver uma avolumação de capital, necessita de 

uma maior exploração sobre a Classe Trabalhadora. 

A divisão de classes que vigorou no modo de produção escravocrata, entre 

Senhores e escravos, no período feudal entre suseranos e servos, vigora no sistema 

capitalista entre proprietários e proletários, estes últimos, dependendo de sua 

situação salarial ficam a mercê das carências materiais que possam a eles darem 

dignidade humana. 

O Estado tem papel preponderante sobre a “Questão Social”, pois é sobre ele 

que vai recair o papel de sua participação perante os mais marginalizados, no 

entanto, como o Estado é um reflexo do projeto burguês, ele vai dar mais prioridade 

a questões relacionadas à manutenção e ao crescimento do capital, nesse sentido, o 

Estado se torna apenas um amenizador das expressões da questão social e não 

como um eliminador das causas das mazelas sociais, pois se isso fizesse, estaria 

destruindo o modo de produção capitalista. 

A “Questão Social” durante o século XIX e XX acaba ficando apenas como 

um fator criminalístico, em outras palavras, como caso de polícia, entendia a 

responsabilidade da miséria como causa única do próprio sujeito, não havia uma 

discussão de que as correlações sociais, como ausências de políticas que 

pudessem empoderar o sujeito, fossem causas das mazelas sociais. 

Em meados do século XIX e no decorrer do século XX, começam a surgir 

programas governamentais que visam amenizar as condições de miserabilidade da 

população, o primeiro deles foi plano “Bismarkiano” na Alemanha, criado no governo 

de Otto Von Bismark o plano criava fundos para atender os trabalhadores que se 
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acidentavam e se aposentavam, como também os desempregados, pode-se dizer 

que o plano “Bismarkiano” é o início das políticas sociais. 

No início do século XX, o governo norte de Franklin Roosevelt, inicia uma 

política social, denominada assistência social, o governo de Roosevelt é marcado 

pela intervenção do Estado tanto na economia como no social, desta forma, a 

política de assistência social visava atender àqueles principalmente que não tinham 

condições de trabalhar, que eram chamados na época de inválidos, dentre eles 

estavam os moradores de rua e pessoas com necessidades especiais. 

No “Pós-Segunda Guerra Mundial”, surge no contexto europeu o modelo 

econômico “Welfare State” que significa “Estado do Bem Estar Social”, que tinha 

como finalidade usar a riqueza produzida pelo sistema capitalista como alicerce para 

o fortalecimento e o crescimento de políticas sociais em variadas esferas. Os 

governos chamados de Socialdemocratas foram os implementadores dessa política, 

a Social-Democracia visava à manutenção do sistema capitalista, porém, com a 

paralização da ação somente do livre mercado que visava apenas lucros e a 

deterioração do social. 

O “Estado do Bem Estar Social” fez da Europa um dos locais do mundo com 

melhor desenvolvimento social, a miséria praticamente era erradicada, bem como o 

analfabetismo e mortalidade infantil, no entanto, a vinda do modelo econômico 

chamado “Neoliberalismo”, mudaria drasticamente esse quadro, a partir do final dos 

anos 70, mais especificamente na Inglaterra, e depois a se espalhar para outros 

países europeus. O neoliberalismo preconizava o total livre mercado na sociedade, 

como também o fim de orçamentos estatais para as políticas sociais, o Estado 

apenas se comprometeria com a manutenção da ordem nacional, uma frase que 

ficou emblemática na época para definir o neoliberalismo foi, “Máximo para o capital 

e mínimo para o social”. 

No Brasil da ditadura de Getúlio Vargas 1931-1945 e da ditadura militar de 

1964-1985, as políticas sociais eram vistas como apenas leis trabalhistas, ou seja, 

apenas o direito ao trabalho e condições de trabalho prevalecem, os elementos 

demais o trabalhador é que deve conquistar. Foi apenas na Constituição Federal de 

1988, que as políticas sociais passam a ter atenção em sua integralidade pelo 

Estado. A assistência social assume um papel preponderante para a política social, 

pois, grande parte da população brasileira estava na linha da miséria. Nesse sentido, 

em 2005, é assinado o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, anos antes esse 
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sistema não havia sido assinado por razões de ideologia econômica do 

neoliberalismo. 

A partir dos anos 90, o governo de Fernando Collor De Mello assume a 

presidência da República no Brasil, o seu governo se ausentou dos compromissos 

do Estado com as políticas sociais, bem como estava explicitado na Constituição 

Federal, ao preconizar projetos neoliberais na economia, Collor abriu o mercado 

brasileiro em detrimento aos avanços possíveis de políticas sociais, por essas 

razões, que a LOAS Lei Orgânica da Assistência Social  só é assinada em 1993. 

Com a vigência do SUAS, surgem ramificações de como administra a política, 

dentre elas a divisão entre proteção básica e proteção especial de média e alta 

complexidade, a primeira visa os atendimentos básicos de todo cidadão para a sua 

sobrevivência, como suprir seus meios de subsistência, como exemplo, alimentação, 

sobretudo também o acesso ao mercado de trabalho, a qualificação profissional, 

acolhimento e confecção de documentos. O CRAS, Centro de Referência de 

Assistência Social é uma instituição que segue esse ditame. 

Para a Proteção “Especial de Média e Alta Complexidade”, o atendimento se 

tangencia sobre a violação dos “Direitos Humanos”, como violência contra a mulher, 

contra criança e adolescente, contra o idoso e população de rua. O CREAS, Centro 

de Referência Especializado em Assistência Social é uma instituição que tramita 

nesse contesto. 

Na pesquisa, por meio de entrevista realizada com profissionais do Serviço 

Social dos CRAS de Cascavel, constatou-se que em sua grande maioria gostam do 

trabalho com a proteção básica, como também acreditam na política da assistência 

social como resolução para muitos problemas, no entanto, relatam que as 

dificuldades institucionais e orçamentárias dificultam muito os processos de trabalho, 

que culminam no aviltamento das execuções do Serviço Social na política. 

Em consenso, os profissionais apontam a fragilidade do Estado diante das 

políticas públicas, o que compromete as funções da proteção social básica e dificulta 

o trabalho dos profissionais diante da demanda a ser alcançada pelos ditames da 

política. 

Em suma, a assistência social não consegue realizar um trabalho efetivo e 

eficiente, apenas faz um trabalho emergencial, sem ir à gênese dos problemas 

sociais, para tanto o profissional tem a percepção que existe um abandono por parte 

do Estado na articulação da política pública. Caracterizada por ações fragmentadas, 
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comprometendo desta forma o trabalho em rede, e a articulação da rede 

sócioassistencial. 

O Estado não concretiza suas ações, de acordo com os profissionais, pois 

não há investimento na prevenção, seus esforços e maior investimento se darão 

com maior ênfase na proteção especial, momento esse em que já ocorreu a violação 

de direitos, desta forma irá repercutir a ineficiência de suas ações em todas as 

demais políticas, sejam elas educação, saúde, segurança pública, habitação, todas 

as políticas terão seu trabalho comprometido pela ineficiência do Estado.  

Verificou-se que, para os profissionais, não há nenhuma forma de relutância 

em atuar na política de assistência social, sua maior insatisfação está diante da não 

prioridade da proteção social básica por parte do Estado. O profissional reconhece 

sua importância dentro desta política e reconhece que sua atuação poderia ser mais 

eficiente se este cumprisse seu papel, portanto, a insatisfação do profissional está 

voltada à sua ineficiência. 

Há um consenso entre os profissionais de que a política de assistência social 

e os programas de transferência de renda não são responsáveis por nenhuma forma 

de comodismo, e que a falta de acesso a outras políticas é que acaba por dificultar a 

emancipação dos usuários, principalmente em relação à educação e qualificação 

profissional para que a população tenha dignidade para sua sobrevivência.  

Segundo os profissionais, é de extrema importância que o Estado consiga, 

através de suas ações, atender à população, sem o minimalismo que está imposto 

no momento. É necessário ações mais efetivas para que as políticas públicas 

alcancem seus objetivos.  

Outro fator a ser ponderado diante da política de assistência social, é o fator 

cultural que muitos usuários ainda trazem para o cotidiano da ação do profissional, 

ao qual a população ainda não consegue se emancipar de uma assistência, voltada 

ao assistencialismo e paternalismo de outrora. 

Para o profissional, ressalta-se que a assistência social em virtude de sua 

legislação, que a partir Constituição Federal de 1988, da LOAS em 1993,da PNAS 

(Política Nacional de Assistência social) de 2004, até a chegada do SUAS em 2005, 

ocorreu a efetivação da assistência social enquanto política pública, e a partir deste 

o desdobramento das ações. 

Vale ressaltar que para a construção desta política desde a sua inclusão 

dentro da Constituição Federal, até a legitimação através do SUAS, passaram-se 
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longos 17 anos, houve avanços neste período porém há muito a avançar para a 

construção de uma política que atenda a toda sua magnitude. 
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APÊNDICE I – FORMULÁRIO DE ENTREVISTA COM OS PROFISSIONAIS 
GRADUADOS EM SERVIÇO SOCIAL 

 

FACULDADE ITECNE DE CASCAVEL 
CURSO: SERVIÇO SOCIAL 
PROFESSOR ORIENTADOR: WILLIAM SILVANO DE CAMARGO 
PESQUISADORA: ANA PAULA ROMAN OLIVA DE OLIVEIRA 
OBJETIVO GERAL DA PESQUISA: COMPREENDER A PERCEPÇÃO DO 
PROFISSIONAL DE SERVIÇO SOCIAL EM RELAÇÃO À PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA 

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS GRADUADOS EM SERVIÇO SOCIAL QUE 

ATUAM NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE CASCAVEL-PR 

INSTITUIÇÃO/LOCAL DA ENTREVISTA: CENTRO DE REFERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL  

DATA DA ENTREVISTA: Nº DA ENTREVISTADA:  

 
3  CARACTERIZAÇÃO DO USUÁRIO: 
Nome:______________________________________________________________ 
NºCRESS:_____________  Endereço:____________________________________ 
Telefone:________________________                                          
Escolaridade:_____________________ 
Política Pública:_______________________________________________________ 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
1 – Ao término da graduação, em que política pública ou espaço sócio ocupacional 
desejava trabalhar? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2 – O profissional assistente social tem clareza da diferença entre proteção social 
básica e especial? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



102 
 

 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3 – Como é a percepção do profissional perante a execução do Estado para com a 
proteção básica? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4 – Como o profissional entende seu trabalho interdisciplinar na proteção básica? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5 – Há resistência do profissional para trabalhar na política de assistência da 
proteção básica? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
6 – Os argumentos difundidos em meio à sociedade sobre que a política da 
assistência causa comodismo econômico no cidadão é fator de descrença dessa 
política por parte do profissional? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
7 – Se acaso há insatisfação do trabalho com a política de assistência social da 
proteção básica, o que o profissional gostaria que alterasse nela? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
8 – Acredita que a política pública de assistência social conseguiu, de fato, atingir o 
status de garantia de direito? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
9 – Como o senhor (a) visualiza as ações do Estado para com a proteção social 
básica? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
10 – A seu ver, quais os fatores que impedem o usuário da assistência social de ser 
emancipado? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
11 – A assistência social, após a constituição federal de 1988, efetivamente deixou 
para trás seu viés paternalista e assistencialista? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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   APÊNDICE II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,_________________________________________________________________

__,Nacionalidade_______________________________,idade_________________,

Estado 

civil______________________,profissão___________________________________

_,CRESS____________________declaro ter recebido o convite para participar de 

um estudo denominado Compreender a percepção do profissional de serviço social 

em relação a proteção social básica, que tem o objetivo de 1. Diferenciar Proteção 

Social Básica e Proteção Especial;2. Aclarar os motivos pelos quais o Estado não 

prioriza a Proteção Social Básica; 3. Apresentar o trabalho desenvolvido pela equipe 

interdisciplinar na Proteção Social Básica; 4. Verificar os elementos de resistência 

dos profissionais para trabalhar na Proteção Social Básica. A minha participação no 

referido estudo será no sentido de responder ao questionário.  Declaro que recebi 

todos os esclarecimentos necessários sobre os procedimentos para a realização da 

pesquisa e que estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu 

nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me 

identificar, será preservado. 

Também fui informado de que o resultado final dessa pesquisa poderá ser 

objeto de publicação ou exposição na forma de trabalho científico, no âmbito 

nacional ou internacional e ainda que posso me recusar a participar do estudo, ou 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar apresentar justificativa 

para tal ato, não sofrendo qualquer prejuízo ou penalidade em razão disso. 

 Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Ana Paula Roman 

Oliva de Oliveira acadêmica do curso de Serviço Social e William Silvano de 

Camargo professor orientador e a Instituição Itecne e com eles poderei manter 

contato pelos telefones (45)9974-8562 e (45) 9944-1429 e/ou pelos e-mails 

ana_paula_oliva@hotmail.com e wsc@gmail.com. 

Tendo sido orientado quanto ao teor do todo aqui mencionado e 

compreendido a natureza e o objetivo do presente estudo, manifesto meu livre 
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consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 

econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

Em casos de dúvidas, reclamações ou qualquer tipo de denúncia sobre esta 

pesquisa poderei entrar em contato com o Comité de Ética em Pesquisa das 

Faculdades Itecne – Cascavel pelo telefone (45) 3326-0110 ou ainda com a 

Coordenação do Curso de Serviço Social da referida Instituição pelo e-mail 

itecne@itecnecascavel.com.br.   

 

 

Cascavel, 26 de Agosto de 2015. 

 

 

 

__________________________________________ 

Profissional Assistente Social 

 

 

__________________________________________ 

Professor Orientador: William Silvano de Camargo 

 

 

___________________________________________ 

Acadêmica: Ana Paula Roman Oliva de Oliveira 
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   APÊNDICE III 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS 

 

 

Nós, Ana Paula Roman Oliva de Oliveira acadêmica do Curso de Serviço Social da 

Faculdade Itecne de Cascavel, e William Silvano de Camargo orientador, 

pesquisadores abaixo assinado, envolvidos na pesquisa de título Compreender a 

percepção do profissional de Serviço Social em Relação à Proteção Social Básica, 

nos comprometemos a manter a confidencialidade sobre os dados coletados bem 

como a privacidade de seus conteúdos, como preconizam os Documentos 

Internacionais e a Res. 196/96 do Ministério da Saúde. 

Informamos que os dados a serem utilizados dizem respeito ao questionário ocorrido 

no período de 01/08/2015 a 30/09/2015 e que serão utilizados exclusivamente para 

a execução do projeto em questão.  

 

 

         Cascavel, ______de ______________de __________ 

 

 

 

__________________________________________________ 

William Silvano de Camargo RG. 10.474.706-0 

 

 

 

___________________________________________________ 

Ana Paula Roman Oliva de Oliveira 7.642.983-9 

 


