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RESUMO  
 
O texto destaca o processo de consolidação do Sistema Único 
de Assistência Social - SUAS e seu impacto no trabalho do 
Assistente Social. Apresenta o formato dessa política social e 
problematiza os dez anos de existência do SUAS, 
relacionando-os com as condições infra-estruturais de 
funcionamento dos serviços da Assistência Social. Aborda, por 
fim, as condições de trabalho do Assistente Social no Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS, a partir da análise de 
dados da fiscalização realizada pelo Conselho Regional de 
Serviço Social do Estado do Tocantins - CRESS/ TO, 25ª 
Região, no ano de 2014. 
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ABSTRACT 
 
The text highlights the consolidation process of the Single 
Social Assistance System - HIS and its impact on the work of 
the social worker . Displays the format of this social policy and 
discusses the ten years of the ITS , relating them to the 
infrastructural conditions of operation of the Social Assistance. 
Addresses , finally, the working conditions of the social worker 
in the Single Social Assistance System - HIS , from the 
surveillance data analysis by the Regional Council of the State 
of Tocantins Social Service - CRESS / TO , 25th Region in the 
year 2014. 
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1. A consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS: dez anos de 

história 

 

Problematizar as condições de trabalho do Assistente Social no Sistema Único 

de Assistência Social - SUAS requer inicialmente, uma breve reflexão sobre o processo de 

consolidação da política pública de Assistência Social, tanto no campo legal como nas 

respostas dadas aos usuários. Para tanto, é preciso contextualizar em linhas gerais o 

processo de consolidação do SUAS. 

A construção do SUAS tem suas bases iniciais na Constituição Federal de 1988, 

que marca o reconhecimento da Assistência Social como política integrante da Seguridade 

Social. Embora a Assistência Social como prática institucional já fazia parte das estruturas 

de gestão pública desde 19343, a Constituição Federal é sem dúvida, o primeiro passo para 

a concepção de Assistência Social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado. 

Supera-se neste marco a total ausência de regulação pública na área e a 

concepção liberal-conservadora que conformava os serviços, reduzindo-os ao papel de 

„moeda de troca‟, sem planejamento, critérios e profissionalização.  

 

A assistência social como integrante do novo conceito de seguridade social passou a 
ser reconhecida como um direito social e dever do Estado, devendo ser prestada a 
quem dela necessite, independentemente de contribuição à seguridade social 
(YAZBEK, 2004, p. 13) 

 

 

A mudança de concepção fez com que a Assistência Social transitasse da 

perspectiva do favor para a intencionalidade do direito, tal mudança tem como uma de suas 

marcas a requisição do profissional de Serviço Social como trabalhador da área. Mas, a 

Constituição Federal, apesar de ter representado o avanço legal, não foi suficiente para a 

alteração das respostas aos usuários e para a organização dos serviços. Foi preciso 

caminhar para o desenho de uma política contraposta à prática caritativa e privatista, que 

marcava a concepção e ação iniciais. 

A assinatura da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei Federal nº 

8.742, de 7 de dezembro de 1993, representou a regulamentação das defesas requeridas 

pela sociedade civil na constituinte e deu início à implementação de ações de Assistência 

Social no campo dos diretos. A LOAS inovou apresentando um novo desenho institucional 
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para a Assistência Social, mesmo que tal inovação tenha se dado no contexto de respostas 

aos interesses do capital e do trabalho.  

 

(...) por mais paradoxal que possa parecer, o avanço das políticas sociais terminam 
por ser menos a ação do Estado em prover a justiça social e mais o resultado de 
lutas concretas da população. Estas duas faces fazem parte da política social. De 

um lado, instrumento de superação (ou redução) das tensões sociais, forma de 
despolitizá-las e encaminhá-las para frentes menos conflitivas na relação capital-
trabalho, de outro espaço de expressão de interesses contraditórios das classes 
sociais. (SPOSATI, 1989, p. 34, grifo nosso) 

 

 

A política pública de Assistência Social nasce como resultado concreto de lutas 

da população – vários atores contribuíram não apenas para a aprovação do texto legal na 

Constituição Federal, mas, sobretudo, para seu desdobramento em lei Específica que 

firmasse condições financeiras, institucionais e políticas.  

Pode-se dizer que antes da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS não 

existia proteção social no Brasil. Foi um marco fundamental para a afirmação do caráter não 

contributivo da política – estabeleceu uma nova matriz para a Assistência Social brasileira, 

sendo a primeira registrar a defesa por fundo público, conselhos e estrutura operativa no 

âmbito do poder executivo para a Assistência Social. 

Anos mais tarde, a aprovação da NOB SUAS (2005) representou importantes 

avanços em termos de organização dos serviços: a exigência de planejamento; a 

necessidade de formação de quadros profissionais; a requisição de produção de dados 

sobre as demandas dos usuários, no que concerne às vulnerabilidades e violações de 

direitos; a preocupação com a oferta e qualidade dos serviços.  

A Política Nacional de Assistência Social - PNAS, aliada à NOB SUAS, 

promoveu significativas mudanças. Seu trânsito para uma política de diretos de cidadania, 

como um dos pilares da proteção social no campo da seguridade social, significou garantir 

esses direitos a todos que dela necessitassem, sem exigência de contribuição prévia.  

Nas palavras de Sposati (2009), é preciso ter claro que direitos sociais são 

esses, que tanto perseguimos que queremos para a sociedade. Segundo a autora, temos 

uma discussão, um discurso sobre os direitos da assistência social, mas a sua efetivação, a 

sua concretização e, até mesmo, o consenso sobre o seu conteúdo ainda não se faz claro 

na categoria profissional dos Assistentes Sociais.  

Com a PNAS, além de assumir a proteção social brasileira, a Assistência Social 

se ampliou e promoveu mudanças conceituais no seu campo de abrangência, passando a 

ser direto reclamável judicialmente. Inseriu os direitos socioassistenciais no rol dos direitos 

sociais.  Estabeleceu uma proteção social definida nas palavras de Geraldo Di Giovanni, 
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como a forma “institucionalizada que as sociedades constituem para proteger parte ou o 

conjunto de seus membros. Tais sistemas decorrem de certas vicissitudes da vida natural ou 

social, tais como a velhice, a doença, o infortúnio, as privações... Dever garantir as 

seguintes seguranças: de sobrevivência (de rendimento e de autonomia): de acolhida; de 

convívio ou vivência familiar” (PNAS, 2004, p. 25). 

A conquista dos direitos socioassistenciais foi legitimada com a Lei Federal 

12.435 de 06 de julho de 2011, que incorporou também o reconhecimento da pobreza em 

todo o território nacional. Fruto de muita luta e proposição de conferências, o Sistema Único 

de Assistência Social – SUAS vem firmar o paradigma dos direitos na Assistência Social. 

Trata-se de um Sistema novo, em seus dez anos de existência, que consolidou 

um modelo de gestão inovadora que se inicia na apreensão da realidade social, visando 

conhecer as condições de vida de cada território, captando aqueles que até então não eram 

visíveis na área da Assistência Social. Ou seja, um sistema que objetiva enxergar e atingir 

aqueles ainda não atendidos pela política social e percebê-los como parte de uma situação 

social coletiva. 

Embora ainda não tenha sido efetivamente implantado, o SUAS é com certeza 

um avanço no modelo de gestão da Assistência Social, com início anunciado em 2004 pela 

PNAS, organizado em 2005 por meio da Norma Operacional Básica do Sistema Único de 

Assistência Social NOB - SUAS. Considera-se que sua existência é recente e sua 

consolidação em lei mais recente ainda (2011). 

O ano de 2005 é considerado ano de consolidação do SUAS porque a partir da 

NOB SUAS, a Assistência Social foi alterando seu modelo de gestão. Neste processo de 

consolidação, a Política se subdivide hoje em proteções sociais afiançadas: proteção social 

básica, proteção social especial de média complexidade e proteção social especial de alta 

complexidade. Proteção social é o conjunto de ações, cuidados, atenções, benefícios e 

auxílios ofertados pelo SUAS para redução e prevenção do impacto  das vicissitudes 

sociais. (PNAS, 2004)  

Importa ressaltar que no Brasil, após a implantação do SUAS, deflagrou-se um 

processo de criação de CRAS e CREAS – equipamentos que descentralizam o atendimento 

da Política de Assistência Social, anteriormente realizado no lócus das Secretarias 

Municipais de Assistência Social. Isso porque, a efetividade da política exigia um processo 

de reestruturação da Assistência Social. Neste contexto, “o Serviço Social põe sua força em 

campo para fortalecer o nascimento dessa política no campo democrático dos direitos 

sociais” (SPOSATI, 2008, p.35).   

Há evidências de que o Serviço Social contribuiu para a Assistência Social 

alcançar o patamar de política pública. Conforme Sposati (1989, p. 39), a inserção do 
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Assistente Social na assistência se dará historicamente para dar conta das políticas de corte 

social e ainda como agente primordial dos programas de assistência social pública. 

A leitura da história social e das relações Estado e sociedade no campo da 

Assistência Social deixa claro que embora não seja exclusiva da profissão, essa política 

pública é lócus majoritário da intervenção do Assistente Social. É a institucionalização da 

assistência que historicamente o Serviço Social se estabelece como profissão. Nas palavras 

de Sposati: 

 
 
Na divisão sócio-técnica do trabalho, o Assistente social tem sido demandado como 
um dos agentes “privilegiados” pelas instituições geridas diretamente pelo Estado, 
ou por ele subvencionadas, para efetivar a assistência. O caráter histórico de sua 
atividade profissional em qualquer instituição está voltado prioritariamente à 
efetivação da assistência. Via de regra, a efetivação das políticas sociais é o espaço 
primordial da prática do Assistente Social, embora outros profissionais também o 
integrem. Ele está diretamente vinculado à efetivação destas políticas entendidas 
enquanto mecanismos de enfrentamento da questão social, resultante do confronto 
capital-trabalho. (SPOSATI, 1989, p. 23) 
 
 

Como agente privilegiado, o Assistente Social deve caminhar na direção da 

consolidação da Assistência Social como direito, resultante do confronto de interesses de 

classe. Neste contexto, o atendimento de demandas da classe trabalhadora se dará como 

mecanismo de enfrentamento da questão social na esfera pública. 

Na avaliação dos dez anos do SUAS é fundamental a defesa de reversão na 

estrutura do orçamento da Política de Assistência Social. Os recursos públicos destinados a 

essa política devem priorizar o processo de estruturação do SUAS, a construção de 

equipamentos públicos (CRAS, CREAS, Centro POP e outros) adequados à sua execução, 

à contratação via concurso público dos trabalhadores, ao processo de formação permanente 

de profissionais que atuem nas ações, programas, projetos e serviços da Política de 

Assistência Social. Deste modo, o SUAS deixará de ser um apêndice de programas de 

transferência de renda.  

Ademais, a referida redução da Política de Assistência Social desencadeia um 

processo de desregulamentação de direitos, uma vez que a Política foi concebida em 

direção universalizante, firmada num modelo de proteção social estatal. O atual quadro de 

efetivação do SUAS, embora apresente notórios avanços – dentre os quais a criação de 

CRAS e CREAS em todo país – avança para a desregulamentação de direitos, 

assistencialização da assistência e falta de predominância de práticas que estimulem a 

emancipação humana, quadro este que preocupa o conjunto de Assistentes Sociais 

atuantes nessa Política.  
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Verifica‑se, assim, que o processo de implementação do SUAS atinge o trabalho 

do Assistente Social, incidindo tanto no aumento dos postos de trabalho na Política de 

Assistência (em especial CRAS e CREAS), cuja forma de contratação deve ser analisada, 

como nas respostas dadas pelo profissionais – frente ao processo de “assistencialização” 

em curso. Sabe-se que a inserção de Assistentes Sociais é mais intensa em âmbito 

municipal, dada à territorialidade do Sistema, que se estrutura cada vez mais próximo à 

comunidade. Busca-se conhecer as novas requisições ao profissional de Serviço Social, em 

virtude da descentralização e municipalização dos serviços sociais públicos, e ainda verificar 

suas condições de trabalho no processo de implementação do SUAS. 

 

2. As condições de trabalho do Assistente Social no SUAS: uma aproximação à 

realidade do Tocantins 

 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS 4 divulga que 

dos 120 mil assistentes sociais em atividade no país (2013), cerca de 28,5 mil desenvolvem 

atividades em secretarias estaduais e municipais e nas unidades que compõem o Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS). Deste modo, cerca de 30% do universo de Assistentes 

Sociais está atuando na Política de Assistência Social.  

No Tocantins, dos 2.500 assistentes sociais inscritos no Conselho Regional de 

Serviço Social – CRESS/TO, não é possível precisar o quantitativo de profissionais que 

atuam no SUAS. Isso por causa da rotatividade e pela falta de sistematização desta 

informação. Esses profissionais em sua maioria atuam nos CRAS e CREAS, portanto na 

rede municipal de serviços. Com o objetivo de conhecer suas condições de trabalho e sua 

visão sobre os objetivos profissionais no SUAS, conselheiras do CRESS Tocantins5 

realizaram uma pesquisa nos processos de fiscalização no interior do Estado, decorrentes 

das visitas “in loco” realizadas pelas Agentes Fiscais6 no ano de 2014. Esse processo de 

análise resultou nas reflexões deste artigo.  

                                                           
4
 http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2013/outubro/assistentes-sociais-tem-papel-central-

no-suas acesso em 07 de março de 2015. 
5
 O Conselho Regional de Serviço Social - CRESS, 25ª Região - Tocantins é um dos mais novos 

Conselhos do Conjunto CFESS/CRESS. Criado em 10 de dezembro de 2007 pela Resolução do 
CFESS n° 514, foi desmembrado no dia 05 de janeiro de 2008 do Conselho Regional 19ª Região, 
Goiás, consolidando sua autonomia administrativo-financeira e política. 
6
 Registramos nosso agradecimento às agentes fiscais do CRESS Tocantins: Sandra Maria Ribeiro 

Leitão e Josiana Rodrigues, responsáveis pela coleta de dados, sem as quais este artigo não se 
efetivaria. 

http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2013/outubro/assistentes-sociais-tem-papel-central-no-suas
http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2013/outubro/assistentes-sociais-tem-papel-central-no-suas
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Foram analisados os relatórios de visita de fiscalização em 30 municípios do 

Estado7, abrangendo 42 profissionais atuantes em CRAS, CREAS e Secretarias Municipais 

de Assistência Social. O presente estudo não tem a pretensão de apresentar conclusões de 

caráter definitivo, mas oferecer breves apontamentos e reflexões sobre as condições de 

trabalho no SUAS e sobre a visão dos profissionais em relação à sua intervenção, com 

recorte no Estado do Tocantins. Trata-se de resultado de pesquisa qualitativa, por 

amostragem e também ponto de partida para futuros aprofundamentos e pesquisas junto ao 

CRESS/TO. 

Quanto à inserção no SUAS verificou-se que a maioria das profissionais 

entrevistadas (trinta e sete) atuam no CRAS, ao passo de apenas três atuam em CREAS e 

duas na Secretaria Municipal de Assistência Social em processos de gestão. É mais 

frequente a atuação nos CRAS, uma vez que a maioria dos municípios entrevistados não 

possuíam CREAS, sendo seus atendimentos localizados à proteção social básica.  

A participação na gestão do SUAS é referida por vinte e oito profissionais (66%) 

quando mencionam que são também responsáveis pela elaboração e execução de planos, 

programas e projetos no âmbito do CRAS. Tal participação se restringe ao equipamento em 

que atuam, ou seja, pouco participam da gestão de outros serviços da Política de 

Assistência Social. Isso porque, ao atuarem no lócus do atendimento finalístico, conseguem 

planejar ações locais, mas não participam da gestão da política como um todo. 

Na coleta de dados os profissionais manifestam sua visão sobre os objetivos 

institucionais e os objetivos profissionais. Observa-se que para a maioria dos entrevistados 

os objetivos profissionais e institucionais são assemelhados e giram em tornos dos 

seguintes pontos: 

 

 Orientar os usuários da PNAS sobre seus direitos e deveres; 
 Direcionar as ações conforme as diretrizes e normativas da PNAS; 
 Proporcionar acesso às políticas públicas e benefícios; 
 Garantir o direito dos usuários; 
 Reduzir os índices de vulnerabilidade; 
 Emancipar, cuidar e atender bem às pessoas; 
 Prevenir e combater as desigualdades sociais. 

 

 
Os objetivos mencionados pelas profissionais reproduzem o conteúdo temático 

do SUAS e fazem menção às expectativas em relação ao Sistema. Observa-se a clareza da 

maioria no que se refere ao conteúdo e propósito da Assistência Social.  De acordo com 

                                                           
7
 Monte Santo; Pugmil; Nova Rosalândia; Fatima; Cristalândia; Santa Rita do Tocantins;Pium; Lagoa 

da Confusão; Guaraí; Fortaleza do Tabocao; Pedro Afonso; Santa Maria; Centenário; Itapiratins; 
Tupirama; Itacajá; Bom Jesus; Presidente Kennedy; Tupiratins; Tocantínia; Miranorte; Arapoema; 
Brasilandia; Itaporã; Colmeia; Pau Darco; Bandeirantes; Couto Magalhães; Juarina; Pequizeiro.  
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Sposati (CFESS, 2011, p. 38), o lugar da Política de Assistência Social não se identifica nem 

com a manutenção nem com a resolutividade das desigualdades sociais. 

A autora afirma que é preciso superar tanto as posições niilistas – que 

desqualificam a Assistência Social – como as posições idealistas, que atribuem a esta 

Política um “super poder”. Reflete que é preciso conhecer os limites desta Política, manter a 

criticidade, ter clara a necessidade de construção de responsabilidades públicas em relação 

ao SUAS e reconhecer o lugar da Assistência no conjunnto das políticas sociais em relação 

horizontal e não subordinada. 

A não diferenciação entre objetivos profissionais e objetivos institucionais é um 

dos pontos de preocupação levantados pelas pesquisadoras. A proposta de atuação no 

SUAS é com certeza balizada pelas normativas nacionais, mas o Projeto Ético Político 

profissional é mais amplo que as proposições do SUAS e não se restringe aos objetivos 

institucionais que correspondem à lógica do capital. É importante que a atuação profissional 

no SUAS não ignore o processo de expropriação, de subordinação, de subalternidade do 

trabalho pelo capital ou da ênfase dos interesses privados da sociedade de mercado. 

(SPOSATI apud CFESS, 2011, p.39).  

Considera‑se que a efetivação do SUAS amplia as possibilidades de trabalho 

profissional nos novos espaços sócio-ocupacionais, como os Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS) e os Centros de Referência Especializados de Assistência Social 

(CREAS). Contudo, a abertura destes espaços na maioria das vezes resulta na fragilização 

dos vínculos profissionais, pois a ampliação de vagas nem sempre decorre de concursos 

públicos. 

Os dados coletados apresentaram a forte tendência de vínculos temporários (32 

profissionais contratados) e remuneração entre três e quatro salários, sendo este o salário 

de 64% dos entrevistados. 

Confirma-se a tendência atual de precarização do trabalho assalariado no SUAS. 

Apenas nove profissionais entrevistados eram concursados. O grande quantitativo de 

profissionais com vínculo provisório prejudica o direcionamento político do trabalho na 

Assistência Social e impactam a capacidade de crítica e mobilização dos trabalhadores pela 

qualidade dos serviços prestados à população e por melhores condições de trabalho. Sem 

trabalho protegido não ocorrerá a implantação do SUAS. (...) não estamos diante só do risco 

do SUAS ser implementado pela metade, mas também de ser resignificado, pois os ganhos 

que ele parece comportar podem caminhar numa outra direção, num sentido distinto do 

fortalecimento das conquistas de 88 (CFESS, 2011, p. 103). 
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Além disso, o contrato temporário na maioria das vezes prejudica a denúncia da 

subalternização da Política e do assistencialismo ainda persistente na gestão da Assistência 

Social. Neste quadro de contratação temporária acentua-se a preocupação com a 

descontinuidade do serviço, com o pragmatismo, com as ações acríticas e conformadas 

com o modelo imposto pela gestão municipal. Quanto às atividades profissionais, os 

entrevistados registram em ordem de prioridade, o que fazem com maior frequência:  

1. elaboração de pareceres; 

2.  visitas domiciliares; 

3. atendimentos individuais e grupais; 

4. encaminhamentos; 

5. orientação social a indivíduos, grupos e população;  

6. coordenação de reuniões.  

Constatou-se que a “administração de benefícios e serviços sociais”, tarefa 

historicamente atribuída ao Assistente Social é sinalizada como atividade apenas por cinco 

profissionais, sendo que os demais sequer mencionam esta atividade. 

No que tange à autonomia profissional a maioria dos profissionais (88%) 

menciona que atua sem interferência do gestor e apenas 7% menciona que possui 

autonomia relativa. Na visão dos profissionais, embora seja mais reconhecida pelos 

usuários, a profissão no interior do SUAS é reconhecida pelo empregador. Trinta e dois 

profissionais afirmaram que o Serviço Social é reconhecido no SUAS.  

Não foram levantados questionamentos aos profissionais sobre o que vem a ser 

esse “reconhecimento”, uma vez que os dados foram coletados pelas agentes fiscais no 

processo de fiscalização. Presume-se que o citado reconhecimento no SUAS diga respeito à 

relevância do profissional de Serviço Social no atendimento aos usuários do Sistema, aliada 

ao papel histórico desta profissão na consolidação desta política social (Yazbek, 1989). É 

importante frisar que embora esta profissão tenha importante papel no SUAS, não é a única 

responsável pela operacionalização da Política de Assistência Social. 

Por outro lado o “reconhecimento” do profissional não tem relação direta com o 

investimento na Política de Recursos Humanos e na formação permanente das/os 

trabalhadores. Quando questionados sobre a existência de política de educação 

permanente no SUAS, como previsto na Resolução CNAS nº 04/2013, de 13 de março de 

2013, os profissionais respondem que o município não possui ações de capacitação 

sistemática e mencionam a participação em cursos e eventos pontuais tais como: plano de 

aprimoramento do SUAS, conferências, capacitação web pelo MDS, pós graduações 

custeadas pelo próprio profissional e eventos promovidos pela Secretaria Estadual do 

Trabalho e Assistência Social. 
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Procurou-se mensurar a satisfação dos profissionais em relação à instituição 

e/ou equipamento que atua, no que tange à quantidade de profissionais em serviço e à 

política de Recursos Humanos. 66% das Assistentes Sociais afirmaram que a Política de 

Recursos Humanos do SUAS é “ruim”, mencionam como agravante o fato de não possuir 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários (em relação aos efetivos) e a falta de estabilidade (em 

relação aos contratados). Sobre a quantidade de Assistentes Sociais em cada equipamento 

da Política, 90% dos profissionais mencionaram que o número de profissionais de Serviço 

Social é suficiente para atender a demanda. 

Conforme dados levantados, as Assistentes Sociais que atuam no SUAS 

participam de conselhos de políticas públicas, mas não possuem engajamento nos 

movimentos sociais. A participação em conselhos foi mencionada por 23 profissionais, 

sendo que 12 participam do Conselho Municipal de Assistência Social e 05 no Conselho 

Municipal de Segurança Alimentar. As demais participam em outros conselhos afins à 

Política (conselho de políticas sobre drogas, conselho da criança e do adolescente, 

conselho do idoso e conselho da alimentação escolar).  

Embora incluídas em espaço formal de controle social, 74% das profissionais 

entrevistadas não mencionam a participação em movimentos sociais de luta da classe 

trabalhadora. Apenas 21% das entrevistadas participam em movimentos sociais. Com este 

dado confirma-se o pouco envolvimento das trabalhadoras do SUAS com organizações da 

sociedade civil. Entre as entidades citadas como movimento social, a maioria é de cunho 

religioso: pastoral da criança, conselho missionário e associações beneficentes vinculadas à 

Igreja. As entrevistadas citam ainda a participação em associação de mulheres e partidos 

políticos. 

O processo de implantação do SUAS requer o engajamento das profissionais de 

Serviço Social, além de demandar o desenvolvimento de novas habilidades e competências 

para a gestão pública, no que concerne à assessoria, planejamento, avaliação, 

monitoramento, entre outras. Trata‑se, pois, da competência crítica diante das exigências 

burocráticas e administrativas que lhe são requeridas.  

A partir da análise dos dados foi possível observar que o Sistema Único de 

Assistência Social no Tocantins não possui ações de formação permanente de seus 

trabalhadores. Neste contexto, tem sido atribuída ao profissional a responsabilidade de 

buscar diversas formas de capacitação. Destaca-se que a formação em serviço deveria 

compor o planejamento da gestão, não somente a formação gerencial, mas, sobretudo, a 

formação política, na tentativa de ultrapassar a função de mero executor finalístico da 

política pública de Assistência Social.  



 

11 

 

                  

Das profissionais entrevistadas, vinte e cinco manifestaram que já participaram 

de algum curso ou evento relativo à Política de Assistência Social. Mencionam a 

participação em cursos de aprimoramento da gestão do SUAS, conferências estadual, 

municipal e nacional, cursos do Cadastro Único de Programas Sociais, entre outros. 

Contudo, na maioria dos eventos citados a participação é custeada pela própria profissional 

– algumas vezes com garantia de diárias para hospedagem e alimentação.  

Foi possível observar alguns arranjos para suprir a falta de política de formação 

permanente no SUAS. Vinte profissionais participam de grupos de estudos com colegas de 

serviço. Mencionam que estudam coletivamente, com profissionais de Serviço Social e de 

outras áreas e estagiários de Serviço Social, os manuais e cartilhas de operacionalização do 

SUAS. Trinta e oito profissionais mencionam que possuem acesso à bibliografia específicas 

do Serviço Social e do SUAS. Percebe-se a preferência pela leitura e estudo de materiais 

com diretrizes práticas como os parâmetros para atuação no SUAS (CFESS) e os manuais 

e cartilhas do Sistema (MDS).  

A implantação do SUAS e sua rápida expansão por todo o território nacional vem 

ampliando o mercado de trabalho para os assistentes sociais e demais profissionais 

atuantes nessa área. Ao mesmo tempo, esse processo aprofunda a precarização das 

condições de trabalho, pelo tipo de vínculo dos profissionais, pela inexistência de política de 

formação permanente e pelas condições materiais de atendimento.  

Esta relação de trabalho pode subordinar o profissional a processos de 

alienação e restrição de sua autonomia técnica. Além disso, a não participação dos 

profissionais em processos de formação política e movimentos sociais pode comprometer as 

respostas do Serviço Social no contexto do SUAS.  

Neste contexto, a pesquisa comprovou que está em curso um quadro de 

ameaças ao SUAS e à Política de Assistência Social, que impacta  o trabalho profissional, 

requerendo competências de enfrentamento coletivo do conjunto de trabalhadores do SUAS 

e do Serviço Social. É necessário desenvolver a apreensão crítica desta realidade e incluir-

se no planejamento, gestão e execução desta Política, imprimindo no fazer cotidiano o 

direcionamento dos usuários não somente à imediata melhoria das condições de vida, mas, 

sobretudo, na defesa de um Sistema Único de Assistência Social, com orçamento, e 

condições de efetivar direitos.  

 

3. Considerações Finais 

 

A intervenção profissional no SUAS é atravessada por precárias condições de 

trabalho. No Tocantins este quadro apresenta suas particularidades, desenvolvidas neste 
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artigo, requerendo dos trabalhadores do SUAS, em especial dos profissionais de Serviço 

Social, a leitura crítica do processo em curso e a socialização de informações à população 

usuária da assistência social. 

Do ponto de vista da materialidade da intervenção profissional nesta política, é 

importante que o Assistente Social, independente de seu vínculo como trabalhador 

assalariado (contrato ou concurso), consiga superar o papel de mero executor finalístico da 

Política, trazendo para si a tarefa de gestão e planejamento, aliada à execução da política. 

Isso porque é preciso compreender que os processos de planejamento e execução se 

retroalimentam. 

Outra demanda de grande relevância para a melhoria nos serviços prestados no 

âmbito do SUAS é a implementação da Política Nacional de Educação Permanente  do 

SUAS, definida na Resolução CNAS nº 04/2013, de 13 de março de 2013. Tal processo 

ainda é embrionário no Estado do Tocantins – impulsionado mais por iniciativas federais que 

por gestões em âmbito local ou Estadual. 

Convém lembrar que a efetivação do SUAS não se restringe à implantação de 

CRAS e CREAS e que hoje o trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade social 

deve contar com a qualificação dos trabalhadores e com o fundamental apoio da sociedade 

civil organizada. Neste ínterim, é imprescindível que o Serviço Social se articule aos 

movimentos sociais, ampliando a rede de defesa do SUAS. 

Verifica-se que a inserção nos conselhos de políticas e de defesa de diretos já 

faz parte do cotidiano de diversos profissionais. Contudo, o efetivo controle social da política 

ultrapassa os horizontes da participação formal – representada na forma “conselhos”. É 

preciso empoderar os usuários para outras formas de representação e mobilização coletiva 

– formas que garantam a autonomia para o questionamento e pactuação da Política. 

Finalizamos enfatizando a necessidade de engajamento da categoria profissional 

em outros espaços de defesa do SUAS e a importância da realização de outros estudos e 

pesquisas que subsidiem o planejamento e a execução da política pública de assistência 

social.  
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