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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta uma análise crítica sobre o trabalho do 
Assistente Social na Política de Assistência Social na Cidade 
de São Paulo, destacando os desafios e possibilidades da 
práxis embasada na teoria social crítica marxiana. Verifica-se 
que muitos são os desafios postos ao profissional dentro da 
sociabilidade do capital, no entanto, é possível a construção de 
uma práxis que defende aos interesses da classe trabalhadora.  
 
Palavras-chave: Assistência Social. Trabalho. Trabalho do 
Assistente Social. 
 
ABSTRACT 
 
This Work presents a critical analysis about the Social Assistant 
role in the Social Assistance Policy for the São Paulo state, 
highlighting the challenges and possibilities of praxis through 
the Marxist critictheoretical foundation It’s pointed in this work 
that there is many challenges to the professional into the capital 
sociability, however, it is possible the construction of praxis 
which stands for working class rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho proposto tem a finalidade de contribuir para a reflexão do trabalho 

profissional do Assistente Social na Política Pública de Assistência Social, na perspectiva 

social crítica, buscando evidenciar os desafios e possibilidades enfrentados.  

O Assistente Social é um profissional inserido na divisão social e técnica do 

trabalho, portanto, faz parte da classe trabalhadora. Realiza seu trabalho na sociedade 

capitalista, que preconiza o Estado Mínimo para a população e máximo para o capital, na 

qual a concentração de renda é cada vez mais expressiva, as políticas públicas estão sob a 

lógica da ofensiva neoliberal que as privatizam, precarizam e liquidam direitos socialmente 

conquistados. 

É neste contexto contraditório que o profissional está inserido, podendo o mesmo 

atender aos interesses do capital, como atender aos interesses da classe trabalhadora, no 

entanto, o Código de Ética profissional é claro ao afirmar em seus princípios a defesa 

intransigente dos direitos humanos e a liberdade como valor ético central. 

 

1. CATEGORIA TRABALHO E O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL 

Referendando-se na teoria social crítica marxiana, entende-se o trabalho enquanto 

categoria fundante do ser social, sendo este o ponto de partida ao entendimento de todas as 

relações sociais existentes na história da humanidade. 

Sabe-se que a ação humana se concretiza na relação do homem com a natureza, 

onde os homens e mulheres transformam matérias naturais em produtos que possam 

atender suas necessidades. Essa transformação se realiza através de uma atividade que 

chamamos de trabalho. 

Para Marx, o trabalho, como categoria ontológica, é o espaço privilegiado de 

humanização, é através do trabalho que o homem transforma a natureza e a si próprio. 

Entendemos como trabalho aquilo que se difere das ações desenvolvidas por outras 

espécies animais (BARROCO, 2010). O homem consegue projetar conscientemente e 

anteriormente o fruto de suas atividades, capacidade que Marx chamou de teleologia. 

 

Como práxis, o trabalho realiza um duplo movimento: supõe a atividade 
teleológica (a projeção ideal de suas finalidades e meios) por parte do sujeito 
que o realiza e cria uma realidade nova e objetiva (resultante da matéria 
transformada). O produto do trabalho constitui a objetivação do sujeito. Nesse 
processo, o sujeito se modifica e pode se auto-reconhecer como sujeito de 
sua obra; a natureza se modifica por ter sido transformada pela ação do 
homem. O produto passa a ter uma existência independente do sujeito que o 
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criou, mas não independente da práxis da humanidade, pois é resultante do 
acúmulo de conhecimento e da prática social do homem.  (BARROCO, 2010 
p. 24).  

 

Sendo a sociabilidade uma capacidade inerente ao ser social que objetiva suas 

ações através do trabalho, o mesmo constrói a história, de acordo com Heller (1972) “a 

história é a substância da sociedade”. Só o homem é capaz de transformar a sociedade. 

O ser social enquanto ser ontológico que constrói sua própria história e cria novas 

alternativas para se desenvolver, amplia sua natureza social e consciente, criam-se 

possibilidades de uma existência social aberta para o novo, instaurando objetivações que 

permitem a auto-construção do ser social com um ser livre e universal (BARROCO 2009, 

p.168). 

O Serviço Social trata-se de uma profissão inserida na reprodução das relações 

sociais capitalistas e, portanto, esses profissionais fazem parte dos trabalhadores coletivos 

da sociedade. Dessa forma, encontra-se submetido às amarras do trabalho assalariado, 

gerador de diversos empecilhos à materialização do compromisso intransigente desta 

categoria com a classe trabalhadora. 

Em um substancial estudo ao Serviço Social brasileiro Iamamoto e Carvalho (1998, 

p. 38) acabam por capturar o “significado social da profissão, como um dos elementos que 

participa da reprodução das relações sociais de classes e do relacionamento contraditório 

entre elas”. Eles buscam a apreensão das implicações sociais que conformam as condições 

do exercício profissional do assistente social na sociedade capitalista, estabelecendo os 

eixos que caracterizam a participação do Serviço Social no processo de reprodução das 

relações sociais, na perspectiva do capital e do trabalho.  

O Serviço Social como uma profissão situada na divisão social do trabalho, sendo 

partícipe do processo de produção e reprodução das relações sociais, tendo sua atividade 

voltada ao auxílio do controle social e na difusão da ideologia dominante junto à classe 

trabalhadora, sua intervenção não é monolítica. No “face a face” com os usuários dos seus 

serviços, com o desvelamento do cotidiano dessa população e considerando o conflito entre 

as classes, torna-se possível e vital à profissão criar estratégias de favorecimento da 

população atendida, por intermédio de uma opção política voltada para os interesses dos 

trabalhadores.   

A década de 1990 foi marcada por conquistas substanciais à categoria profissional 

dos assistentes sociais, que resultaram no Projeto Ético Político do Serviço Social, expresso 

pela implantação de novo currículo mínimo para o curso, a aprovação de um novo código de 

ética profissional e de uma nova regulamentação profissional, frutos de um amplo debate 

iniciado pela categoria e estendido por suas entidades, Conselho Federal de Serviço Social 
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(CFESS); Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) e Associação Brasileira de Ensino 

e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) a todo o país.  

O Serviço Social passa a ser apreendido como uma especialidade profissional, que 

tem nas expressões da questão social sua matéria prima para a realização de suas 

atividades. A profissão se consolidou e se organizou em uma conjuntura sócio histórica de 

agravamento da mesma, resultante de exigências impostas pelo novo padrão produtivo e 

dos princípios, valores e ideologias da acumulação flexível por intermédio do neoliberalismo. 

A categoria profissional enfrenta em 2014 novas manifestações da questão social, 

produto das mudanças ocorridas no universo do trabalho, ou seja, na esfera da produção, 

operadas no seio da sociedade capitalista, são exemplos: a reestruturação produtiva, a 

internacionalização da economia, o Estado mínimo, dentre outros. Os reflexos desse 

aprofundamento refletem: a fome, a desigualdade social, injustiça e o desemprego. 

Diante deste contexto de expansão do modo capitalista de pensar, estruturado no 

processo de financeirização do capital, Iamamoto (2009), aponta sobre a necessidade de 

que o assistente social desenvolva novas habilidades e competências capazes de 

possibilitarem a construção de mediações direcionadas essencialmente pautadas por duas 

direções, a apreensão das várias expressões que assumem as desigualdades sociais e a 

segunda condiz em forjar formas de resistências nas teias das atuais relações sociais em 

que o Serviço Social encontra-se inserido. 

 

2. A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO 

A trajetória da Política de Assistência Social no Brasil é marcada pela filantropia e 

políticas de governo, com ações focalistas, fragmentadas, assistencialistas e descontínuas, 

onde as medidas de proteção social fundamentavam-se no prisma da moral cristã.  

A promulgação da Constituição Federal em 1988 reconheceu as políticas sociais 

enquanto direito do cidadão e dever do Estado. Deste modo, a assistência social passou a 

compor o tripé da seguridade social, juntamente com a saúde e a previdência social. Esta 

constituição foi pioneira no Brasil em indicar a organização de um sistema governamental de 

assistência social 

Apesar dos avanços conquistados pela Carta Magna de 1988, a mesma é aprovada 

em um momento de acirrado conflito entre as classes e de forte participação da sociedade 

civil na luta pelo alargamento da democracia, o neoliberalismo, de uma forma paradoxal, 

começa a ditar sua cartilha, promovendo um ajuste nas contas públicas, com privatizações, 

cortes nos investimentos públicos e expansão no setor privado. 
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Destaca-se que a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) aprovada em 

2004 sinaliza um marco fundamental de avanço da Política Pública de Assistência Social, na 

medida em que estabelece provisões assistenciais que precisam ser pensadas na 

perspectiva de direito de cidadania sob atenção do Estado.    

A Política de Assistência Social enquanto proteção social não contributiva possui 

ações específicas estatalmente reguladas para provisão de serviços e benefícios sociais 

com vistas a enfrentar situações de risco social ou privações sociais. As seguranças sociais 

previstas pela PNAS são: acolhida, convívio ou vivência familiar e comunitária e de renda. 

Com vistas à efetivação e consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em 

2011 este Sistema adquiriu estatuto de lei (Lei nº 12.435/2011). 

Ressalta-se que a Política de Assistência Social deve afiançar duas Proteções 

Sociais a Proteção Social Básica (PSB) e a Proteção Social Especial (PSE) Média e Alta 

Complexidade, a PSB tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários (PNAS, 2004 p. 33), e a PSE se propõe a atender famílias e/ou indivíduos em 

situação de violação de direitos, que passaram por situação de rompimento e/ou fragilidades 

nos vínculos familiares e comunitários. 

As PSB e PSE são executadas em unidades públicas estatais territorializadas – 

a PSB terá o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e a PSE terá o Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) enquanto equipamentos públicos 

estratégicos para atender as famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade, risco e 

violação de direitos social e/ou pessoal. 

São Paulo é a maior metrópole da América Latina, segundo o Censo IBGE 2010 

a mesma possui 11 milhões de habitantes, é sem dúvida o maior polo industrial, comercial e 

de serviços do país, possuindo 15% do Produto Interno Bruto – PIB nacional, e mesmo com 

tamanhas dimensões em termos de desenvolvimento econômico, a cidade de São Paulo 

apresenta grandes índices de desigualdades e exclusão social. 

Na Cidade de São Paulo a Política de Assistência Social é quase que 

majoritariamente terceirizada, pois 96% dos serviços socioassistenciais são executados por 

Organizações sem fins econômicos, são 1.156 serviços conveniados com a Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).  

Em relação à rede direta estatal atualmente a Cidade possui 51 CRAS, 22 

CREAS e 2 CREAS População de Rua (SMADS, 2013 p.15), cabe salientar que alguns 

CREAS estão sendo implantados em parceria com Organizações sem fins econômicos. 
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Através das informações acima é possível perceber o desafio da atuação 

profissional do Assistente Social na Política de Assistência Social da Cidade de São Paulo, 

na medida em que os serviços socioassistenciais são terceirizados e as unidades públicas 

estatais encontram-se seguindo esta mesma lógica. 

Segundo dados da SMADS (2013) atualmente a Secretaria conta com 1286 

trabalhadores públicos da rede direta e 17 mil da rede conveniada, a dicotomia neste 

processo é preocupante, tendo em vista que cabe as Unidades Públicas Estatais (CRAS e 

CREAS) supervisionar e direcionar o trabalho executado por estas Organizações Sem Fins 

Econômicos. 

Embora o SUAS esteja em ascensão e em seu processo de implementação no 

Brasil, não está isento da precarização, privatização, focalização e sucateamento expressos 

nas políticas públicas e ele nasce em um momento complexo de retirada de direitos da 

classe trabalhadora. 

 

De fato, a hipertrofia da dimensão/ação repressiva do Estado burguês 
conjuga-se outra dimensão, coesiva e legitimadora: o novo assistencialismo, 
a nova filantropia que satura as várias iniciativas – estatais, privadas e 
estatal/privadas, mediante as chamadas “parcerias público-privado” – que 
configuram as políticas sociais implementadas desde os anos 1980-90 para 
enfrentar o quadro de pauperização contemporânea, isto é, da “questão 
social”, “velha” e/ou “nova”. Já não se está diante da tradicional filantropia (de 
base confessional e/ou laica) que marcou os modelos de assistência social 
que emergiram no século XIX nem, muito menos, diante dos programas 
protetores ou de promoção social que vieram a institucionalizar-se a partir do 
Estado de Bem Estar Social (NETTO, 2012 p. 428)  

 

A focalização das políticas sociais nos mais pobres faz parte da estratégia deste 

Estado neoliberal negando assim, o caráter universal destas políticas. Os Programas de 

Transferência de Renda é um exemplo clássico disto, os mesmos não possuem a intenção 

de erradicar a pobreza, nem tampouco, se discute sobre mudanças estruturais, apenas se 

propõem enfrentar as condições de indigência. 

Neste contexto de precarização, retração dos direitos sociais e barbárie instalada é 

que estão inseridos os trabalhadores do SUAS, percebe-se que os desafios são inúmeros, 

pretende-se no próximo sub tópico pontuar alguns, entendendo que esta discussão é 

extensa e complexa não sendo possível seu esgotamento. 

 

3. O CRAS: efetivação X precarização. 

Pretende-se pontuar a realidade concreta dos CRAS’s da Cidade de São Paulo e 

de alguns CRAS’s brasileiros, marcada por inúmeras contradições, constituindo-se de 

problemas e possibilidades. Nosso lócus de discussão é partir de uma megalópole com 
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dimensões demográficas tão extensas e uma imensa concentração de renda, que distribuiu 

de forma desigual o produto de sua riqueza socialmente construída, é evidente que a 

questão social e a luta de classes são acirradas. Portanto, os CRAS desta Cidade se 

deparam com filas enormes e com dificuldades de construir estratégias para atendimento da 

população. 

Conforme apresentado no tópico anterior, a focalização da Política de Assistência 

Social nos Programas de Transferência de Renda impacta diretamente no cotidiano 

profissional do Assistente Social, na medida em que a operacionalização desses Programas 

nos municípios é realizado pelos CRAS, em São Paulo são os profissionais que realizam 

consultas, a justificativa escolar no Sistema de Condicionalidades (SICON), fazem a 

“triagem” para inserção das famílias nos Programas, bem como atendem os casos 

“escusos” (duplicidade de informações no sistema, complexidade vivenciadas pelos 

usuários, entre outros).  

 

Hoje temos uma ênfase no Programa Bolsa Família enquanto carro-chefe da 
gestão, em detrimento do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), 
que de acordo com o documento das orientações técnicas do MDS para os 
CRAS, é o principal programa de Proteção Social Básica, caracterizado como 
chefe das ações socioassistenciais (CFESS, 2011 p. 159). 

 

Esta centralidade das ações nos Programas de Transferência de Renda contribui 

para o controle burocrático das famílias beneficiárias, este Programa vem sendo 

implementado de forma a atender a lógica do próprio capital, onde tira-se o foco do 

desemprego, das expressões da questão social, do aumento significativo das desigualdades 

sociais.  

É inegável o avanço e contribuição do PBF na vida das famílias beneficiárias, mas 

analisá-lo criticamente permite-nos uma leitura concreta da realidade. Enquanto as ações 

dos profissionais estiverem centralizadas nas resoluções burocráticas dos Programas de 

Transferência de Renda, não avançaremos significativamente na perspectiva de ampliação 

e defesa dos direitos socioassistenciais. 

Dentro deste processo faz-se necessário problematizar as condicionalidades do 

PBF (vamos nos limitar aqui a este Programa, devido sua cobertura ser nacional). Cabe 

salientar que para ter acesso ao PBF as famílias precisam cumprir rigorosamente as 

condicionalidades, estas são atinentes às políticas de educação e da saúde, com vistas a 

“garantir” a permanência da criança e/ou adolescente na Escola e as crianças até os sete 

anos precisam realizar sistematicamente o acompanhamento na saúde.  

A categoria profissional dos Assistentes Sociais, através de suas entidades 

representativas, após discussões e aprofundamento da temática em questão aprovou em 



 

8 

                   

2012 na Assembléia Estadual ocorrida no Rio de Janeiro do Colegiado do Conselho Federal 

de Serviços Social e os Conselhos Regionais de Serviço Social o manifesto pelo fim das 

condicionalidades do PBF. 

Refletir criticamente sobre as condicionalidades do PBF é fundamental, na medida 

em que os CRAS na Cidade de São Paulo se tornaram um grande balcão de atendimento 

destas famílias que são penalizadas e culpabilizadas cotidianamente pelos critérios deste 

Programa. Ressalta-se que o PBF descaracteriza o caráter universal da Política que 

conforme a LOAS: a Assistência Social deverá ser prestada a quem dela necessitar, as 

condicionalidades ferem este princípio. 

Outra reflexão de grande importância diz respeito ao financiamento da Política de 

Assistência, atualmente os recursos federais estão concentrados (93%) no PBF e no 

Benefício de Prestação Continuada, restando apenas 7% para serem investidos na gama 

dos serviços socioassistenciais, cabe perguntar como queremos PAIF de qualidade? Como 

teremos uma rede socioassistencial articulada, com número de serviços necessários? Como 

atenderemos às famílias beneficiárias do PBF com baixíssimos investimentos nos 

equipamentos públicos, recursos humanos e na formação permanente dos 

trabalhadores/as? 

Os CRAS em São Paulo estão divididos em duas equipes, uma que atende as 

famílias e tenta realizar o PAIF e outra que supervisiona os serviços socioassistenciais, 

como já mencionado anteriormente a rede socioassistencial na Cidade de São Paulo é 

terceirizada, cabe aos servidores públicos a supervisão destes serviços que em São Paulo 

ultrapassam 1.000.  

Ressalta-se que os problemas para a supervisão destes serviços são incontáveis, 

na medida em que não são estabelecidos o número máximo de serviços a serem 

supervisionados por trabalhador, as diretrizes para esta ação no município é confusa, não 

respaldando o profissional, convive-se ainda, com os lobbys, pressões políticas e assédio 

moral realizadas por estas Organizações Sem Fins Econômicos.  

Atualmente em São Paulo nos deparamos com inúmeros serviços 

socioassistenciais que são abertos sem estarem regularmente tipificados pelas legislações 

municipais e/ou federais, como por exemplo: Restaurante Escola, Família em Foco, Serviço 

de Acolhimento de Crianças e Adolescente Especial, entre outros tantos. Como será a 

supervisão destes serviços? Quais os parâmetros e diretrizes a serem seguidos por estes 

serviços? 

O Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS) possui entre suas atribuições 

fiscalizar a implantação da Política de Assistência Social nos municípios, em São Paulo é 
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possível perceber que a discussão sobre as certificações das Organizações ganham a 

centralidade nas deliberações e discussões do mesmo, não sobrando espaço para efetiva 

fiscalização e propositura crítica para a Política de Assistência Social.   

Devido ao elevado número de serviços terceirizados em São Paulo as 

Organizações que possuem interesse em realizar convênio com a SMADS precisam ter o 

mérito social, uma certificação que só pode ser aferida pelo profissional de Serviço Social 

que atesta que a Organização presta serviço no âmbito da Política de Assistência Social e 

está de acordo com as legislações vigentes, sendo esta mais uma demanda ao profissional 

do CRAS.  

Os Assistentes Sociais além de executarem as ações que lhes competem de 

acordo com suas atribuições privativas que no CRAS dizem respeito à ação preventiva e 

protetiva, são responsáveis ainda, a responderem as demandas do Conselho Municipal de 

Assistência Social quanto à inscrição, o mesmo deveria ter equipe própria para realização 

das visitas, pareceres e relatórios. 

Faz-se mister ressaltar que em São Paulo os CREAS unidades públicas estatais 

que de acordo com as legislações vigentes devem ser executados de forma direta pelo 

Estado, estão sendo terceirizados na mesma proporção que a rede socioassistencial, cabe-

nos a seguinte pergunta o que nos garante que os CRAS não seguirão a mesma lógica? A 

equipe profissional dos CREAS atualmente é composta por três servidores públicos e o 

Núcleo de Proteção Jurídica (NPJ) serviço executado por Organizações Sociais Sem Fins 

Econômicos. 

Outra ação realizada pelos CRAS são visitas domiciliares para atender os 

expedientes e solicitações dos Órgãos de Defesa de Direitos como o Conselho Tutelar, 

Ministério Público, Disque Denúncia (100), Defensoria Pública entre outros. Salienta-se que 

muitos desses expedientes possuem prazos que se não forem respeitados o profissional é 

responsabilizado. Discute-se sobre a judicialização da Política de Assistência Social e a 

penalização dos trabalhadores do SUAS.   

Convivemos com o sucateamento e a precarização do SUAS na Cidade de São 

Paulo, recursos humanos insuficiente, demanda de trabalho superior a possibilidade de 

atendimento de cada equipe, o aprofundamento das terceirizações, o adoecimentos dos 

profissionais, o assédio moral cada dia mais expressivo pelas chefias e a ausência de 

formação permanente aos trabalhadores/as que atuam cotidianamente na base com  os 

usuários/as. 

Um dos desafios colocados aos profissionais diz respeito à capacidade de decifrar 

esta realidade com vistas a construir propostas criativas capazes superar os fundamentos 
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conservantistas e tecnocráticos do discurso da competência burocrática, conforme aponta 

Marilda Iamamoto (2009). As mediações estão postas na realidade, elas se expressam no 

movimento do real, os trabalhadores podem construir estratégias, através de uma práxis 

comprometida com os interesses da classe trabalhadora. Só o ser humano é capaz de 

exercer uma prática revolucionária e para tanto, é necessário uma profunda e qualificada 

leitura de realidade, pois os movimentos dialéticos estão no cotidiano. 

Outro desafio que se coloca aos Assistentes Sociais é o trabalho coletivo com 

famílias, a ausência de metodologia de trabalhos com famílias ainda é a realidade de muitos 

CRAS. Os CRAS ainda permanecem na lógica do atendimento individual e emergencial, não 

rompendo muitas vezes com o plantão social que faz com que tratemos questões que são 

coletivas como individuais. 

 

Além disto, existe uma tendência teórica, no âmbito dos próprios 
fundamentos da Política Social, que individualiza o trato das expressões da 
questão social e atribui aos indivíduos a responsabilidade por suas 
dificuldades. Nas produções de Ulrick, Beck, Amartya Sen e nas redações 
dos relatórios do Banco Mundial, o foco analítico sobre a pobreza está 
centrado no indivíduo (CFESS, 2011 p. 160).  

 

Esse cenário aponta à fragilização das lutas coletivas na sociedade e imprime um 

árduo desafio ao assistente social inserido nos serviços socioeducativos do PAIF, à difícil 

tarefa de estimular a participação popular em um contexto de atuação profissional marcado 

pela lógica do individualismo e sucateamento das manifestações coletivas, tão bem 

difundida e impregnada pela ideologia dominante. 

É necessário que tenhamos clareza que não somos meros gestores da pobreza e 

nossos objetivos profissionais se distinguem dos objetivos das instituições que nos 

empregam. Precisamos ter plano de ação do trabalho do Assistente Social, bem como 

colocar em nosso cotidiano a sistematização da prática que desenvolvemos (CFESS 2009). 

Nessa linha de compreensão da realidade e dinâmica postas, entendemos que a 

classe trabalhadora está em constante movimento, lutando por melhores condições de vida, 

é um equivoco afirmar que a mesma vive sob a inércia. Na Cidade de São Paulo os 

trabalhadores do SUAS estiveram do dia 27 maio ao dia 03 junho/2014 em greve 

juntamente com o conjunto de trabalhadores da Prefeitura Municipal de São Paulo lutando 

por melhores condições de trabalho, concursos públicos, fim das terceirizações, formação 

permanente aos trabalhadores/as, combate ao assédio moral, reorganização do 

atendimento à população, com vistas a garantir a implementação do SUAS na Cidade, por 

reajuste salarial e mudança da lei salarial, enfatiza-se que está greve foi construída 
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coletivamente com o Sindsep (Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e 

Autarquias do Município de São Paulo). 

O Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo 9º região é outro espaço que 

vêm sendo ocupado pela categoria profissional, através do Núcleo Metropolitano dos 

Assistentes Sociais que atuam na Política de Assistência Social, muitas discussões e 

reflexões são realizadas neste espaço, materializando-se em documentos e manifestos 

políticos que respaldam os profissionais, como por exemplo: carta aberta da conferência 

municipal/2013 aos trabalhadores, gestores, usuários e conselheiros do SUAS; o manifesto 

contra as condicionalidades do PBF, discussões sobre o trabalho socioeducativo nos CRAS 

sob na perspectiva crítica; seminário contra a privatização das políticas sociais, dentre 

outras tantas atividades e ações promovidas pelo Núcleo.   

Entende-se que na sociabilidade do capital os desafios são inúmeros, pontuamos 

neste trabalho apenas alguns, poderíamos citar outros tantos, esta discussão não se esgota. 

O Projeto Ético-Político dos Assistentes Sociais, é um projeto coletivo que abrange as 

subjetividades, está vinculado a um projeto de transformação da sociedade, prima 

nuclearmente pelo reconhecimento da liberdade como valor ético-central, compromissado 

com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. 

 

CONCLUSÃO 

Os desafios para o Assistente Social são inúmeros dentro da sociabilidade do 

capital, o mesmo é convidado a todo o momento repensar a práxis com vistas a conhecer a 

realidade social em sua totalidade e construir coletivamente propostas de trabalhos criativas 

que objetivem a defesa e ampliação dos direitos sociais, a partir de demandas emergentes 

no cotidiano, indo para além da execução, realizando proposições (IAMAMOTO, 2008). 

A criação e efetivação do SUAS com sua proposta de implantação dos CRAS e 

CREAS vem indicando possibilidades de partilha do poder local, estímulo ao protagonismo 

dos sujeitos e elevação dos níveis de participação. Enfim a nova política pública de 

assistência social brasileira visa à retomada do trabalho de base junto à população com 

vistas a ampliação e radicalização da democracia.  

Contudo, cabe a indagação se a PNAS tem conseguido garantir aos seus 

trabalhadores atuantes nas unidades públicas estatais e serviços socioassistenciais, nesse 

caso especificamente os assistentes sociais, mecanismos que possibilitem o 

desenvolvimento de um trabalho social na direção coletiva, possibilitando aos usuários dos 

CRAS ações que possam desembocar na participação dessa população na construção e 
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efetivação de direitos sociais ampliados, se inserindo de fato na luta pela distribuição da 

riqueza socialmente produzida e pelo protagonismo na construção da política de assistência 

social. 
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