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RESUMO 
 
O presente trabalho traz breves considerações acerca da 
Política de Assistência Social, a luz da experiência de estágio 
curricular obrigatório do curso de Serviço Social, realizado no 
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Risoleta 
Neves, do município de Aracaju/SE. Apresenta aspectos 
relacionados a instrumentalidade do Serviço Social e sua 
interlocução com as demandas apresentadas ao assistente 
social no seu cotidiano de trabalho profissional. Por fim, aborda 
alguns desafios impostos pela própria configuração da política 
de Assistência Social ao exercício profissional do assistente 
social. 
 
Palavras-chave: Assistência Social. Proteção Social Básica. 
Serviço Social. Instrumentalidade. 
 
ABSTRACT 
 
This work brings brief comments about the Social Assistance 
Policy, the light of compulsory curricular internship experience 
the course of Social Work, held in the Reference Center for 
Social Assistance (CRAS) Risoleta Neves, the city of Aracaju / 
SE. Presents aspects related to instrumentality of social work 
and its dialogue with the demands presented to the social 
worker in their professional daily work. Finally, discusses some 
challenges posed by the configuration of the social assistance 
policy to the professional practice of social workers. 
 
Keywords: Social Assistance. Basic Social Protection. Social 
Work; Instrumentality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade tem-se a questão social enquanto um fenômeno diverso, 

que apresenta inúmeras facetas. Diante da expropriação massiva do trabalhador na 

atualidade pelo capitalismo, somadas a apropriação dos frutos do trabalho cada vez mais 

centralizada, a pobreza se alastra com mais força, tornando ainda mais insustentável a 

situação dos segmentos mais pauperizados. 

Yazbeck (2012) classifica a pobreza como uma categoria histórica originada do 

binômio – produção e reprodução de desigualdades –, que caracteriza o contexto de 

expansão capitalista. É histórica e socialmente construída, decorrente do descarte de mão 

de obra, leia-se aí desemprego. A falta de emprego põe o indivíduo a margem da sociedade, 

em outras palavras, em um sistema pautado no consumo, quem não tem condições de arcar 

com o mesmo, acaba sendo repelido. 

No entanto, a pobreza não envolve só a esfera da privação material, mas desta 

decorrem um conjunto de desdobramentos e de carências, que se expressam na ausência 

de direitos, de oportunidades, de informação, de perspectivas. Aos pobres é imposto “um 

lugar onde são desqualificados por suas crenças, seu modo de se expressar e seu 

comportamento social, sinais de „qualidades negativas‟ e indesejáveis que lhes são 

conferidas por sua procedência de classe, por sua condição social.” (YAZBECK, 2012, 

p.289). 

A Assistência Social enquanto política social foi criada para dar resposta aos 

desdobramentos oriundos da contradição capital versus trabalho. Corroborando com essa 

perspectiva, a construção e a configuração das políticas sociais estão associadas ao modo 

de produção/reprodução capitalista, não em sua fase inicial, mas no momento em que se 

tem um reconhecimento da questão social, e a classe trabalhadora, passa a adotar um 

caráter político e revolucionário. (BEHRING, 2000). Assim, as políticas sociais não devem 

ser vistas como uma benesse do Estado, mas devem ser encaradas numa perspectiva mais 

ampla, haja vista o cenário de insuficiente acesso ao trabalho, e fruto da luta da classe 

trabalhadora por alternativas de vida. 

 

2 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A Assistência Social foi concebida como direito social e conferida a esse 

patamar a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, com sua inserção no 

âmbito da Seguridade Social. No entanto, essa inserção não se processa de igual forma, 
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pois enquanto a saúde é a única que possui caráter universal, a previdência pauta-se na 

contribuição e a assistência social no atendimento de inúmeras condicionalidades e critérios 

socioeconômicos, ficando restringida aos mais necessitados. Dessa forma, mesmo incluída 

no tripé da Seguridade Social, não expressa a perspectiva universal. 

Entende-se que seu alcance está além do “tripé”, pois a mesma revela o sistema 

de proteção social brasileiro. A Seguridade é “entendida como um padrão de proteção social 

de qualidade, com cobertura universal para as situações de risco, vulnerabilidade ou danos 

dos cidadãos brasileiros.”. Porém, pode-se perceber a existência de uma contradição entre 

seu caráter universal, declarado constitucionalmente, e o acesso a mesma, que mesmo 

“assegurada num plano legal, tem sido atropelada pelas reformas neoliberais que atentam 

contra o aprofundamento da democracia e da cidadania na sociedade brasileira.”.6 (CFESS, 

2010). 

O acesso de modo universal é uma luta incluída na agenda profissional, que em 

2000 durante o XXIX Encontro Nacional CFESS/CRESS, na cidade de Maceió (AL), entre os 

dias 3 e 6 de setembro, registrada na Carta de Maceió que contém algumas orientações 

 

[...] para tornar a Seguridade Social pública possível no Brasil, superando 
essa condição ambígua de possuir uma existência legal/formal, mas que 
pouco se realiza na prática, apesar de alguns avanços pontuais, tendo em 
vista garantir melhores condições de vida para a população, bem como 
avançar num processo de profunda democratização do Estado e da 
sociedade brasileiras. 
 

Esta inserção nas prerrogativas da constituição vigente7 é resultado de um 

grande processo de luta dos diversos sujeitos sociais brasileiros. Anteriormente a 

Assistência Social não se constituía como uma política, mas, pelo contrário, se resumia a 

uma gama de ações fragmentadas e pontuais, sendo corrente o estabelecimento de fortes 

ligações com as noções de assistencialismo e de caridade. 

Percebe-se que esse processo proporciona uma nova roupagem para a 

Assistência Social, entendida durante muitas décadas como favor, o que se relaciona com o 

viés da cultura política brasileira enraizada pelo coronelismo, clientelismo e patrimonialismo 

que impõe as decisões de cima para baixo sem a participação da sociedade.  

Pode-se afirmar também, que a inserção da Assistência Social na Seguridade 

Social, possui aspectos positivos e negativos, pois antes mesmo da assistência alcançar a 

consolidação no campo dos direitos sociais, ela enfrenta alguns retrocessos devido as 

imposições do projeto neoliberal, que contribui para a inviabilização de boa parte desses 

                                                           
6
 Ver A Carta de Maceió que é um documento acordado pelos profissionais e pode ser acessada no 

link: <http://www.cfess.org.br/arquivos/CARTADEMACEIO.pdf>. 
7
 Ver capítulo II da Constituição Federal de 1988, artigos de 194 a 204. 



 

4 

                   

avanços. Portanto, a Assistência Social apresenta suas particularidades, ao ser moldada 

historicamente a margem do direito, pode ficar subordinada ao caldo cultural que envolve a 

estruturação das políticas sociais brasileiras. 

Nesse sentido, a Política de Assistência Social se assenta em pilares totalmente 

contraditórios, que se contrapõem aos seus objetivos iniciais, acarretando diversas 

restrições no campo dos direitos. Além disso, observa-se o enfraquecimento do debate em 

torno da citada política, o que em parte é justificado, quando se toma por base as 

particularidades brasileiras. 

No que trata da PNAS, resolução n° 145 de 15 de outubro de 2004, publicada no 

Diário Oficial da União em 28 de outubro de 20048, foi instituída tendo em vista a luta de 

sujeitos sociais organizados em prol da sua efetivação enquanto uma política pública de 

Estado definida em lei. Tendo como pano de fundo para sua construção a IV Conferência 

Nacional de Assistência Social, realizada em 2003, que foi considerada um marco histórico 

e legal para a sua configuração.  

Compreende-se a PNAS como resultado de uma longa luta histórica para romper 

com as raízes conservadoras que cercam a sociedade brasileira, entretanto, cabe destacar 

que este é um movimento permanente, pois ainda são fortes os laços de favor que cercam 

esta política, compondo assim, inúmeros desafios para a sua concepção enquanto direito. 

A PNAS materializa os princípios e diretrizes da LOAS que é mecanismo 

importante para respaldar legalmente a política, responsável por conceder o caráter de 

direito não contributivo, estabelecendo os princípios da Assistência Social, prevendo o 

atendimento aos mínimos sociais e a supremacia do atendimento as necessidades sociais 

de acordo com a rentabilidade econômica, na ótica da universalização dos direitos sociais, 

em respeito à dignidade e a igualdades de direitos no acesso. A LOAS define ainda os 

usuários da Assistência Social, isto é “todos de quem dela necessitar”, os indivíduos que 

estão à margem da proteção social pública (trabalho, serviços sociais públicos, redes 

sociorrelacionais). 

A Assistência Social enquanto política pública nos termos referenciados, se 

constitui como um espaço sócio ocupacional para o profissional de Serviço Social, que 

emprega um número significativo de assistentes sociais. Sobre esses aspectos serão 

tecidas algumas considerações mais adiante. 

 

3 O CRAS E A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

                                                           
8
 O Censo Demográfico 2000, a Síntese dos Indicadores Sociais de 2003 e o Atlas de 

desenvolvimento Humano de 2002, serviram como base para a elaboração da PNAS.  
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A experiência em estágio curricular obrigatório do curso de Serviço Social 

realizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Risoleta Neves, que está 

localizado no Bairro Cidade Nova, do município de Aracaju/SE, permitiu a aproximação 

discente com a política de Assistência Social e com a proteção social básica. Cabe ressaltar 

que o CRAS se constitui em 

 

[...] uma unidade de proteção social básica do SUAS [Sistema Único de 
Assistência Social], que tem como objetivo prevenir a ocorrência de 
situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de 
cidadania. (TIPIFICAÇÃO..., 2009, p.9). 
 

O CRAS é um espaço de convivência entre os usuários, ao realizar a inserção 

em programas e serviços, requerimento de benefícios sociais, acompanhamento familiar, 

além de se constituir em um ambiente de socialização comunitária entre os participantes e 

fortalecimento de vínculos. Nesse sentido, as ações desenvolvidas pelo CRAS possuem 

caráter preventivo, protetivo e proativo; caracterizando-se como um ambiente 

interdisciplinar, que possui em seu quadro profissional a participação de assistente sociais, 

psicólogos, educadores sociais, dentre outros. 

A articulação em Rede é um item importante para que a execução da proteção 

social ocorra de acordo com os objetivos da PNAS, com vistas a promover a inclusão dos 

usuários em serviços e programas sociais, contribuir para o acesso a direitos, bens e 

serviços socioassistenciais, assim como atuar de forma preventiva, protetiva e proativa. 

De acordo com a NOB/SUAS de 2004, a Rede Socioassistencial 

 

[...] é um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, 
que ofertam e operam benefícios, serviços, programas e projetos, o que 
supõe a articulação entre todas as unidades de provisão de proteção social, 
sob a hierarquia de básica e especial por níveis de complexidade. (BRASIL, 
2005, p. 94). 
 

A articulação em Rede é vista através da execução de serviços, programas e 

projetos desenvolvidos com a finalidade de propiciar aos usuários respostas as suas 

demandas e necessidades sociais. Essas ações devem observar as disposições da PNAS, 

da LOAS e outras legislações de acordo com o público destinado, por exemplo o Estatuto do 

Idoso. A Rede possui papel importante na execução e gestão de benefícios, o BPC e o 

Programa Bolsa Família, que dependem da ação de vários órgãos para o cumprimento em 

conjunto pela família das condicionalidades. Nesse sentido, a Rede Socioassistencial 
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integra a proteção social das famílias e possui papel importante na garantia do acesso a 

direitos. 

No âmbito do CRAS, essa articulação pode ser percebida nas intervenções em 

respostas às demandas apresentadas cotidianamente. Sendo este um espaço 

socioinstitucional que recebe diariamente demandas de diversas naturezas, as resoluções 

dependem, em sua maioria, dos serviços de outras unidades que compõem a rede. 

Os serviços disponibilizados pelo CRAS possuem centralidade no Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV). De acordo com a Resolução nº 109, de 11 de novembro 

de 2009, ou a chamada Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), o 

primeiro consiste em um serviço voltado ao atendimento e acompanhamento de famílias que 

compõem o quadro de situação de vulnerabilidade social. O PAIF possui caráter continuado 

e: 

 

[...] a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a 
ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e 
contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento 
de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, 
preventivo e proativo. (TIPIFICAÇÃO..., 2009, p.6). 

 

As ações desenvolvidas no PAIF são realizadas em acompanhamento conjunto 

pela psicóloga e assistente social. Nesse acompanhamento são determinados os objetivos a 

serem alcançados para a família, bem como são definidos compromissos a serem tomados. 

Se tratando em um acompanhamento contínuo as intervenções podem ser modificadas de 

acordo com as necessidades da família. Não pode-se deixar de salientar que existem 

inúmeros desafios enfrentados durante o acompanhamento. 

O segundo serviço mencionado, o SCFV, de acordo com a Tipificação Nacional 

de Serviços Socioassistenciais (2009, p. 09), é realizado em grupos definidos pelos ciclos de 

vida e busca “[...] complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de 

situações de risco social.”. Nesses grupos são desenvolvidas intervenções em conjunto com 

os/as educadores/as sociais com finalidade recreativa e educadora que possibilite o 

desenvolvimento de habilidades culturais, trocas de experiências de suas vivências culturais 

e individuais contribuindo assim, para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social, os usuários dos 

serviços ofertados pelos Centros de Referência da Assistência Social, são no geral 

 

Cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e 
riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade s vínculos 
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de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades 
estigmatizadas em termo étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal 
resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às 
demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas 
de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção 
precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; 
estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem 
representar risco pessoal e social. (BRASIL, 2005). 
 

Ao realizar uma pesquisa nos relatórios mensais do CRAS Risoleta Neves do 

ano de 2013, pode-se perceber que mais da metade das famílias inseridas no PAIF 

encontram-se em situação de extrema pobreza, o que alerta para o perfil do público que tem 

acesso a Política de Assistência Social, uma parcela considerável da população que é 

composta por indivíduos desprovidos de recursos financeiros e, sobretudo do acesso a 

oportunidades de melhores condições de vida. 

Couto (et al., 2012, p.102) faz importantes considerações, a saber: 

 

Quanto aos usuários, embora as normativas do Suas definam a família 
como foco de atenção da Política, esta instituição aparece nos Cras 
representada predominantemente, por mulheres em situação de pobreza. 
São mulheres, portanto, que sintetizam a exclusão do acesso aos bens e 
serviços socialmente produzidos e a dificuldade de reprodução de 
necessidades básicas e dos problemas vivenciados pela família. 

 

Outro dado que chama atenção, refere-se que a inserção de novas famílias se 

dá majoritariamente devido a entrada no PETI, atualmente incluso no SCFV. O que pode 

levar a seguinte interpretação, que a devolutiva com um determinado subsídio financeiro 

para o usuário, incentiva e fomenta a sua participação nos serviços ofertados, ao passo em 

que o mesmo passa a não necessitar, de certa forma, da busca por outras atividades que 

proporcionem retorno financeiro. 

 

4 A INSTRUMENTALIDADE DO SERVIÇO SOCIAL 

 

As demandas apresentadas ao Serviço Social na instituição, se mostram de 

forma imediatas cabendo aos profissionais recorrer à um conjunto de mediações disponíveis 

para dar respostas concretas às questões expostas pelos usuários e instituições ligadas à 

Rede Socioassistencial. 

A instrumentalidade é definida como “[...] uma determinada capacidade ou 

propriedade constitutiva da profissão, construída e reconstruída no processo sócio-

histórico.” (GUERRA, 2007, p. 01). Ao se tratar de uma capacidade, a instrumentalidade não 

é palpável, mecânica ou pragmática e não se resume aos instrumentos em si, devendo ser 
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pensada na sua totalidade em relação com as dimensões que compõe o Serviço Social, 

configurando-se uma unidade em meio à diversidade. Além de caracterizar-se como um 

construto histórico da profissão. (GUERRA, 2007). 

De acordo com Guerra (2007) a instrumentalidade caracteriza-se como condição 

necessária e categoria constitutiva do Serviço Social em seu exercício profissional, pois 

possibilita que os assistentes sociais modifiquem as condições objetivas e subjetivas e as 

relações sociais presentes no dia-a-dia, ou seja, no cotidiano. 

 

A vida cotidiana é a vida de todo homem [...] Ninguém consegue identificar-
se com sua atividade humano-genérica a ponto de poder desligar-se 
inteiramente da cotidianidade [...]. No cotidiano os homens tanto adquirem 
quanto exercitam os seus conhecimentos, as suas habilidades, idéias, 
sentimento [de modo que] é adulto quem é capaz de viver por si mesmo a 
sua cotidianidade. (HELLER, 1989 apud GUERRA 2012, p. 44). 
 

Cabe destacar que o cotidiano é ineliminável e insuprimível e possui como 

características a heterogeneidade, referente à diversidade de demandas; a espontaneidade, 

das respostas acríticas e irrefletidas; a imediaticidade, expressando o utilitarismo das 

respostas; e a superficialidade extensiva, que obscurece a possibilidade de mediação. 

(GUERRA, 2012). 

Assim, a vida cotidiana, enquanto espaço de construção e reconstrução do 

exercício profissional é embasada em respostas imediatas que respondem as premissas da 

racionalidade capitalista, que resume os acontecimentos a fatos isolados, sem preocupar-se 

com a articulação dos mesmos com outros fenômenos inerentes a realidade social, bem 

como sua constituição. 

 

Nessa perspectiva, a ordem burguesa cabem, no máximo, indagações e 
críticas superficiais que sirvam para o seu aperfeiçoamento – e portanto, os 
problemas e as necessidades que nela não encontrarem soluções tornam-
se responsabilidade daqueles que por eles são vitimados. É como se essa 
ordem fosse regida por leis naturais, desistoricizada, ou seja, uma formação 
social absolutizada, caracteristicamente inquestionável e insuperável. 
(FORTI; GUERRA, 2011, p. 13). 
 

Entretanto, o cotidiano também se constitui em um campo de possibilidades, 

pois nele “[...] o indivíduo se socializa, aprende a responder às necessidades práticas 

imediatas, assimila hábitos, costumes e normas de comportamento.” (BARROCO, 2010, 

p.37) É nesse processo contraditório e complexo da vida cotidiana que o Serviço Social está 

inserido, com a finalidade de intervir 

 

[...] nas diferentes manifestações da questão social com vistas a contribuir 
com a redução das desigualdades e injustiças sociais, como também 
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fortalecer os processos de resistências dos sujeitos [...] na perspectiva da 
democratização, autonomia dos sujeitos e do seu acesso a direitos. 
(FRAGA, 2010, p.45). 
 

É preciso definir uma finalidade para o recurso utilizado, de forma a potencializar 

a intervenção profissional do assistente social, ao passo em que pensa o sentido e o 

objetivo dessa intervenção, orientada pelo referencial teórico. Para tal é imprescindível a 

apreensão da realidade social no patamar da totalidade, sem reducionismos e 

especificidades, remete a compreensão do universal para em seguida apreender o 

particular. Essa concepção possibilitará que os profissionais identifiquem, a priori, os 

objetivos e as finalidades de determinada ação para em seguida definirem os instrumentos e 

as técnicas a serem utilizados. 

 

Tais escolhas implicam projetar tanto os resultados e meios de realização 
quanto as conseqüências. Isso porque, no âmbito profissional, não existem 
ações pessoais, mas ações públicas e sociais de responsabilidade do 
indivíduo como profissional e da categoria profissional como um todo. 
(GUERRA, 2007, p.13-14). 
 

Cabe a instrumentalidade, nesse contexto, colocar a profissão em outro lugar 

atuando na construção de outro projeto societário em prol da coletividade e rumo a mudança 

de sociabilidade. Assim, dota a ação profissional de intencionalidade, compromissada com 

valores e princípios que apontam um horizonte a ser alcançado, expressando seu caráter 

político. Para isso 

 

[...] é fundamental, além da clareza do projeto ético-político construído 
coletivamente pela categoria, o domínio teórico-metodológico e técnico-
operativo, alicerçados pelo conjunto de conhecimentos, habilidades, 
atribuições, competências e compromissos necessários à realização dos 
processos de trabalho, em qualquer espaço ou âmbito de atuação onde o 
assistente social realize. (FRAGA, 2010, p. 46). 
 

Dentre os instrumentos utilizados pelo Serviço Social do CRAS, podemos citar: 

reuniões de equipe, de planejamento, dos grupos e famílias; o Prontuário do SUAS aderido 

pelo município de Aracaju desde meados de 2013 que agrega informações das famílias 

inseridas no PAIF; a elaboração de relatórios e parecer social pelas assistentes sociais em 

respostas às solicitações de instituições que estão articulados na Rede Socioassistencial; 

realização de visitas domiciliares e institucionais. 

A utilização desses instrumentais não se limita a um padrão específico, cabe a 

cada profissional a sua utilização embasando-se no conjunto de pressupostos que norteiam 

a profissão de Serviço Social, seus valores éticos e o referencial teórico marxiano, que irão 

dar significado e finalidade para o uso do instrumento em uma determinada ação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Serviço Social se constitui numa profissão interventiva, prenhe de 

determinações históricas, culturais e socioeconômicas, fundamentada de forma hegemônica 

pelo método materialista histórico dialético e guiada por ideais emancipatórios, igualitários e 

de justiça social na busca por mudanças da realidade através da efetivação de direitos com 

o uso de um arcabouço técnico-instrumental articulado com as múltiplas dimensões 

profissionais.  

O profissional possui um perfil caracterizado pela postura crítica, propositiva, 

investigativa, interventiva, o qual lhe cabe valores, princípios e atribuições postos pelo seu 

Código de Ética. Atuando em um cenário composto por elementos contraditórios, fruto de 

determinações das relações de dominação e exploração do sistema vigente que exige 

conhecimentos da totalidade e uma ação qualificada que interfiram nesse movimento. A 

intervenção do assistente social é composta pelas dimensões ético-política, teórico-

metodológica e técnico-operativa, sem esquecer-se das dimensões investigativa e 

interventiva, que fundamentam e direcionam as ações do profissional, produz valores. Essas 

dimensões se articulam e se materializam na prática profissional por meio da utilização do 

instrumental técnico-operativo. 

De acordo com Trindade (2004), no Serviço Social “os profissionais acionam um 

instrumental técnico-operativo que constitui um conjunto de instrumentos e técnicas 

diferente daquele utilizado na esfera da produção material”. Os mesmos possuem uma 

relação dialética, sendo que instrumentos é um conjunto de recursos e meios utilizados na 

operacionalização; e técnica entendida enquanto a habilidade no uso dos instrumentos. Ao 

viabilizar respostas profissionais às demandas dos usuários e/ou institucionais utilizando 

instrumentos, procedimentos que promovam o acesso ao direito, os profissionais 

materializam a dimensão técnico-operativa do Serviço Social. (TRINDADE, 2004). 

Dentre os desafios ético-políticos cabe destacar os elementos que cercam a 

Política de Assistência Social, muito deles vinculados a recente trajetória da assistência 

enquanto política, com destaque para as dificuldades que tangem a sua operacionalização. 

No âmbito do Serviço Social percebe-se a necessidade de discussões acerca das 

atribuições e competências, além das condições de trabalho do profissional nas instituições 

que efetivam a política. 

Outro ponto de destaque refere-se que a articulação com a rede como é prevista 

na política e em seus documentos orientadores, não acontece totalmente de acordo com o 
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previsto. Sabendo que a política é relativamente jovem e possui diversos desafios em sua 

execução, as falhas se referem principalmente na falta de comunicação e planejamento em 

conjunto de ações entre as unidades. 

Por fim, foram encontrados desafios ao longo do processo de estágio, em sua 

grande maioria advindos da fragilidade nas condições objetivas para o exercício profissional 

do assistente social, o que levanta a discussão acerca da sua autonomia relativa em suas 

diferentes áreas de atuação. No caso da Política de Assistência Social outro fator que 

amplia esses desafios diz respeito a sua recente história e o “caldo cultural” que a cerca. 

Esses aspectos refletiram diretamente no processo de estágio, incluindo o próprio 

planejamento e a operacionalização do projeto de intervenção. 
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