
 
1 

 
 

                  

A EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL E OS DESAFIOS PARA A 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Raffaella Canini1 
Antônia Gomes Furtado2 

Ana Clara Feliciano3 
Aline Souza4 

 
 

RESUMO 
 
Este trabalho constitui-se num estudo teórico voltado para o 
debate contemporâneo a respeito da política de Assistência 
Social e o Serviço Social no Brasil. Tem por finalidade fazer 
uma discussão a respeito da inserção do/as assistentes sociais 
diante da expansão do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), apontando para os diversos desafios que estão postos 
nos dias de hoje para a atuação profissional no âmbito dessa 
política. O estudo evidenciou que, apesar da importância do 
trabalho desenvolvido pelo/a profissional, ainda existe uma 
concepção de assistência pautada na caridade e no 
assistencialismo, fazendo com que as ações sejam imediatas e 
pontuais. 
 
Palavras- chave: Assistência Social. Serviço Social. Atuação 
Profissional. 
 
ABSTRACT 
 
This study constitutes a theoretical study facing the 
contemporary debate about the Social Welfare Policy and 
Social Work in Brazil. Aims to make a discussion of the 
insertion social workers to the expansion of the Unified Social 
Assistance System (ITS), pointing to the many challenges that 
are set today for the professional practice under that policy. The 
study showed that, despite the importance of the work of the / a 
professional, there is a service design based in the charity and 
welfare, causing the stock is immediate and timely. 
 
Keywords: Social Assistance. Social Work. Professional 
Practice. 
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INTRODUÇÃO  

 

A criação e consolidação de um sistema de proteção social sob a perspectiva do 

direito tem como marco principal, no Brasil, a Constituição Federal de 1988, que 

regulamentou a Seguridade Social, organizada através das três políticas de proteção: 

saúde, previdência e assistência social. 

Desta forma, o atendimento a uma série de demandas sociais, até então 

compreendidas como responsabilidades individuais ou de determinados grupos, passaram a 

ser parte da agenda estatal e, assim, o reconhecimento da assistência social como política 

pública, evidenciando um avanço considerável para a população brasileira.   

A assistência social no Brasil, articulada às demais políticas sociais, tem 

passado por importantes transformações com o objetivo de desloca-la do campo da 

benemerência para se afirmar no campo da Seguridade Social. Apesar dessa representativa 

mudança, não podemos deixar de considerar os embates e repercussões trazidos pela 

agenda neoliberal e pelos cortes no âmbito da política social feitos pelo Estado.  

No universo dessa política, a atuação do/a assistente social é significativa e tem 

sido um espaço importante na luta pela ampliação dos direitos e consolidação da 

assistência nesse campo. Ao lado dessa luta, coloca-se igualmente a necessidade de 

romper barreiras para a afirmação do projeto ético-político do Serviço Social.  

Com o objetivo de propiciar essa discussão, o presente estudo parte de uma 

fundamentação normativa da política de Assistência Social no Brasil pelo marco da Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS) até a configuração atual do SUAS.  

Em seguida, fomenta-se o debate sobre os espaços de atuação e os desafios 

apresentados no cotidiano profissional do/a assistente social, vislumbrando as 

possibilidades de superação no direcionamento do trabalho social pelo rigor teórico-

metodológico subsidiado pelos valores ético-político da categoria.  

 

 1.  A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL  

 

A regulamentação da assistência social através da LOAS (Lei n.8.742/93) rompe 

com a visão assistencial e filantrópica, presente historicamente, e se torna um instrumento 

para a defesa dos direitos dos segmentos mais necessitados, tornando-se uma estratégia 

de combate à pobreza e à vulnerabilidade social. 

De acordo com o artigo primeiro da LOAS, “a assistência social, direito do 

cidadão e dever do Estado, é política de Seguridade Social não contributiva que provê os 

mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da 
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sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas”. Pode-se notar a clara 

responsabilização do Estado, em garantir ao cidadão condições mínimas de sobrevivência. 

Um aspecto relevante no período para a construção da assistência social, como 

política pública, tem como um dos marcos centrais, além da LOAS, a aprovação da Política 

Nacional da Assistência Social (PNAS/2004) através da Resolução n. 145, de 15 de outubro 

de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social. A normativa substitui a PNAS de 

1998, que colocava a assistência social como instrumento de redução da pobreza, 

alargando a concepção da política, que passa a ser compreendida enquanto direito de 

cidadania, como proteção social não contributiva. Nesse sentido Sposati coloca que: 

 

O lugar de conceituação da política de assistência social como proteção social não 
contributiva, estabelecido pela PNAS-2004, atribui-lhe a responsabilidade de garantir 
como direito social o alcance de seguranças sociais de sobrevivência, rendimento, 
autonomia, acolhida, convívio ou vivência familiar (SPOSATI, 2011. p. 10).  

 

Regida por princípios democráticos e baseada na gestão descentralizada, a 

Política Nacional da Assistência Social prevê a participação da população através de 

organizações representativas e do controle social, e tem por objetivo prover atenção básica 

e especial aos indivíduos e grupos que deles necessitar, contribuindo para a equidade dos 

usuários, assegurando ações que tenham como centralidade a família, e que garantam a 

convivência familiar e comunitária. Essas inovações são fruto das relações políticas que 

perpassaram sua construção e se pautam no sentido de romper com a marcada e 

conhecida filantropia a que foi submetida à assistência, tratam-se de esforços no sentido de 

fortalecê-la na condição de política pública e cumprir com os objetivos atribuídos à PNAS. 

Em consonância com as diretrizes e princípios apontados pela PNAS, é 

implementado o SUAS, considerado um requisito essencial da LOAS para a efetivação da 

assistência social. Suas ações devem contemplar a assistência social enquanto política 

pública, uma vez que este é o Sistema responsável pela execução e efetivação dessa 

política. Sua implementação e organização é o objeto principal da Norma Operacional 

Básica (NOB/SUAS) de 2005, aprovada em 15 de julho de 2005 pela Resolução n. 130 do 

CNAS, esse instrumento foi responsável por lançar os elementos basilares do SUAS, 

instituindo um padrão nacional para a política, regulamentando inclusive os níveis de 

habilitação – inicial, básico e pleno – na gestão da política, que determinam a respeito das 

transferências de recursos entre os entes federativos para a execução da assistência social. 

O SUAS é constituído pelo conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios 
no âmbito da assistência social prestados diretamente – ou por meio de convênios 
com organizações sem fins lucrativos -, por órgãos e instituições públicas federais, 
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estaduais e municipais da administração direta e indireta e das fundações mantidas 
pelo poder público. É modo de gestão compartilhada que divide responsabilidades 
para instalar, regular, manter e expandir as ações de assistência social (YAZBEK, 
2006. p.130).  

 

A proteção social ofertada pela assistência está dividida em níveis de proteção: 

básica e especial. A primeira é destinada a indivíduos e famílias cujos vínculos estejam 

mantidos, com o intuito do seu fortalecimento e com vistas a prevenir um rompimento. A 

execução dos serviços de proteção básica é responsabilidade dos Centros de Referência da 

Assistência Social (CRAS), que são unidades públicas estatal de base territorial, localizados 

em áreas de maior vulnerabilidade social.  

Visando a integração, convívio e orientação sociofamiliar, o CRAS executa o 

Programa de Atenção Integral às Famílias – PAIF, sendo considerados serviços de proteção 

básica aqueles que potencializam a família como unidade de referência, através de 

programas de promoção e podem oferecer outros serviços, programas, projetos e benefícios 

de proteção social básica, relativos às seguranças de rendimento, autonomia, acolhida, 

convívio ou vivência familiar e comunitária.   

A proteção social especial, por sua vez, está organizada conforme a 

complexidade, em média e alta, cujos serviços e programas são definidos segundo essa 

divisão. Os vínculos afetivos e sociais são uma das principais referências para a distinção 

entre as proteções e serviços. A proteção social especial é voltada para indivíduos em alto 

grau de vulnerabilidade pessoal e social, decorrentes de abandono, violência, perdas de 

vínculos, exploração, enfim, situações que cobram ações enérgicas no tocante a proteção.   

A proteção social de média complexidade envolve o Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social (CREAS). O atendimento é dirigido às pessoas que 

sofreram violação de direitos, mas que ainda mantêm os vínculos familiares, objetivando a 

orientação e convívio sócio familiar e comunitário, como dispõe a PNAS e outros 

documentos que norteiam a oferta dos serviços. Trata-se de acompanhamento técnico 

monitorado através de serviços de orientação e apoio sociofamiliar, plantão social, 

abordagem de rua, cuidado no domicilio, serviços de habilitação na comunidade às pessoas 

com deficiência, além de programas e serviços para crianças e adolescentes em situação de 

trabalho infantil, violência sexual e adolescente em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto.  

A proteção social de alta complexidade está voltada para indivíduos que devido 

à violação de seus direitos encontram-se sem referência de família ou precisam ser 

retirados do núcleo familiar. São serviços que garantem proteção integral no que diz respeito 

aos vínculos familiares quando estes se encontram fragilizados ou foram perdidos. Seus 
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serviços são os Serviços de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades: Abrigo 

institucional, Casa-Lar, Casa de Passagem e Residência Inclusiva. Os Serviços de 

Acolhimento em República, Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e Serviço de 

Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências. 

Os níveis de proteção social são estabelecidos conforme o nível de fragilidade 

dos vínculos entre os membros da família. Fragilidade esta, causada pelas mais diversas 

situações de vulnerabilidade social e negação de direitos a que são submetidas. Ressalta-se 

que todos esses serviços devem seguir os padrões técnicos estabelecidos em normativas 

do SUAS, havendo publicações específicas organizadas pelo MDS para nortear e 

padronizar os serviços ofertados pela assistência social.  

Nesse cenário, pode-se constatar que as mudanças ocorridas na política são tão 

reais quanto os desafios postos em sua implementação e consolidação. A validação 

cotidiana dos direitos assegurados é uma realidade posta diante do/as profissionais 

executores e daqueles que pensam a política social, um esforço diário, para que, mesmo 

nas contradições, as mudanças sejam efetivas. 

 

2. A ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SERVIÇO SOCIAL 

 

Esta seção objetiva discorrer sobre a atuação do Serviço Social na assistência 

social, sobretudo quanto aos campos de trabalho e atribuições profissionais diante da 

expansão da assistência como política de seguridade social através do SUAS.  

Devido à nova concepção de assistência social pública e, principalmente, a 

implementação do SUAS, os serviços começam a se expandir e se reorganizarem, 

ampliando consideravelmente os espaços para atuação do/as assistentes sociais. Entre os 

anos de 2005 e 2009 foi registrado um aumento de 30,7% no número de trabalhadores 

inseridos no SUAS (CFESS, 2011a), percentual significativo que, embora não se refira 

apenas aos assistentes sociais, certamente os inclui de forma expressiva nesse patamar, 

uma vez que a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS, NOB/RH, 

(BASIL, MDS, 2011) prevê o mínimo de 01 assistente social para cada equipe de referência 

dos  serviços socioassistenciais5  

Na compreensão da assistência social como política de Seguridade Social é 

preciso considerar que o trabalho do/a assistente social no âmbito do SUAS lida diretamente 

                                                           
5 Nos casos dos serviços de proteção social de alta complexidade, quando não existentes nas 

equipes de atendimento direto, a garantia de pelo menos 01 profissional da área de serviço social e 
01 da área de psicologia é prevista nas equipes de referência vinculadas ao órgão gestor para 
atendimento psicossocial. 
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com as condições objetivas de vida da classe trabalhadora, já negligenciadas. Portanto, 

deve estar direcionado para a afirmação de um espaço de ampliação dos direitos sociais, 

baseado em dimensões políticas, éticas e técnicas. 

Nesses termos, como nas demais áreas de atuação, é imprescindível o 

conhecimento crítico da realidade e das necessidades sociais dos usuários, numa 

perspectiva de totalidade. No caso da definição de trabalhadores da assistência social, 

devem ser consideradas, entre outros elementos, a concepção de assistência que se 

pretende consolidar e as competências e atribuições profissionais legais. 

Assim sendo, os parâmetros para atuação do/as assistentes sociais na política 

de Assistência Social (CFESS, 2011b) têm por base o Código de Ética Profissional, a lei que 

regulamenta a profissão, a Resolução n°. 493/2006 do CFESS (dispõe sobre as condições 

éticas e técnicas do exercício profissional do assistente social) e as Diretrizes Curriculares 

do Serviço Social. 

O universo da política de Assistência Social permite uma atuação profissional 

diversificada e com competências específicas, considerando os elementos referidos 

anteriormente. São espaços para essa atuação: o atendimento às necessidades básicas e 

acesso aos serviços, direitos, bens e equipamentos públicos da assistência social; a gestão, 

o planejamento e a execução direta da política; a intervenção junto a movimentos e 

organizações sociais; a inserção nos espaços de controle democrático; e a realização de 

estudos e pesquisas para subsidiar o planejamento da política. Para ilustrar o debate, 

remete-se ao trabalho do/as assistentes sociais nos CRAS, tendo em vista a sua 

característica de “porta de entrada” para os serviços sócio assistenciais e, por isso, a 

exigência de sua estruturação nos municípios a partir do nível de gestão básica do SUAS 

(BRASIL, MDS, 2012) e a previsão da necessidade do/a assistente social na equipe de 

referência. 

O trabalho nesse serviço se efetiva a partir de equipe interdisciplinar, composta 

predominante, para além do/as assistentes sociais, por psicólogos e/ou pedagogos, 

buscando possibilitar o atendimento do conjunto de necessidades objetivas e subjetivas dos 

usuários. 

A pesquisa de informações básicas municipais (Munic) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2009, apud CFESS 2011a) aponta as atividades 

predominantemente desenvolvidas nos municípios pela política de Assistência Social. 

Embora não se refiram especificamente aos serviços ofertados pelos CRAS, observa-se que 

todas as atividades estão relacionadas às garantias da proteção social básica: 
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Tabela 1 – Atividades predominantemente desenvolvidas nos municípios brasileiros pela política de 

assistência social. 

Atividade Quantidade de municípios que desenvolvem (%) 

Visita domiciliar  93,1% 

Atendimento sociofamiliar 89,6% 

Atendimento familiar  89,3% 

Cadastramento socioeconômico  88,4% 

Provisão de Benefícios Eventuais  79,4% 

Atividade de geração de trabalho e renda  77% 

Atividade de capacitação e preparação para o mundo 

do trabalho  

58,5% 

 Fonte: CFESS (2011, a). 

  Esse panorama é revelador de uma atuação baseada em práticas individuais, 

familiares e grupais, que em si não representam uma limitação, mas que precisam ser 

visualizadas em conjunto e estendidas à comunidade com o objetivo de orientação social e 

socialização de informações referentes aos direitos sociais. Para além dessas atividades, 

destaca-se a utilização de técnicas e instrumentais específicas do Serviço Social, tais como 

a realização de estudos sociais para a elaboração de laudos e pareceres técnicos para 

subsidiar o acesso a benefícios e serviços socioassistenciais. 

A Resolução n°. 109/2009 do CNAS, ao instituir a Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais, indica, entre outros elementos, o trabalho social essencial aos 

serviços, elencando determinadas atividades a serem desenvolvidas. Considerando 

devidamente a importância deste instrumento normativo, a atuação profissional, entretanto, 

não deve permanecer a ele restrito, pois a dinamicidade da realidade e a especificidade do 

território exigem do/a assistente social uma posição inventiva frente às demandas. 

Para que as ações sejam direcionadas de maneira racional, destaca-se a 

realização de diagnósticos de cobertura e vulnerabilidade como primordial ao trabalho do 

CRAS, subsidiando a articulação do atendimento com os demais serviços e políticas sociais, 

para que a intervenção não fique restrita à unidade. Nesse sentido, faz-se necessário, ainda, 

a definição e o entendimento das competências profissionais e da finalidade da política de 

Assistência Social (COUTO et al., 2012).   

Em meio a tudo isso, nesse movimento de expansão do SUAS e da inserção 

do/as assistentes sociais nesse espaço, é imprescindível a garantia das condições 

materiais, institucionais, financeiras e, ainda, éticas e técnicas para o exercício da 

autonomia profissional, que perpassam desde o espaço físico adequado para atendimento 

até à questão da valorização profissional, no sentido do respeito aos direitos e valores ético-

políticos da categoria. 



 
8 

 
 

                  

 

 

3. OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO DO/A ASSISTENTE SOCIAL NA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

 Como já é de conhecimento, o Serviço Social tem ganhado visibilidade na 

política de Assistência Social brasileira de forma bastante avassaladora, o que não só indica 

o processo de expansão dos campos de trabalho para o/a profissional de Serviço Social ao 

longo dos anos, como também, impõe diversos desafios para sua atuação. 

Na trajetória da política de Assistência Social, observamos que o/a assistente 

social vem ocupando um lugar estratégico e significativo, e isso se dá, principalmente, pelo 

comprometimento da categoria na luta pela consolidação dos direitos sociais. 

A realidade atual nos campos de trabalho do/a assistente social no âmbito dessa 

política aponta para uma série de problemáticas que ganham maior complexidade, que vão 

desde a falta da postura crítica do/a profissional, ausência de compromisso ético-político, 

técnico-operativo, à estrutura das condições de trabalho que estes estão submetidos. 

Tratando-se de algumas dessas problemáticas, uma das questões que 

permeiam esse campo diz respeito às relações conservadoras que envolvem o trabalho 

desse profissional, o que distancia a percepção do usuário dessa política como sujeito de 

direitos e reforça a política como prestação de ajuda e de caridade. Estas práticas e 

percepções ainda não foram superadas totalmente, comprometendo a eficácia do trabalho 

social realizado e até mesmo a consolidação da política de Assistência Social no campo dos 

direitos.  

 Sabemos que “as relações conservadoras dificilmente são superadas sem rigor 

teórico-metodológico e direção ético-política [...]” (SILVEIRA, 2011, p. 19). Isso requer do/as 

profissionais saberes, competências e uma atuação comprometida com a democratização 

do acesso ao direito à assistência social e com os valores coletivos: 

 

Os saberes requisitados possuem complexidades próprias orientadas pelos projetos 
profissionais coletivos e, se inscrevem no projeto social do direito à assistência 
social, o que requer a compreensão da trajetória dessa política e de sua natureza, a 
produção de respostas técnicas e éticas vinculadas às demandas e aos processos 
essenciais que possibilitam a mediação entre o direito e às necessidades dos 
usuários [...] (SILVEIRA, 2011, p. 28). 

  

Com certeza, no decorrer dos anos a profissão avançou na adoção de um 

posicionamento baseado numa perspectiva crítico, no entanto, contata-se que no seio da 
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ação profissional ainda são reproduzidas práticas que se reportam a tradicionais formas de 

culpabilização do sujeito e reforçam o assistencialismo/clientelismo. O desafio está em 

romper com essa herança cultural pautada em tais práticas.  

Outro grande desafio a ser enfrentado é referente às transformações no mundo 

do trabalho que vem atingindo a classe trabalhadora. Semelhante a outros profissionais no 

campo da assistência, o/a assistente social tem atuado diante de condições bastante 

adversas e precárias, por exemplo, o salário baixo, a falta de transporte e material básico 

para desenvolver com qualidade as ações estabelecidas. Assim, os principais temas que 

ganham repercussão no âmbito da discussão acerca das condições de trabalho são: 

 

[...] admissão por concurso público; remuneração condigna; redução da jornada de 
trabalho; condições éticas e técnicas de trabalho; equipes de referência na gestão e 
nos serviços; saúde do trabalhador; segurança no trabalho; adequação ou 
construção de Planos de Carreira, cargos e Salários – PCCS; reorganização da 
formação profissional às necessidades da política pública; e a implementação de 
uma Política Nacional de Capacitação, direcionada pelo princípio da educação 
permanente (SILVEIRA, 2011, p.17). 

 

 O trabalho social na política de Assistência Social brasileira sofre com os efeitos 

críticos advindos dos ajustes neoliberais que se expressam na perspectiva da 

desregulamentação dos direitos trabalhistas e nas mais variadas formas de precarização. 

Diante disso, não há dúvidas de que “a implementação do SUAS exige novas formas de 

regulação, organização e gestão do trabalho [...]” (RAICHELIS, 2011, p.44), e que a garantia 

dos direitos nesse campo se apresenta como condição essencial e de responsabilidade 

estatal na luta pela superação das formas de organização do trabalho impostas pelo capital. 

Se por um lado, a política de Assistência Social requer profissionais 

comprometidos com o acesso, preservação e ampliação do direito à assistência social, por 

outro, o campo de trabalho do/a assistente social tem demandado maiores e melhores 

condições de trabalho e consequentemente valorização profissional.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a assistência social 

expande-se tanto no plano normativo quanto no prático, ampliando consigo os espaços para 

atuação do/as assistentes sociais, sinalizando aqui a vinculação histórica entre essa área e 

profissão no Brasil. Desta forma, é evidente o avanço conquistado no campo da proteção 

social brasileira com o reconhecimento da assistência enquanto integrante do sistema de 

seguridade social brasileira. 
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Não obstante, existem obstáculos reais para a afirmação e implementação da 

política de Assistência Social na perspectiva dos direitos sociais e, intrínseco a estes, 

desafios para a atuação profissional pautada no projeto ético-profissional do Serviço Social. 

Assim, diante das limitações, o trabalho social desenvolvido pelo/a assistente 

social exerce função essencial nesse processo quando guiado pelos pressupostos políticos, 

éticos e técnicos da categoria, uma vez que se posiciona pelo compromisso com a luta pela 

garantia dos direitos da classe trabalhadora.  
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