
 
1 

 
 

1 
 

              

AS EXPRESSÕES DO TRABALHO DO/A ASSISTENTE SOCIAL NA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: narrativas de assistentes sociais sobre o trabalho no Centro de 

Referência de Assistência Social em Fortaleza-CE 

 

Neyla Priscila de Araujo Castro1 
 
 

RESUMO 
 
O artigo tem como objetivo apresentar as narrativas de 
assistentes sociais que trabalham na política de assistência 
social sobre o trabalho exercido no Cras-Pirambu2. O estudo 
teve natureza qualitativa, onde buscou-se recolher experiências 
vividas pelos/as profissionais, narradas em falas e expressas 
no cotidiano. Como recursos metodológicos foram utilizados a 
observação simples, a análise documental e bibliográfica, e a 
entrevista semiestruturada. A partir da análise dos dados 
constatou-se a presença de entraves que dificultam a 
materialização do trabalho dos/as assistentes sociais. Nesse 
sentido, verificou-se que as mudanças ocorridas no mundo do 
trabalho nos últimos anos tem influenciado de maneira 
significativa os processos de trabalho que envolvem esses 
profissionais. Identificamos a precarização material e imaterial 
que permeiam as relações de trabalho com fortes rebatimentos 
nos serviços ofertados a população.  
 
Palavras-chave: Trabalho. Serviço social. Política de 
assistência. 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to present the narratives of social workers 
working in social welfare policy on the work done in Cras-
Pirambu. The study was qualitative, where the aim was to 
collect experiences of the / professional, narrated in words and 
expressed in everyday life. As methodological tools were used 
simple observation, documentary and literature review, and the 
semi-structured interview. From the analysis of the data showed 
the presence of obstacles that hinder the realization of the work 
of / social workers. In this sense, it was found that the changes 
in the world of work in recent years has significantly influenced 
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 A pesquisa foi realizada no Centro de Referência de Assistência Social - Cras, localizado no bairro 
Nossa Senhora das Graças, mais conhecido como Pirambu. O bairro localiza-se na área litorânea 
da zona oeste de Fortaleza, sendo parte integrante da Secretaria Executiva Regional (SER I). 
Fazem parte da (SER I) os bairros: Vila Velha, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, Barra do Ceará, 
Foresta, Álvaro Weyne, Cristo Redentor, Pirambu, Carlito Pamplona, Vila Elery, Monte Castelo, São 
Gerardo, Farias Brito, Jacarecanga e Arraial Moura Brasil. O Cras – Pirambu é responsável por 
atender a demanda de sete (7) dos quinze (15) bairros que compõem a (SER I). 
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the work processes involving these professionals. We identified 
the precarious material and immaterial that permeate the 
working relationships with strong repercussions in the services 
offered to the population.  
 
Keywords: Work. Social service. Welfare policy. 

 
 

1 O TRABALHO DO/A ASSISTENTE SOCIAL E SUAS TRANSFORMAÇÕES NA 

ATUALIDADE 

 

Para falar do trabalho das assistentes sociais é necessário apreender as 

mutações ocorridas nos últimos anos em relação ao mundo do trabalho, levando em 

consideração que essas mudanças afetam diretamente as relações que envolvem a classe 

trabalhadora e a vida desses sujeitos. Essas mudanças passaram a ocorrer a partir da crise 

dos anos 70, com o aumento do petróleo, a revolução tecnológica, o fim da guerra fria, com 

a hegemonia americana dos anos 90, a internet, fazem com que as empresas estruturem 

estratégias globais buscando vantagens competitivas, Faleiros (2008). 

No texto Crise do capital e consequências societárias, Netto (2012), faz uma 

análise acerca das crises recentes da economia capitalista, e aponta para uma crise 

sistêmica que afeta o conjunto da ordem do capital. O autor considera que as principais 

transformações societárias estão vinculadas as mudanças que ocorreram no mundo do 

trabalho, e muitas dessas problemáticas colocam-se como objeto de intervenção do Serviço 

Social. As principais mudanças no mundo do trabalho apresentadas formam a tríplice 

“flexibilização, desregulamentação e privatização”3. 

Nos finais dos anos setenta esgota-se a modalidade de acumulação 

denominada de rígida, característica do taylorismo-fordismo, e começa a se instaurar aquela 

que vai caracterizar a nova fase do capitalismo mundial, a acumulação flexível. Na base 

dessa flexibilização opera-se a reestruturação produtiva4, nesse sentido vem ocorrendo um 

deslocamento na base produtiva, ou uma substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto. 

Netto e Braz (2009) apontam três implicações sobre esse deslocamento. A primeira diz 

respeito à expansão das fronteiras do trabalhador coletivo. A segunda refere-se às 

exigências que são impostas a força de trabalho, requerendo cada vez mais uma 

                                                      
3
 Ver mais no texto referido, e no livro da Biblioteca Básica do Serviço Social: Economia Política uma 

introdução crítica, capítulo 9. 
4
Conforme Netto e Braz (2009, p.216) essencial à reestruturação produtiva é uma intensiva 

incorporação a produção de tecnologias resultantes de avanços técnico-científicos, 
determinando um desenvolvimento das forças produtivas que reduz enormemente a demanda de 
trabalho vivo.  
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qualificação mais alta, e ao mesmo tempo, a capacidade para participar de atividades 

múltiplas, ou seja, essa força de trabalho deve ser qualificada e polivalente. A terceira 

relaciona-se à gestão dessa força de trabalho: os trabalhadores oriundos da organização 

taylorista-fordista agora são colaboradores, cooperadores, associados, etc.  

Nesse cenário de profundas transformações na relação Estado e sociedade a 

ideologia neoliberal defende um Estado mínimo para o trabalho e máximo para o capital, em 

outras palavras o Estado sofre um processo de enxugamento das suas funções, resultante 

dos ajustes estruturais, onde minimiza sua atuação, reduzindo seus gastos (especialmente 

na área social), sob o argumento da crise fiscal do Estado. A partir dessa lógica as políticas 

sociais transformaram-se em ações pontuais e compensatórias. Nos termos de Behring e 

Boschetti (2011, p.156) 

Assim, a tendência geral tem sido a de restrição e redução dos direitos, sob o 
argumento da crise fiscal do Estado, transformando as políticas sociais – a depender 
da correlação de forças entre as classes sociais e segmentos de classe e do grau de 
consolidação da democracia e da política social nos países – em ações pontuais e 
compensatórias direcionadas para os efeitos mais perversos da crise. As 
possibilidades preventivas e até eventualmente redistributivas tornam-se mais 
limitadas, prevalecendo o já referido trinômio articulado do ideário neoliberal para as 
políticas sociais, qual seja: a privatização, a focalização e a descentralização. 

  
Behring e Boschetti (2011) apontam a Assistência Social como a política que 

mais vem sofrendo para se materializar como política pública e para superar algumas 

características históricas5. A assistência social na perspectiva do neoliberalismo adota 

critérios de seletividade, dirigida para uma população alvo bem específica, ou seja, somente 

o mais pobre dos pobres tem acesso. Nesse sentido, Schons (2008) apresenta três 

movimentos: reduzir a procura do Estado, reencaixar a solidariedade na sociedade e 

desenvolver a visibilidade social. Esta última se destaca por se expressar na criação das 

agências executivas e das organizações sociais, bem como da regulamentação do terceiro 

setor para a execução de políticas públicas, Behring e Boschetti (2009). 

Diante dos aspectos ora apresentados sobre as transformações no mundo do 

trabalho a partir da crise dos anos setenta, do avanço do neoliberalismo, da mundialização 

do capital entre outros fatores que corroboraram, pretendo prosseguir dando ênfase as 

                                                      
5
 Sobre as características históricas da assistência social, que interferem na organização social e na 

compreensão da política de Assistência enquanto direito social, Apud Castel (1998,  p.57-59, 69-
94, em Boschetti (2003, p.48) –  menciona: a primeira característica é que a assistência social 
como política pública guarda traços das primeiras medidas filantrópicas, o que ajuda a explicar a 
insistente permanência de confusão entre assistencialismo, assistência e benemerência. A 
segunda característica é que tais práticas já apresentavam esboços de especialização que, 
posteriormente construíram os núcleos de profissionalização. A terceira será o surgimento de 
uma tecnicização mínima. A quarta é o surgimento de uma clivagem entre práticas “intra-
institucionais” e “extra-institucionais. A quinta é que a assistência sempre estabeleceu dois 
critérios de seleção da população pobre: o primeiro é do pertencimento comunitário ou da 
proximidade, o segundo é a inaptidão para o trabalho. Para aprofundar os conhecimentos sobre 
tais características ver os textos mencionados. 
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narrativas sobre a experiência de duas profissionais que trabalham na política de assistência 

social mais precisamente no Cras-Pirambu. 

 

 

2 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: NARRATIVAS SOBRE A EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL DO/A ASSISTENTE SOCIAL 

 

 

Vivemos em tempos de crise, em que cresce o desemprego, o subemprego, a 

luta por meios para sobreviver no campo e na cidade. Tempos extremamente difíceis para 

todos aqueles que vivem do trabalho: para a defesa do trabalho e para a organização dos 

trabalhadores. Nesse tempo, os/as assistentes sociais são desafiados a decifrar a realidade 

para desenvolver um trabalho pautado na dedicação e na qualidade dos serviços prestados 

aos usuários, na defesa da universalidade dos serviços públicos, na atualização dos 

compromissos ético-políticos com os interesses coletivos da população usuária.  

É no contexto da globalização mundial sobre hegemonia do grande capital 
financeiro, da aliança entre o capital bancário e o capital industrial, que se 
testemunha a revolução técnico-científica de base microeletrônica, instaurando 
novos padrões de produzir e de gerir o trabalho. Ao mesmo tempo, reduz-se a 
demanda de trabalho, amplia-se a população sobrante para as necessidades médias 
do próprio capital, fazendo crescer a exclusão social, econômica, política, cultural de 
homens, jovens, crianças, mulheres das classes subalternas, hoje alvo da violência 
institucionalizada (IAMAMOTO, 2011, p.18).  

 

Nesses tempos de incertezas é importante que observemos as mudanças que 

vem afetando o mundo do trabalho, a esfera do Estado e a resposta via políticas públicas 

para as expressões da questão social, postas cotidianamente como demandas à profissão. 

Um dos fatores destacados pela autora que gera significativas alterações no mercado 

profissional de trabalho dos assistentes sociais constata-se na tendência a refilantropização 

social, onde grandes corporações econômicas passam a se preocupar e a intervir na 

questão social dentro de uma perspectiva de “filantropia empresarial”. Sendo que outra parte 

do mercado profissional de trabalho encontra-se nas organizações não governamentais. 

Outra mudança nas relações de trabalho que afeta diretamente os/as assistentes 

sociais é a terceirização6, que tende cada vez mais, a precarizar as relações de trabalho, 

reduzir ou eliminar direitos sociais, rebaixar salários, estabelecer contratos temporários, em 

detrimento dos direitos sociais. 

                                                      
6
Iamamoto (2011, p.31) descreve esse fenômeno: as empresas tornam-se empresas enxutas: cria-se 

uma “empresa mãe” (holding), que reúne em torno de si pequenas e médias empresas que 
fornecem produtos e serviços, estabelecendo-se a chamada terceirização. 
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Muito trabalho, baixos salários, pouquíssima valorização, trabalhando na perspectiva 
de mudanças de gestão prejudica demais, tanto prejudica o serviço como prejudica 
os profissionais, porque nessas mudanças de gestão a gente teve uma perda 
salarial muito grande e perda das condições de trabalho, então você luta pelos 
direitos das pessoas, mas você não tem seus direitos assegurados, então isso é 
uma coisa que, assim entristece e enoja até. Você tá trabalhando numa política que 
você trabalha numa perspectiva de direitos e você não tem seus direitos 
resguardados (Assistente Social Lia)

7
 

 
Bom é um trabalho precário, um vínculo precário, baixos salários, a gente não tem 
nenhum benefício, só é recolhido o nosso INSS, porque é lei, mas a gente não tem 
nenhuma outra garantia de direito, FGTS, férias, 13º, a gente não tem nada, o 
contrato é temporário, então eu acho que a precariedade do trabalho é triste 
(Assistente social Mara) 

 
Ambas as narrativas das assistentes sociais confirmam a terceirização como 

condição presente no trabalho das assistentes sociais no Cras, essa condição torna-se um 

limite, e entristece as profissionais. Essa dinâmica de precarização atinge o trabalho 

profissional do assistente social, que se vê afetado pela insegurança do emprego, precárias 

formas de contratação, intensificação do trabalho, baixos salários, pressão pelo aumento da 

produtividade e de resultados imediatos, ausência de horizontes profissionais de mais longo 

prazo, falta de perspectivas de progressão e ascensão na carreira, ausência de políticas de 

qualificação e capacitação profissional, entre outros. Raichelis (2010) aponta como mais 

grave ainda nesse contexto de terceirização é que se trata de um mecanismo que opera a 

cisão entre serviço e direito.  

Outro ponto a ser destacado na narrativa diz respeito à mudança de gestão. O 

fato é de que as mudanças na administração municipal tem influenciado diretamente a 

execução dos serviços.  Por mais que sejam identificados alguns esforços da atual gestão 

em reorganizar a assistência municipal existe uma descrença em relação à possibilidade 

desses esforços serem alcançados. 

Sabemos que o processo de institucionalização do Serviço Social enquanto 

profissão reconhecida na divisão social e técnica do trabalho está vinculado à criação das 

grandes instituições assistenciais, especialmente na década de 40. A partir disso, o mercado 

de trabalho se amplia para o Serviço Social e este rompe com sua origem para se tornar 

uma atividade institucionalizada e legitimada pelo Estado e pelo conjunto das classes 

dominantes Iamamoto (1994). O assistente social não produz diretamente riqueza, mas é 

um profissional que é parte de um trabalhador coletivo, com um trabalho especializado na 

produção, e está inserido na divisão sociotécnica do trabalho. Assim, analisar as 

características assumidas pelo trabalho do/a assistente social e seu produto depende das 

características particulares dos processos de trabalho no qual estão inseridos. 

                                                      
7
 Lia e Mara são nomes fictícios criados para identificar as narrativas das profissionais entrevistadas 

no Cras onde foi realizado a pesquisa que é parte do Trabalho de Conclusão do Curso de 
Serviço Social da autora. 
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O Serviço Social é um trabalho especializado, expresso sob a forma de serviços, 
que tem produtos: interfere na reprodução material da força de trabalho e no 
processo de reprodução sociopolítica ou ideopolítica dos indivíduos sociais 
(IAMAMOTO, 2011, p.69).  

 

No sentido da pesquisa as características analisadas referem-se aos processos 

de trabalho no Cras. Com a promulgação da LOAS (1993), sua regulamentação por meio da 

PNAS (2004) e do NOB/SUAS (2012), acontece um grande avanço, no que diz respeito a 

criação de espaços que viabilizassem os direitos sociais. Esse novo marco regulatório 

introduziu significativas alterações, entre elas a exigência de novos modos de organização, 

processamento, produção e gestão do trabalho Raichelis (2010). 

Segundo a PNAS o Cras é uma unidade pública estatal, que executa os serviços 

de proteção básica, organiza e coordena a rede de serviços socioassistenciais locais da 

política de Assistência Social. No caderno de Orientações Técnicas Cras (2009) aponta 

como uma das atribuições do Cras a oferta do Paif e outros serviços socioassistenciais. 

Assim, no Cras devem ser desenvolvidos os serviços socioassistenciais de proteção básica 

do Suas: o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif); Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos; e, Serviço de Proteção Social Básica no 

Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas.  

Sobre os serviços ofertados no Cras pode-se considerar que o principal deles é 

o Paif, sendo que, a equipe do Cras-Pirambu não consegue desenvolver esse serviço 

adequadamente por conta do reduzido quadro da equipe técnica e das precárias condições 

de trabalho. A assistente social Lia considera que “o principal trabalho do assistente social 

dentro do Cras é o acompanhamento familiar”. Conforme regulamentação da NOB-RH/Suas 

(2012) a composição da equipe de referência do Cras, deve conter de acordo com número 

de famílias referenciadas uma equipe técnica correspondente. Apesar do Cras-Pirambu se 

localizar em um território com 5.000 famílias referenciadas, e a NOB-RH/SUAS preconizar 

que para esse número é necessário uma equipe técnica composta por quatro (4) técnicos de 

nível superior, à instituição só dispõe de duas (2) assistentes sociais e uma (1) pedagoga 

para cobrir todo o território referenciado. 

Durante a pesquisa no Cras-Pirambu, o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos funcionava em condições extremamente precárias, por alguns meses faltou 

alimentação, o ambiente físico não possuía acessibilidade, além de ser um prédio muito 

antigo que necessitava de uma reforma urgente, pois até o teto de algumas salas estava 

comprometido, sem contar com a precarização dos recursos materiais e humanos, que eram 

insuficientes. Essas condições precarizadas são externadas pelas assistentes sociais:  

[...] você não tem condição estrutural de trabalho, você quer fazer uma ligação e o 
telefone tá cortado, você precisa enfim de repassar uma cesta básica emergencial, 
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não tem cesta básica, apesar que os benefícios eventuais estão chegando de uma 
forma bacana, mas acredito que é isso (Assistente Social Lia). 
 
Redução da equipe técnica, enorme demanda, um dos limites que eu acho que às 
vezes a gente tem é a questão do sistema de informática, que trava e limita nossos 
atendimentos, a burocracia nos encaminhamentos, a falta de integração na rede, e o 
espaço físico comprometido para o desenvolvimento das atividades do Serviço de 
Convivência (Assistente Social Mara). 

 
Nessas condições tão adversas estão inseridas as assistentes sociais, que são 

cobradas a dar respostas eficientes às demandas apresentadas, porém possuem 

pouquíssimos recursos para fazê-las. O mais grave de tudo isso é perceber durante as 

observações que todas essas dificuldades têm reflexos diretos no serviço prestado à 

população. Por exemplo, quando chega uma mãe com uma criança recém-nascida, 

tentando desbloquear o benefício e o sistema está fora do ar, o que é comum de acontecer, 

ou por ventura, uma gestante tem que dar várias viagens ao Cras em busca de um kit 

enxoval, esses são casos frequentes que vi acontecer durante o tempo que estive 

pesquisando. É bastante complicado para as profissionais que deveriam trabalhar na 

perspectiva de assegurar direitos depararem-se com condições objetivas tão desfavoráveis, 

e mais, reduzir o trabalho das Assistentes Sociais à manipulação de instrumentais técnico-

operativos e às concessões de benefícios é negar a existência do projeto ético-político da 

profissão.  

Raichelis (2010) aponta que é frequente a existência de um número mínimo e 

insuficiente de profissionais na Assistência Social, em geral com grandes defasagens 

teóricas e técnicas, atuando simultaneamente em diferentes políticas e programas. 

Constatada essa evidência, a autora alerta para a exigência de novas formas de regulação, 

organização e gestão do trabalho e, certamente, a ampliação do número de trabalhadores 

com estabilidade é condição essencial, ao lado de processos de formação e qualificação 

continuados, a partir do ingresso via concurso público, definição de cargos e carreiras e de 

processos de avaliação e progressão, caracterização de perfis das equipes e dos serviços, 

além de remuneração compatível e segurança no trabalho. 

No último ano (2014) foi realizada pela prefeitura de Fortaleza uma seleção 

temporária de profissionais para compor o quadro de funcionários da Setra, a intenção de 

romper com a lógica da precarização do trabalho, provocada pelos convênios, e a 

perspectiva de realização de concurso público para a área talvez até fosse louvável, se as 

condições do contrato não fossem na contramão da intenção. O contrato temporário tinha 

prazo de validade de um (1) ano podendo ser prorrogado por mais um (1) ano, o salário 

muito baixo, e não ofertava direitos trabalhistas. O mais interessante disso é que antes da 

seleção os/as profissionais contratados tinham a carteira assinada, recebiam férias, 13º 
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salário, Fgts, e além do mais o salário era melhor. O que se constata é a intensificação das 

relações precarizadas de trabalho.   

Raichelis (2010) nos alerta para alguns limites e desafios postos ao trabalho 

profissional dos assistentes sociais a partir da implementação do SUAS. Considerando que 

a implementação do SUAS ampliou as possibilidades de trabalho profissional com a criação 

dos Cras e Creas a questão do trabalho e dos trabalhadores torna-se um grande desafio, 

especialmente na Assistência Social por possuir características específicas,  

Pelo seu histórico de desprofissionalização e de atuação com base em estruturas 
improvisadas e descontínuas, do qual são expressões emblemáticas a cultura 
autoritária, patrimonialista e clientelista e o primeiro-damismo persistente e 
reatualizado nesta área, indicando possivelmente a adoção de novas estratégias de 
(re) legitimação desse instituto (RAICHELIS, 2010, p.760)  

  
Durante a pesquisa notamos a frequência de algumas dessas características 

históricas presentes no cotidiano das assistentes sociais. O prédio no qual se localiza o 

Cras-Pirambu, poucos meses antes de iniciar a pesquisa era um Centro Comunitário, que 

fora desativado pelo Estado e cedido à Prefeitura, que reaproveitou a estrutura velha e 

transferiu o Cras-Pirambu, que estava locado em outro espaço, ainda mais desconfortável 

que o atual. Em debate sobre o trabalho do/a assistente social no SUAS, Braga (2011) ao 

apresentar alguns desafios postos aos profissionais, destaca as adaptações que vem sendo  

feitas para este equipamento.  

Muitas vezes, o CRAS não é implantado observando diagnósticos nem os princípios 
da lógica do território ou mesmo indicadores sociais; muitas vezes eles são 
implantados aproveitando estruturas já existentes. Nesse caso, a precariedade vai 
se desdobrar nas condições de trabalho e no atendimento aos usuários (BRAGA, 
2011, p.149).   

 
Sobre a cultura clientelista, pudemos identificá-la na barganha política que 

permeia as relações de empregabilidade dos trabalhadores da Assistência. Por exemplo, no 

caso dos entrevistadores do Cadúnico, dos agentes administrativos, da coordenação, dos 

porteiros e de outros profissionais. No caso das assistentes sociais, como já havia descrito, 

passaram por um processo seletivo com a contratação temporária, antes de assumirem os 

cargos. Para Braga (2011) a lógica clientelista, é um dos entraves que não permitem a 

materialização da política de Assistência Social como direito social essa lógica prefere que 

permaneça fundamenta a ideia do modelo conservador. Segundo seus apontamentos, 

conseguimos a ruptura com a ideologia no âmbito da concepção, ou seja, no marco das 

legislações, mas ainda falta materializar concretamente a perspectiva de uma política de 

Assistência Social na lógica do direito social. 

São inúmeros os desafios postos no cotidiano desses profissionais. No 

seminário Seminário Nacional: O Trabalho do/a Assistente Social no Suas,Braga (2011) 

reforça como desafios a política de Assistência Social, a intensa participação do “primeiro-
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damismo”; a ausência de metodologias no trabalho com famílias, a limitação dos Cras ao 

mero acompanhamento das condicionalidades e da concessão de benefícios; a ação 

interdisciplinar integrada da equipe de referência, que sofre com a carência de profissionais. 

Da mesma forma, durante o seminário, Santos (2011) descreve sua experiência profissional 

no Cras e expõe sobre alguns limites postos em seu cotidiano. Um deles diz respeito à 

ênfase no Programa Bolsa Família, em detrimento do Paif, ao contrário do que as 

Orientações Técnicas (2009) preconizam, o Programa Bolsa Família tem maior importância 

na dinâmica dos Cras, ao passo que o Paif fica em segunda instância.  

Nesse sentido, observamos no Cras-Pirambu que por conta das precárias 

condições de trabalho, o Paif, está sendo realizado precariamente, e que os atendimentos 

acabam ficando no campo do imediato, comprometendo a efetivação do serviço. Esse limite 

apresentado por Santos (2011) também é percebido no Cras-Pirambu. Na entrevista foi 

descrito pela Assistente Social Lia: 

Eu acompanho o grupo PAIF, o que é o grupo PAIF?  É o grupo de 
acompanhamento familiar, dentro daqueles casos todos que você atende, você vai 
elencar aqueles casos que você quer acompanhar com mais proximidade você 
encaixa no grupo PAIF que é um grupo quinzenal e ele é feito exclusivamente por 
um técnico. O grupo PAIF, ele é o único grupo do Cras, que tem que 
obrigatoriamente ser executado por um técnico, e esse é o grupo que eu tô a frente, 
tô a frente como responsável, mas não tá funcionando aqui porque eu não tive 
tempo de fazer ainda. 

 

Apesar da legislação preconizar o Paif como o principal Serviço do Cras, as 

condições objetivas para a efetivação desse serviço não condizem com a sua importância. 

Durante todo o período que estive no campo não se formou o grupo Paif, o Paif acontecia 

nos atendimentos às demandas cotidianas das assistentes sociais. Longe de culpabilizar as 

assistentes sociais por não formarem o grupo Paif, o fato é que não se tinha subsídios 

materiais para realização dos grupos. Exemplo disso, foi à realização do Projeto 

Fortalecendo Famílias, para concretizar o projeto era necessário uma televisão, um DVD, 

caixa de som e outros materiais que não tinha no Cras, mas o Projeto tinha que se 

materializar, pois vinha uma fiscalização do Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome. Na prática o que aconteceu é que o Cras recebeu a doação de uma 

televisão, uma educadora trouxe o DVD, e um idoso que participava do grupo de 

convivência emprestou a caixa de som, que inclusive passou vários meses no Cras. De fato 

o projeto aconteceu de maneira improvisada, e a tal da fiscalização, essa nunca apareceu.  

Outra atividade presente no Cras-Pirambu é o Cadúnico. A instituição funciona 

como um posto de atendimento para as famílias que desejam se cadastrar ou atualizar seus 

dados. Sem dúvidas advém do Cadúnico a maior parte da demanda imediata das 

assistentes sociais. Vejamos a seguir em uma das narrativas:  
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Acompanhamento da execução do Cadùnico que aqui funciona no complexo dele de 
todas as formas, tanto na inclusão, como na revalidação, como na gestão dos 
benefícios, que é quando o beneficio tá bloqueado, tem que passar por um 
atendimento técnico pra ver ou não essa reversão, como no acompanhamento das 
condicionalidades, que pra receber o Bolsa Família tem que cumprir as 
condicionalidades da saúde e da educação então quando não há esse cumprimento 
tem que passar.  

 
É intensa a rotina de trabalho das assistentes sociais no Cras. Em sua narrativa 

a assistente social Lia descreve alguns processos de trabalho realizados por ela: 

Atendimento a demanda espontânea e encaminhada, ao resultado de busca ativa, 
visitas domiciliares, ou através de casos encaminhados pela própria secretaria, ou 
pelo MDS. A gente faz acolhida. Além disso, tem os Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. Ai tem as visitas domiciliares que aí tem diversas visitas, 
tanto as demandas que você recebe de outras políticas que demandam 
acompanhamento como também dos casos que você identifica no decorrer dos seus 
atendimentos que demandam uma visita para os repasses dos benefícios eventuais, 
que nem sempre aquela pessoa que recebe, por exemplo, o beneficio eventual do kit 
enxoval que tá previsto em lei ela demanda acompanhamento, ela precisa do 
beneficio, do beneficio do kit enxoval, mas para repassar o kit demanda a visita 
domiciliar não necessariamente o acompanhamento, mas profundo, mas a demanda 
da visita para o repasse do kit do beneficio eventual.  
 

Diante da narrativa descrita encontramos outro entrave também elencado por 

Santos (2011), com a lógica para o acesso aos benefícios, que necessitam de visita 

domiciliar para serem liberados. O que de fato acontece é que as assistentes sociais 

acabam sendo tencionadas a escolher o que é mais urgente, mais grave para atender 

prioritariamente, pois a quantidade de profissionais é insuficiente para imensa demanda que 

se apresenta cotidianamente. Acrescido a tudo isso existe uma meta de atendimentos a 

serem realizados mensalmente, esses números alimentam o Relatório Quantitativo Mensal 

(RQM). Mesmo diante de tantos limites postos as assistentes sociais é preciso, fazer a 

crítica e resistir ao mero produtivismo quantitativo, medido pelo número de reuniões, número 

de visitas domiciliares, de atendimentos, sem ter clareza do sentido e da direção social ético 

política do trabalho coletivo Raichelis (2010).  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como reflexo das transformações societárias influenciadas pelo projeto 

neoliberal do governo as assistentes sociais sofrem com uma intensa precarização nas 

relações de trabalho, com contratos de trabalho temporários, precarizados, subcontratos, 

sem garantias e direitos trabalhistas. Durante a pesquisa percebeu-se que os entraves da 

política de assistência traz grandes descontentamentos para as assistentes sociais, pois 

dificultam o exercício profissional e acabam desmotivando as profissionais. Apesar da 
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política de Assistência Social ter avançado em termos legais e normativos, ainda são muitas 

as barreiras a serem ultrapassadas, na prática o que encontramos é uma cultura do não 

direito, o que leva a uma falsa compreensão da assistência como ajuda, o que reforça as 

práticas clientelistas e paternalistas, inerentes ao assistencialismo que infelizmente 

assombra os espaços sócio-ocupacionais dos/as assistentes sociais.  

Para concluir este trabalho, traço algumas possibilidades que podem auxiliar no 

desenvolvimento do exercício profissional das assistentes sociais na política de Assistência 

Social. A primeira delas é considerar a pesquisa como intrínseca a profissão devendo 

associá-la as dimensões investigativa e interventiva do Serviço Social. Devemos estar 

dispostos a ultrapassar a aparência e desvendar a essência dos fenômenos para tanto, é 

necessário que a pesquisa seja compreendida como instrumentalidade do serviço social. A 

pesquisa nos possibilita conhecer a realidade intensamente, consequentemente subsidia 

uma intervenção assertiva e de qualidade, podendo engrandecer a prática profissional; que 

por sua vez é indissociável da pesquisa. Para uma intervenção qualitativa é necessário o 

desenvolvimento de pesquisas fundamentadas na realidade social 

O serviço social assume uma perspectiva crítica, afirmando seu compromisso 

com o Projeto Ético Político da profissão, que passou a adquirir uma postura crítica que 

reforça o compromisso político e humano da profissão. As diretrizes norteadoras desse 

projeto se desdobram no Código de Ética Profissional do Assistente Social, de 1993, na Lei 

de Regulamentação da Profissão, também de 1993 e nas Diretrizes Gerais para o Curso de 

Serviço Social (1999), orientadas pela Abepss. O Projeto Ético Político é hegemônico e a 

luta por essa hegemonia deve permanecer dentro da categoria. 

Outro fator que merece destaque é o estreitamente na parceria com os órgãos 

representativos da profissão como o conjunto Cefess-Cress. Participar dos Grupos de 

Trabalho e dos eventos promovidos pela categoria são ações simples que podem fazer toda 

a diferença. É importante também compartilhar das bandeiras de luta da profissão como a 

luta por concursos públicos e pela primazia do Estado, pela democratização da 

comunicação, entre outras. Seguindo este raciocínio é de suma importância à manutenção 

dos laços com os movimentos sociais e apostar nas ações comunitárias.   

Por fim, gostaria de sinalizar a relevância que as conferências têm para a 

categoria e que esse ano de 2015 é ano de Conferência Nacional que será realizada de 07 

a 10 de dezembro de 2015, a X Conferência Nacional de Assistência Social, que terá como 

objetivo avaliar a situação atual da Assistência Social e propor novas diretrizes para o seu 

aperfeiçoamento, em especial os avanços do Sistema Único de Assistência Social.    

Espero que esta pesquisa possa contribuir para o aprimoramento do exercício 

profissional dos/as Assistentes Sociais que trabalham na Assistência Social, e possa 
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fomentar um debate crítico sobre esses processos de trabalho no quais esses profissionais 

estão inseridos.   
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