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RESUMO 
 
Este artigo, resultado de Trabalho de Conclusão de Curso, 
trata da problemática da Política de Assistência Social 
brasileira, sobretudo, no âmbito da Proteção Social Básica do 
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Sousa-
PB, em tempos de crise do capital. Tem como principal objetivo 
analisar a concepção dos usuários da referida instituição sobre 
a Assistência Social à luz do método crítico dialético. A partir 
da pesquisa bibliográfica, documental e de campo, os dados 
evidenciam uma apreensão da política, ainda, enquanto 
benesse, favor e caridade.  
 
Palavras-chave: Crise do capital. Política de Assistência 
Social. Proteção Social Básica. Concepção dos usuários. 
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). 
 
ABSTRACT 
 
This article , the result of Completion of course work , deals with 
the issue of Brazilian social assistance policy , especially within 
the Basic Social Protection of the Reference Center for Social 
Assistance ( CRAS ) de Sousa -PB in capital crisis times . Its 
main objective is to study the design of the users of the 
institution on Social Assistance in the light of dialectical critical 
method. From the literature, documentary and field, the data 
show a grasp of policy, even while boon, favor and charity. 
 
Keywords: Capital crisis. Social Welfare Policy. Basic Social 
Protection. Design of users. Reference Center for Social 
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1.  INTRODUÇÃO 
 
 
O presente trabalho trata da Política de Assistência Social no Brasil que, 

historicamente, esteve inscrita no campo da caridade e filantropia e, por conseguinte, não 

como uma responsabilidade do Estado. É somente com a Constituição Federal de 1988, 

com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS, 1993), nº 8.742, com a Política Nacional 

de Assistência Social (PNAS/2004) e a criação do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) que tem-se a inscrição e a reafirmação da Assistência Social como um dever do 

Estado e um direito social para quem dela necessita (MESTRINER, 2011).  

Apesar dos avanços e conquistas no campo jurídico da Política de Assistência 

Social, ainda, existem muitos desafios a ser enfrentados, sobretudo, num contexto de crise 

do capital, no qual se processa a expansão da referida política, via Programas de 

Transferência de Renda.  Neste cenário, tem-se o avanço de políticas neoliberais enquanto 

estratégias utilizadas pelo Modo de Produção Capitalista (MPC) para enfrentamento da crise 

de produção, iniciada nos anos de 1970 até os dias em curso, e que impacta diretamente no 

Brasil.  

Levando-se em consideração os referidos pressupostos e as observações 

travadas na experiência do Estágio Supervisionado em Serviço Social, no Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) de Sousa-PB, no período de novembro de 2013 a 

setembro de 2014, onde foi possível observar sinalizações sobre a concepção de 

Assistência Social dos usuários do CRAS enquanto uma ajuda, sentiu-se a necessidade de 

aprofundar os estudos sobre tais observações, e, por isso, este trabalho teve como principal 

objetivo analisar a concepção dos mesmos sobre a Assistência Social.  

Para alcançar o referido objetivo, utilizou-se um questionário com perguntas 

abertas e fechadas sobre a Política de Assistência Social, observações empíricas travadas 

em campo de estágio e a revisão de bibliografias acerca do tema e análises dos 

documentos existentes na instituição sob um viés crítico/ reflexivo.  

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 Situando alguns avanços da Assistência Social antes e depois da Constituição 

Federal de 1988 
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De acordo com as reflexões de Sposati (2010), historicamente, a prática da 

Assistência Social, no modo de produção capitalista, realizou-se através da filantropia, da 

caridade e da benemerência. Nesse sentido, aqueles que não tinham como prover seu 

sustento, mediante a venda da sua força de trabalho, eram “protegidos” por meio de práticas 

caritativas e, por meio disso, tinha-se a possibilidade de “proteção social”. Nessa direção, 

Mestriner (2011, p.13), destaca na seguinte citação que: 

 

A identificação da assistência social - prática social de ajuda científica ou empírica - 
como a filantropia e a benemerência é comum em nossa sociedade. Entendidas 
como expressões de altruísmo, solidariedade e ajuda ao outro, envolvem desde 
atitudes ocasionais até formas institucionais sem fins lucrativos; ou, no campo 
político, formas da regulação do favor- “o toma lá da cá”- quer pelo primeiro 
damismo, quer pelas concessões de benesses por representantes políticos.  

 

Esses traços conservadores, a exemplo do assistencialismo, presentes na 

referida política, encontram-se diretamente relacionados à particularidade da constituição do 

capitalismo no Brasil bem como suas formas de enfrentamento à denominada questão 

social.  

De acordo com Netto e Braz (2006), o modo de produção capitalista reproduz as 

condições de exploração do trabalhador e obriga constantemente que os mesmos vendam 

sua força de trabalho, ao mesmo tempo em que o capitalista, ao comprá-la, enriquece. 

Neste sentido, o capitalista acumula capital e quanto mais se acumula capital mais a 

situação do trabalhador tende a piorar. Tal acumulação de riqueza de um lado proporciona, 

ao mesmo tempo, a acumulação de miséria do outro, ou seja, intensificam-se as expressões 

da questão social: a pobreza, a violência, o desemprego, a fome, entre outros e são, 

justamente, as pessoas que passam por essas situações que vão ser alvo da Assistência 

Social. Porém, antes que as ações assistenciais passassem a fazer parte de uma Política 

Pública, a Igreja Católica era responsável por tal ato que se caracterizava como prática 

filantrópica.  

Neste sentido, o Estado assume paulatinamente as expressões da questão 

social atendendo à classe trabalhadora e, também, ao capitalismo, ou seja, mediando os 

interesses divergentes que emergem das contradições entre a classe dominante e as 

reivindicações dos setores populares. Esse atendimento a classe trabalhadora se dá através 

da regulamentação das relações entre capital e trabalho. 

A Constituição Federal de 1988, resultado de um processo de lutas da classe 

trabalhadora por melhores condições de vida e de trabalho, constitui um “divisor de águas” 

na história das políticas sociais no Brasil, de modo específico, da política de Assistência 

Social.  A partir da referida Constituição, a Assistência Social passa a ser política pública da 
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Seguridade Social, junto com a Saúde e a Previdência e, por conseguinte, um dever do 

Estado e direito social - inscrito nos artigos 203 e 204 - independente de contribuição.Estes 

artigos evidenciam que, juridicamente, só a partir da referida constituição, a Assistência 

Social sai do campo da caridade, da filantropia e da benemerência e passa constituir-se 

num direito social para quem dela necessitar. Entretanto, a regulamentação dos referidos 

artigos, dá-se somente cinco anos após a promulgação da referida Constituição, a partir da 

aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei n° 8.742, de 07 de dezembro 

de 1993.  

Mesmo depois da regulamentação da LOAS, era necessário a criação de uma 

política para materializar as diretrizes da referida lei. Com isso, foi realizada em dezembro 

de 2003, em Brasília a IV Conferência Nacional de Assistência Social, onde entraram em 

acordo, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Secretaria 

Nacional de Assistência Social-SNAS, e o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), 

e decidiram elaborar e aprovar a Política Nacional de Assistência Social (PNAS)(BRASIL, 

2004).  

A PNAS (2004) tem como principais objetivos prover serviços, programas, 

projetos e benefícios ao individuo e as famílias que necessitarem, e tem como público alvo 

cidadãos e grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social. A PNAS 

(2004) institui o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no ano de 2005, e a partir do 

deste há uma organização descentralizada dos serviços socioassistenciais, havendo 

participação das esferas do Governo. O SUAS tem como requisitos a territorialização e 

matricialidadesociofamiliar, para a implantação de instituições responsáveis pela efetivação 

dos serviços socioassistenciais, ou seja, as instituições da Assistência Social são 

implantadas em bairros vulneráveis e os seus serviços são destinados às famílias que se 

encontram em situação de risco social. 

O referido Sistema se estrutura em dois níveis de proteção social, quais sejam, a 

proteção social básica e a proteção social especial, que subdivide-se em média e alta 

complexidade.  Neste sentido, as duas proteções se realizam, respectivamente, através de 

instituições públicas estatais, como os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) 

e os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS).  Os primeiros 

são responsáveis pela proteção básica destinados a prevenção do rompimento dos vínculos 

familiares e comunitários e os segundos destinam-se ao trabalho com as famílias dos 

indivíduos que tiveram seus direitos violados e que os vínculos familiares e comunitários 

encontram-se fragilizados (BRASIL, 2004). 
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As políticas sociais representam o atendimento às necessidades da classe 

trabalhadora, mas é realizada pelo Estado sob o domínio do capital. Assim, as Políticas 

Sociais:  

 

Ao contrário de caminhar na direção da consolidação de direitos, a modalidade que 
irá conformar as políticas sociais brasileiras será primordialmente o caráter 
assistencial. Com isto o desenho das políticas sociais brasileiras deixa longe os 
critérios de uniformização, universalização e unificação em que se pautam. [...] Em 
contraposição à universalização utilizarão, sim, mecanismos seletivos como forma 
de ingresso das demandas sociais (SPOSATI, 2010, p. 23). 

 

Neste sentido, para além dos avanços sócio-jurídicos e organizativos da Política 

de Assistência Social a partir do SUAS, a mesma ainda passa por muitos desafios e sua 

expansão, diante do atual contexto de crise do modo de produção capitalista, é um deles. 

Para compreendê-los é preciso entender a referida crise e como ela faz expandir as 

expressões da questão social. 

  

 

2.2. A crise do capital e suas determinações para a política de Assistência Social, sobretudo, 

no município de Sousa-PB 

 

 

Como nos ensinam os escritos de Netto e Braz (2006) sobre a crítica da 

economia política, as crises são constitutivas do sistema capitalista, ou seja, não existe 

sistema capitalista sem crise. Trata-se de um modo de produção baseado na exploração do 

trabalho assalariado, estruturalmente desigual e que para manter o movimento incontrolável 

da busca pelo lucro não importa as consequências para a humanidade. De acordo com os 

referidos autores, a crise desencadeada nos anos de 1970 e que se arrasta até os dias em 

curso, caracteriza-se como uma crise estrutural do capital, uma vez que envolve todas as 

dimensões do sistema desde a produção à circulação das mercadorias em escala 

planetária. 

Como forma de enfrentar a referida crise3, isto é, reverter a queda da taxa de 

lucro e criar novas condições de exploração da força de trabalho pelo capital, as 

personificações do capital sustentam-se no seguinte tripé: na  reestruturação produtiva, na 

                                                 
3
Aqui, é importante ressaltar que a crise é constitutiva do capitalismo, visto que dentro do modo de 

produção capitalista sempre vai existir crises e, assim, a crise da década de 1970 não foi a única, 
pois antes e depois dela ouve muitas outras crises. As crises são inevitáveis sob o capitalismo, mas é 
possível outro modo de organização estruturalmente diferente do capitalismo, capaz de suprimir as 
causas da crise, ou seja, uma sociedade para além do capital (NETTO e BRAZ, 2006). 
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financeirização e na ideologia neoliberal (NETTO; BRAZ, 2006). Tais estratégias que 

rebatem em todos os países, sobretudo, nos países periféricos, faz com que ocorram 

mudanças em todas as dimensões sociais.  

No Brasil, as medidas para enfrentamento da crise dão-se, sobretudo, a partir de 

meados da década de 1990, mediante a elaboração e implementação das estratégias 

político-econômicas contidas no chamado Plano Diretor de Reforma do Estado (PDRE). 

Dentre as medidas tem-se a desregulamentação na economia, privatização das empresas 

estatais, a flexibilização do trabalho, intensificação das expressões da questão social, pois 

há um aumento da exploração do trabalho e, consequentemente, um agravamento das 

condições de vida e de trabalho (FERNANDES, 2011).  

Neste contexto, o Estado atende de forma máxima ao capital e mínima ao 

trabalho, movimento que pode ser identificado, sobretudo, através do processo de desmonte 

dos direitos sociais da Seguridade Social. De acordo com as análises de Fernandes (2011), 

as tendências das políticas que compõem a Seguridade Social centram-se na privatização e 

precarização da Saúde e da Previdência Social e, principalmente, na expansão da 

Assistência Social expressa, sobretudo, nos Programas de Transferência de Renda, a 

exemplo do Programa Bolsa Família (PBF)4. 

Segundo Sitcovsky (2010), um dos motivos que explicam a referida expansão via 

Programas de Transferência de Renda (PTR), refere-se ao fato que uma vez estando a 

classe trabalhadora, num cenário de crise e desemprego estrutural, desprovida de acesso 

aos bens de consumo, tais Programas constituem uma forma de acessá-los e, por 

conseguinte, contribuem para gerar a economia, constituindo-se, assim, num elemento 

fundamental para a compra e venda de mercadorias nos municípios brasileiros.   

No âmbito da proteção social básica, mais especificamente no Centro de 

Referência da Assistência Social-CRAS de Sousa-PB, também, é perceptível a expansão da 

referida política via Programas de transferência de Renda e precarização da Política de 

Assistência Social. 

O município de Sousa ocupa uma área de 4.777,2 km² que corresponde a 8,44% 

do território estadual. Tem uma população total de 65.807 mil habitantes e dessa quantia 

existem 14.461famílias cadastradas no CADÚNICO em 2011, que multiplicando pelo 

                                                 
4
Há sete anos, em 2003, 23% da população brasileira (39,3 milhões de pessoas) sobreviviam com 

renda inferior a ¼ do salário mínimo atual. Praticamente um em cada quatro brasileiros estava sujeito 
à extrema insegurança alimentar e vivia um cotidiano marcado pela fome e pelo não reconhecimento 
de direitos sociais básicos. Foi nesse contexto que no dia 20 de outubro de 2003 foi criado o 
Programa Bolsa Família para atender a essas famílias que se encontravam nessa situação de 
pobreza. Informações no Site: http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/artigos/sete-anos-do-bolsa-
familia 

http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/artigos/sete-anos-do-bolsa-familia
http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/artigos/sete-anos-do-bolsa-familia
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número médio de 3,8 pessoas por famílias, chega o total de 54.952 pobres que necessitam 

acessar os programas sociais. Desse total, 13,5 mil famílias possuem renda familiar de até 

½ salário mínimo, o que totaliza um número de 51, 4 mil pessoas em situação de pobreza 

absoluta e desse total 45, 6 mil têm renda per capita mensal de R$ 140,00, no limite da 

miséria absoluta (SOUSA,2011).  

Em relação aos recursos federais destinados ao município, segundo o MDS5, a 

transferência do tesouro nacional para o município por ano é de R$ 32, 9 milhões. Desta 

quantia R$ 534, 6 mil são destinados para a Proteção Social Básica que inclui o PAIF - 

Serviços de Proteção Social básica à Família, com repasse anual de R$ 132.000,00 e os 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com R$ 321,5 mil anualmente. 

Porém, grande parte dessa quantia destinada para a Política de Assistência Social é 

destinada aos Programas de Transferência de Renda. De acordo com o MDS6, o valor das 

transferências para os beneficiários do PBF do estado, em 2013, foi de R$ 941.564.574,00 e 

para o município de Sousa, em 2014, foi de R$ 17.333.124,00 e, no mês de dez de 2014, foi 

de R$ 1.591.020,00. E ainda, o investimento total do eixo de garantia de renda do “Brasil 

sem Miséria no Estado”, em 2013, foi de mais de R$ 1 bilhão, isto é, 1.680.907.600,51, 

incluídos o Programa Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) (MDS, 

2011).  

Esses números mostram a expansão da Assistência Social via Programas de 

Transferência de Renda e revelam, o número inexpressivo de recursos para 

operacionalização dos serviços sociassitenciais, diante das observações tecidas em campo 

de estágio, se expressa na precarização das condições e relações de trabalho, a exemplo 

da falta de transporte para as visitas domiciliares, na contratação precária de profissionais e 

na ausência de capacitação para os trabalhadores do SUAS. Além disso, tem-se a 

rotatividade e a contratação temporária dos trabalhadores sem passarem por concursos 

públicos, pois, 63,23% dos mesmos possuem contrato de trabalho temporário, o que 

compromete a continuidade dos serviços ofertados, reforça formas de patrimonialismo e 

clientelismo. 

Os usuários da referida instituição encontram-se em situação de vulnerabilidade 

social que, segundo a NOB-SUAS (2005), se refere às situações de famílias ou indivíduos 

                                                 

5
 Informações no site: 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio.php#Transfer%C3%AAncia%20de%20Renda.  

6
 Informações no site:http://aplicacoes.mds.gov.br/ead/ri/carrega_pdf.php?rel=bsm_no_estado_simp.  

 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio.php#Transfer%C3%AAncia%20de%20Renda
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que se encontram em precárias condições de vida, desempregadas e vivendo com renda de 

até meio salário mínimo, sem saneamento básico, baixa escolaridade e crianças e 

adolescentes sem frequentar a escola, entre outros.  Tal quadro pôde ser visualizado 

através de uma análise documental, realizada no Campo de Estágio, em 100 dos 266 

prontuários sociais das famílias do CRAS, observou-se que, 79% dos usuários do CRAS 

são beneficiárias do Programa Bolsa-Família (PBF). Este dado não se difere da totalidade, 

pois segundo o MDS7, a região nordeste concentra a maior quantidade de beneficiários do 

Bolsa Família, contabilizando um total de quase 8 milhões de beneficiários.  

A precarização das condições de vida desses usuários, também, pode ser visto 

nas visitas domiciliares, onde foi possível ver vários casos de famílias pauperizadas, que 

sobreviviam de forma precária, pois foram vários bairros pobres que visitamos, com 

destaque para o conhecido como “cangote do urubu”, Frei Damião, Jardim Brasília e Várzea 

da Cruz, nos quais foi possível evidenciar crianças se alimentando com restos de comida 

advindos do lixo, crianças sem acesso a escola devido a inserção precoce no trabalho.  

Neste sentido, em concordância com Iamamoto (2009), quando a mesma refere-

se à “Questão Social”, constatou-se através das informações contidas nos cadastros bem 

como através das observações durante as visitas domiciliares que esses usuários são 

vítimas das expressões da Questão Social, derivadas das desigualdades sociais, inerentes 

ao modo de produção capitalista.  

 

 

2.3.  A concepção dos usuários do CRAS sobre a Política de Assistência Social 

 

 

Para apreender a concepção dos usuários(as) sobre a Assistência Social foram 

feitas algumas perguntas sobre a Política de Assistência Social do CRAS de Sousa-PB com 

os usuários idosos e adolescentes desta instituição que participam dos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Deste universo, 10 usuários foram 

escolhidos como sujeitos partícipes da investigação, aleatoriamente. Em relação à 

concepção da Assistência Social como direito, embora, 50% tenham afirmado a referida 

política enquanto um direito social, ao especificar tal expressão nos relatos, observa-se uma 

concepção restrita desta política. Assim, entre aqueles que afirmaram ser um direito, pode-

se destacar o seguinte relato:  

                                                 
7
Informações no site: http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2014/maio/bolsa-familia-96-8-

dos-beneficiarios-cumpriram-frequencia-escolar-em-fevereiro-e-marco.  
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 Usuário1: “ Porque é um direito que favorece a gente, né, porque se 

a gente quiser uma coisa ou saber de uma coisa, tem a assistente 

social pra dar informação...a gente viver sem informação é ruim.” 

 

Para além de uma concepção restrita, a outra metade dos entrevistados(as) 

relacionam a Assistência Social a presente (20%), caridade (20%) e ao beneficio do Bolsa 

família (10%). Essas duas primeiras relações mostram que a Política de Assistência Social 

ainda é vista pelos seus usuários como práticas ligadas ao passado da referida política, 

assim, como esclarece Behring e Boschetti (2006), que aos primeiros “merecedores de 

auxílio” eram assegurados algumas ações assistenciais, mas, de cunho caritativo, longe da 

ótica do direito. Já a última relação que restringe a Assistência Social ao acesso do referido 

programa, Sitcovsky (2010) destaca que atualmente os Programas de Transferência de 

Renda acabam sendo a única fonte de renda de muitas famílias nas localidades mais 

distantes do país e isso pode acabar influenciando para a redução da Assistência Social aos 

referidos Programas.  

Nas visitas domiciliares, realizadas em campo de estágio, também foi possível 

observar essa concepção de que a Assistência Social está ligada a caridade, ao favor ou 

ajuda aos mais pobres, pois os usuários do CRAS diziam “agradecer a Deus” por receber 

ajuda do CRAS e, muitas vezes, se sentiam “endividados” por ter acesso aos serviços 

socioassistenciais.  

Outro dado que reitera uma concepção conservadora da Política de Assistência 

Social foi evidenciado no momento em que os(as) entrevistados(as) foram questionados(as) 

sobre a importância dos serviços do CRAS, em que 60% e 20% afirmaram respectivamente 

que tais serviços expressavam uma boa ação do prefeito e uma ajuda a pessoas carentes e 

pobres.  

Dentre os principais relatos sobre essa questão pode-se destacar: 

 

Usuário 3: Ele (o prefeito) é o chefe, ele é o dono da cidade que tá 

entregue a ele, é ele que tem que fazer essas coisas8a favor de nós 

todos, saber o que as pessoas passam, sobre as ruas, os 

doentes...Ele assina e o que ele assina ai tá completo, tá valeno, 

mas sem a presença dele não tá valeno.” 

 

                                                 
8
A expressão “essas coisas” refere-se aos serviços do CRAS 
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Essa fala expressa o histórico conservador da Assistência Social, ligada a 

práticas clientelísticas na consecução dos benefícios e ao paternalismo, a exemplo da era 

Vargas, momento da expansão das políticas sociais no Brasil que representam a busca da 

legitimidade das classes dominantes. Essas políticas eram instituídas sob a forma da tutela 

e do favor, colocando o presidente como “pai dos pobres”, e, também, a criação da LBA sob 

a coordenação da primeira-dama Darci Vargas, reforçam ainda mais, as características de 

tutela, favor e clientelismo na relação entre Estado e sociedade (BEHRING; BOSCHETTI, 

2006). Assim, apesar da referida política se constituir como um direito assegurado na 

Constituição Federal de 1988 e ser marcada por várias conquistas sociais frente ao 

capitalismo, a exemplo da LOAS e da PNAS, ela ainda carrega esses traços conservadores.  

Ainda em relação aos serviços do CRAS, os outros 20%, afirmaram que a 

referida instituição é um lugar de diversão. Essa foi uma das principais observações tecidas 

em campo de estágio, uma vez que os espaços públicos de lazer no bairro são inexistentes, 

e as crianças e adolescentes acabam encontrando essa opção no CRAS. Assim, faz-se 

necessário a criação no bairro de um espaço de lazer para esses jovens, ou se ouvirá a 

repetição de discursos unilaterais sobre o CRAS. Esses dados apontam para a necessidade 

de uma publicização sobre o papel do CRAS, a exemplo do que é defendido no Código de 

Ética do Assistente Social e na Lei de Regulamentação da Profissão (nº 8662/93), quanto à 

democratização as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço 

institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários. 

A concepção dos usuários do CRAS reflete o modo de vida que os mesmos 

levam, a condição sócio histórica em que foram criados, a sociedade em que estão 

inseridos. Toda a análise de vida e concepção dos mesmos faz parte desta sociedade 

dominada pelo capitalismo que aliena e controla os trabalhadores para que todos vivam em 

função do sistema capitalista. Tais expressões distanciam que esses trabalhadores se 

organizem enquanto classe trabalhadora pela luta contra as ofensivas do capital sobre o 

trabalho, e, principalmente, se distancia, mais ainda, da emancipação humana, pois a força 

que eles têm para a luta de classe está fragilizada.  

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise da concepção dos usuários do Centro de Referência da Assistência 

Social (CRAS) de Sousa-PB revela que mesmo a Política de Assistência Social se 
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constituindo como direito do cidadão e dever do Estado, a partir da Constituição Federal de 

1988 juntamente com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), tal Política, ainda é visualizada como uma benesse, caridade, 

favor. 

Se partirmos do pressuposto histórico-dialético de que a apreensão do real não 

se encontra desconectado deste, isto é, das condições objetivas de produção e reprodução 

das relações sociais, pode-se afirmar que a predominância da concepção conservadora da 

Assistência Social dos usuários do CRAS encontra-se relacionada ao atual contexto de crise 

do capital - momento em que há sua expansão, sobretudo, via Programas de Transferência 

de Renda e retrocesso dos direitos sociais de cunho universal - numa sociedade marcada 

pelo patrimonialismo, pelo favorecimento na consecução de benefícios, no primeiro 

“damismo”. 

 A apreensão da Assistência Social como favor e não como direito tende a 

reforçar a “naturalização” do agravamento das condições de vida e de trabalho dos 

trabalhadores, a exemplo dos usuários do CRAS, e, por conseguinte, inscrever a luta pela 

não exploração do homem pelo homem num horizonte distante. Tal quadro impõe, dentre 

outros, desafios para os profissionais da referida instituição para a intensificação de 

trabalhos socioeducativos voltados a publicização do papel do CRAS na perspectiva dos 

direitos.  
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