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RESUMO 
 
Esse artigo discute a política de Assistência social, mas 
precisamente na atuação do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social – CREAS Regional 
do Sertão do São Francisco em Pernambuco, no contexto 
em movimento, posta nas relações sociais de sociedade 
civil com o Estado burguês entendendo as refrações do 
ajuste neoliberal como o maior desafio posto par 
afirmação de Direitos Sociais. É nesse desdobramento de 
contradição que a atuação do assistente social, enquanto 
“classe-que-vive-do-trabalho”, ganha espaço na 
discussão para a efetivação do Projeto Ético-Político com 
vista a superação da sociedade de classes. 
 
Palavras-chaves: Assistência Social. CREAS – 
Regional. Neoliberalismo. Serviço Social e Projeto Ético- 
Político.  
 

 
ABSTRACT 
 
This article discusses about social assistance policy – 
accurately the Reference Center of Expertise Specialized 
Social Assistance Regional (CREAS) the Sertão of São 
Srancisco in Pernambuco – in the context moving, put in 
the social relations beteeen civil society and bourgeois 
State understanding the refractions of neoliberalism 
adjustment how the biggest challenge pair put affirmation 
of social rights. And this split of contradiction that the role 
of the social worker as " class-which-live-oft-the-work," 
win in space discussion for the realization of the ethical 
project – political overlooking the overcoming of class 
society. 
 
Keywords: Social Assistance. CREAS – Regional. 
neoliberalism. Social Work and ethical-Political Project. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 O presente trabalho tem como objetivo analisar a política de Assistência 

Social no cenário brasileiro, destacando os  Desafios e Dimensões Contemporâneas 

do Desenvolvimento e Políticas Públicas compreendendo as relações sociais impostas 

pelo capital, bem como, refletir sobre o trabalho desenvolvido pelos assistentes sociais 

na unidade Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) 

Regional Sertão do São Francisco em Pernambuco, sendo o assistente social um 

trabalhador assalariado, que  depende da venda da sua força de trabalho 

(IAMAMOTO,2014. Pag,172).  

O assistente social, para Iamamoto (2014), afirma-se como um trabalhador 

assalariado, cuja inserção no mercado de trabalho passa por uma relação de compra 

e venda de sua força de trabalho. Desta forma este trabalhador poderá estar inserido 

diretamente nos órgãos estatais ou ligados ao Estado através de vínculo empregatício 

precário por instituições do terceiro setor. Parte-se do conceito que o Serviço Social, 

como profissão legitimada, está densamente ligado aos processos de mutações  da 

sociedade para o enfrentamento das expressões da questão social. Desta forma faz-

se necessário compreender o cotidiano profissional e as dimensões que estão 

relacionadas à categoria para intervir de forma que contribua no desenvolvimento das 

potencialidades dos indivíduos.  

Está compreensão só será validada com base nos fundamentos teórico 

metodológico adquirido a partir de uma formação que, reflete e analisa sobre a lógica 

implantada através do projeto neoliberal, as relações sociais adolescidas neste modelo 

de Estado “A profissionalização do Serviço Social não se relaciona decisivamente à 

evolução da ajuda, à racionalização da filantropia, nem à organização da caridade; 

vincula-se a dinâmica da ordem monopólica (NETTO,2011, P.73)”.  

 Portanto a atuação profissional deverá imprimir um caráter profissional e a 

sua materialização com base no Projeto Ético-Político Profissional, com definições, 

atribuições e papéis a partir da sua inserção no espaço ocupacional de trabalho, como 

sinaliza Netto(2011) no contexto da sociedade burguesa consolidada e madura. 

   

 

2. OS CAMINHOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: UMA 

HISTÓRIA EM CONSTRUÇÃO 

 



 

                  

 

O fundamento da questão social, bem como das suas formas de 

enfrentamento, as políticas sociais e a proteção social, consiste nas contradições 

presente na sociedade capitalista. Surge então, como expressão da exploração do 

trabalho pelo capital para a apropriação e construção coletiva de riqueza, as mais 

variadas formas de manifestações de insatisfação da classe trabalhadora que acirram 

as desigualdades sociais (OLIVEIRA, 2009; BEHRING; BOSCHETTI, 2008).  

A política social não surge apenas para atender as demandas da classe 

trabalhadora, mas também, como forma de legitimação da acumulação capitalista. 

Quando atende as necessidades de reprodução da força de trabalho, a política social 

revela a sua dicotomia entre capital e trabalho. Visto em como se formou as primeiras 

iniciativas da política e da proteção social no período do Welfare States. 

Deste modo, as ações do Estado no que se refere à política social não se 

constituem como uma forma de superação das contradições da sociedade capitalista. 

Visto que, o reconhecimento da luta de classes, das questões socioeconômicas, 

através dos direitos sociais, não coloca em xeque os fundamentos do capitalismo 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2008).  

Fato percebido nas palavras de Oliveira (2009) que observa as políticas 

sociais, enquanto estratégia do governo, como sendo “[...] Incapazes de promover 

uma real melhoria das condições de vida da classe trabalhadora”. E, com as quais o 

“Estado atende apenas àquelas reivindicações que são aceitáveis para o capital e 

para o grupo dominante” (OLIVEIRA, 2009, p. 109).  

Não obstante, a política de assistência social – entendida como: uma 

política não contributiva da seguridade social de caráter universal, que objetiva a 

proteção social, isto é, visa à garantia a vida, a vigilância socioassistencial e a defesa 

social – perpassa toda a trajetória histórica da política social brasileira, devendo 

considerar que 

[...] por um lado, os traços conservadores e autoritários da formação social, 
cultural e econômica brasileira que historicamente se reproduziram na 
execução das políticas sociais. E, por outro lado, a possibilidade de se forjar 
uma cultura de direitos a partir das lutas por políticas sociais universais, 
enquanto direito do cidadão e dever do Estado (OLIVEIRA, 2009, p. 114). 

 

Os traços conservadores, aos quais se refere Oliveira (2009) 

compreendem as práticas assistencialistas traduzida na ajuda aos necessitados. 

Embasada em ações pontuais, carregadas de interesses políticos e eleitorais, o 

assistencialismo se estende na lógica do favoritismo e do merecimento plasmando em 

princípios moralizantes. Assim, desloca, “[...] a ação para o campo privado, o interesse 



 

                  

pessoal, exacerbando a lógica de que o caráter é o da concessão e da benesse” 

(COUTO, 2008, p. 165). Neste contexto, a intervenção estatal deteve-se 

principalmente as demandas do capital, “[...] em detrimento da consolidação das 

instituições democráticas e da institucionalização do acesso público a bens, serviços e 

direitos básicos de extensas camadas da população trabalhadora” (RAICHELIS, 1998, 

p. 66 apud COUTO, 2008, p. 165). 

É diante do contexto de efervescência política – marcado pela disputa de 

hegemonia no processo de redemocratização do sistema político brasileiro – que a 

assistência social passa a ser reconhecida no campo das políticas sociais, diretamente 

ligada aos direitos sociais. Após a promulgação CF de 1988 que inseriu a assistência 

social no campo da seguridade social entendida como “[...] um conjunto integrado de 

ações de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.” (Art. 194, BRASIL..., 

2008, p. 129). 

Nesse mesmo período de mobilização social, – os anos 1980 e mais 

especificamente nos anos 1990 – o Brasil afirmava acordos com organizações 

internacionais, como Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial. Tais 

acordos foram orientados pelo conjunto de medidas do Consenso de Washington. 

Inspirados pela ideologia neoliberal. O Consenso teve adesão em quase todo o 

mundo, com objetivo de minimizar a ação do Estado frente ao sistema de proteção 

social orientando que estas fossem gestadas pela iniciativa privada.  

O contexto é paradoxal, pois, na medida em que se tem uma conquista 

quanto aos direitos sociais, através de uma participação social jamais vista na história 

do país, tem-se também, um retrocesso quando as orientações do Consenso se 

opõem “[...] aos princípios dos direitos garantidos pela Constituição e pelas leis 

ordinárias subseqüentes” (COUTO, 2008, p. 145), reafirmando a prioridade do Estado 

para os interesses do capital. De acordo com Couto; Yasbek e Raichelis  

 

Trata-se de uma conjuntura dramática, dominada pelo crescimento da 
pobreza e da desigualdade social no país, que se insere em um momento 
histórico de ruptura do “pacto keynesiano”, que vai permitir grande liberdade 
aos processos de restruturação produtiva, no contexto de um movimento 
global de reordenamento das relações capitalistas entre centro e periferia do 
sistema. (COUTO; [et al], 2012 p. 56-57). 

  

As inúmeras iniciativas do Estado em desmontar os direitos arduamente 

conquistados sucedem os governos pós-constituinte, Fernando Collor (1990 - 1992); 

Itamar Franco (1992 - 1994); Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2002); Luiz Inácio 



 

                  

Lula da Silva (2003 - 2010) e, o atual governo de Dilma Roussef. Estes adotaram 

metas que atenderam o projeto econômico, objetivando a estabilidade de preços, a 

modernização, a integração com a economia mundial e, finalmente, a admissão de 

“[...] seu papel como administrador de políticas macroeconômicas, de produção de 

bens sociais e de políticas sociais compensatórias”. Além, da “[...] desregulamentação 

do setor produtivo público”, o Estado vem desconstituindo os direitos previstos na CF 

de 1988, com o argumento de que “[...] os direitos garantidos no texto constitucional 

tornava o país ingovernável” (COUTO, 2008, p. 147). 

A dicotomia da desconstrução/reconstrução marca o modelo de proteção 

social público do país e o caracteriza como um espaço de luta entre a reprodução dos 

interesses do capital e, a busca na ampliação do direito (SPOSATI, 2009).  

Deste modo, os avanços na assistência social não a colocam como 

estática ao contexto social, do contrário, reitera a sua busca incessante na garantia de 

direitos sociais, ganhando destaque a IV Conferência Nacional de Assistência Social, 

realizada em dezembro de 2003, em Brasília/DF, ano de comemoração dos dez anos 

da LOAS, tal conferência  a partir de um processo intenso de debates,  objetivava a 

construção de novas bases  e diretrizes para a política de assistência social na 

perspectiva de construção de um Sistema Único de gestão (BRASIL..., 2005). 

Assim, em 2004 houve a aprovação da Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS), pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Neste sentido, 

a assistência social é integrada as demais políticas setoriais, “[...] considerando as 

desigualdades socioterritoriais, visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos 

sociais e a universalização dos direitos sociais” (BRASIL..., 2005, p. 33), e é nesta 

perspectiva que ela consolida os princípios, diretrizes, objetivos e ações da assistência 

social, particularizando as ações à Proteção Social Básica (PSB) e Especial (PSE), 

reafirmando a necessidade de se estabelecer o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), (RAICHELIS, 2006a).  

Percebe-se, portanto, que apesar do contexto contraditório a política de 

assistência social vem se afirmando e conquistando novos espaços na busca pela 

efetivação dos direitos. 

 

 

2.1 O CREAS REGIONAL UM ESPAÇO EM DISPUTA: ANÁLISE DA ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL NO CONTEXTO DE NEOLIBERALISMO  

 



 

                  

 

A proteção social brasileira no que se refere à política de assistência social 

está assentada em dois princípios fundamentais, são eles o da universalidade, o qual 

garante o acesso de todo e qualquer cidadão que necessite da política, “[...] sob a 

diretriz ética de ser portador do direito a proteção social” (SPOSATI 2009, p. 41), o 

segundo compreende a matricialidade sociofamiliar, fundamentada no direito à 

proteção social das famílias, respeitando a sua liberdade e autonomia no espaço da 

vida privada. 

Desse modo, o modelo de proteção social brasileiro não-contributivo, tem 

três funções, de acordo com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) 

elas se estruturam para além da Proteção Social, isto é, possui também um caráter 

preventivo como o da Vigilância Social, entendida como a “[...] capacidade de detectar 

e monitorar as ocorrências de vulnerabilidade e fragilidade que possam causar a 

desproteção, além da ocorrência de riscos e vitimizações” (SPOSATI, 2009, p. 41); e 

da Defesa de Direitos, esta consiste na “[...] preocupação com os procedimentos dos 

serviços no alcance de direitos socioassistenciais e na criação de espaços de defesa 

para além dos conselhos de gestão da política (SPOSATI, 2009, p. 41). 

Assim, proteção social deve garantir a segurança, a sobrevivência de 

rendimento; de autonomia; de acolhida; de convivência familiar, sendo assim, ela 

compreende uma forma de enfrentamento das fragilidades vivenciadas pela família.  

Na forma de hierarquização dos serviços e benefícios a proteção social se 

divide em dois níveis de atuação, Proteção Social Básica (PSB) e a Proteção Social 

Especial (PSE), esta última composta pelos serviços em média e alta complexidade.  

No que concerne a PSE, esta consiste em uma modalidade de 

atendimento direcionada a família e indivíduos que se encontram em situação de risco 

pessoal e social, pela ocorrência de violação de direitos tais como: os maus tratos 

físicos e/ou psíquicos, a violência e o abuso sexual, o uso de substâncias psicoativas, 

o cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua e de trabalho infantil 

(BRASIL..., 2005).  

Tendo em vista que a PSE, hierarquiza suas ações em serviços de média 

e alta complexidade. Uma das unidades executoras dos serviços socioassistenciais de 

média complexidade são os Centros de Referência Especializado da Assistência 

Social (CREAS).  

O CREAS Regional – é unidade de atendimento e fortalecimento da rede 

de proteção, com maior proporção devido a sua área de abrangência regionalizada, 



 

                  

por ser uma proposta da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de 

Pernambuco que visa atender as 12 (doze) regiões3 que dividem o Estado 

administrativamente. O CREAS Regional Sertão do São Francisco, implantado no 

município de Petrolina/PE tem sua execução por meio do Centro Brasileiro de 

Reciclagem Profissional – CERCAP.  

A unidade do Sertão do São Francisco é referenciada a 7(sete municípios) 

sendo estes: Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista, Lagoa Grande, Petrolina, 

Afrânio e Dormentes. E conta com uma equipe multidisciplinar: coordenação (com 

formação em Serviço Social), assistentes sociais, psicólogos, pedagogo, advogado, 

técnico social de campo, educadores sociais, além da equipe de apoio: auxiliares 

administrativos, auxiliar de serviços gerais, motorista e porteiro.  

Pautado através da PNAS/2004, o CREAS compreende o nível de 

Proteção Social Especial de Média Complexidade a qual objetiva o fortalecimento dos 

vínculos familiares, que apesar de se encontrar em situação de violação de direitos 

estes ainda permanecem, constituindo-se dos seguintes serviços: I- orientação e apoio 

sociofamiliar; II- plantão social; III- abordagem de rua; IV- Cuidado no Domicilio; V- 

Serviços de habitação e reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência; VI- 

e medidas socioeducativas em meio aberto (BRASIL..., 2005) 

O CREAS funciona como referência e contrarreferência junto à rede 

socioassistencial e rede de serviços, atuando no atendimento direto e indireto a 

indivíduos e famílias com seus direitos violados, que não tiveram seus vínculos 

familiares e comunitários rompidos. No âmbito da atuação do CREAS Regional junto 

aos usuários são ofertados os Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos (PAEFI), Serviço Especializado de Abordagem Social, Serviço 

de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias e 

Serviço Especializado para Pessoas em situação de rua, conforme estabelece a 

resolução nº 109/2009 – Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.  

 Na efetivação da Política de Assistência Social é nítida a necessidade da 

observância dos preceitos do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – 

atentando para as diretrizes e responsabilidades de cada instituição/ator envolvido. 

Dessa forma,  a unidade é desafiada no seu cotidiano a  intensificar diálogo 

permanentemente  entre os gestores e coordenadores da rede socioassistencial  

quanto à operacionalidade das ações e a instrumentalidade dos serviços ofertados, 

                                                           
3 Região Metropolitana do Recife (que conta com dois Centros – Metropolitana Norte e Sul), 

Mata Norte e Mata Sul (dois), Agrestes: Central, Meridional e Setentrional (três) e Sertões: do 
Araripe, Central, do Itaparica, do Moxotó, do Pajeú e São Francisco (seis) 



 

                  

visto que é constante a dinamicidade dos profissionais que atuam na política de 

assistência, sejam eles assistentes sociais e/ou demais trabalhadores, que são 

admitidos por meio de seleção pública e/ou outras formas, tornando os vínculos 

precários e fragilizados, havendo muitas vezes uma ruptura do trabalho e 

descontinuidade das intervenções.  

 

Trata-se de uma das formas de terceirização da prestação de serviços 
sociais, evitando-se a ampliação do quadro de funcionários públicos [...] 
passa a ser submetido à precarização das relações de trabalho e à restrição 
de direitos sociais e trabalhistas. (IAMAMOTO, 2014, pag.126)  

 

Neste terreno denso, conforme sinaliza a autora Iamamoto(2014) situa-se 

os profissionais que estão posicionados no CREAS regional, sofrem os impactos 

causados pelas transformações societárias direcionadas pelas mudanças no modo de 

produção do Capital Monopolista as quais recaem sobrem a classe trabalhadora. 

Neste contexto, ganham destaque, as contratações precárias, por tempo determinado, 

a contar com a possibilidade de renovação contratual sempre que há um novo 

processo de aditamento do edital, o que ocorre anualmente. 

As condições de trabalho nas quais estes trabalhadores estão imersos 

pelo próprio Estado, através da execução de instituições não governamentais, 

transferindo para este último a responsabilidade dos vínculos temporários, bem como 

a desempenho das atividades, por meio da chamada  terceirização, fazendo com que 

este trabalhador sofra  dupla violência: primeiro pela não realização de concurso 

público, que permita a permanência destes por meio de  um regime estatuário; e  

segundo pela incerteza anualmente da não permanência na unidade de atuação.  

A consolidação do projeto ético político profissional que vem sendo 
construído requer remar na contracorrente, andar no contravento, alinhando 
forças que impulsionem mudanças na rota dos ventos e das marés na vida 
em sociedade. (IAMAMOTO,2014. Pag.141). 

 

Este é um grande um desafio dos assistentes sociais inseridos no  CREAS 

Regional Sertão do São Francisco, remar em tempo de crise e alinhar forças, para 

continuar neste cenário contraditório e antagônico; desenvolver o papel profissional de 

forma que não comprometa a qualidade do serviço  prestado; desdobrar-se na defesa 

intransigente dos direitos humanos, reconhecendo a luta destes trabalhadores num 

cenário de correlação de forças, em busca de melhores condições de trabalho atuando 

no contraditório movimento no qual estão submetidos. Assim o assistente social 

enquanto classe trabalhadora vê-se cotidianamente desafiado como seu 



 

                  

comprometimento com a classe trabalhadora e consequentemente com o Projeto 

Ético-Político. Isto posto, nessas densas relações contraditórias que o protagonismo 

profissional ganha espaço, conforme afirma Iamamoto (2014) 

 
“[...] resguardar a relativa autonomia na condução do exercício profissional 
supõem potenciá-las mediante um projeto profissional coletivo impregnado de 
história e embasados em princípios e valores radicalmente humanistas, com 
sustentação em forças sociais reais que partilham de um projeto comum para 
a sociedade.” (IAMAMOTO, 2014, p.219)  

  

Diante da realidade pontuada, percebe-se a importância deste desafio 

posto pela contemporaneidade a prática cotidiana dos assistentes sociais cuja tarefa é 

desvendar a realidade imposta pelo próprio poder hegemônico do Capital e assim 

buscar responder de forma propositiva e criativa as demandas existentes.  Com vistas 

a garantir a continuidade das ações, sendo assim um dos grandes desafios posto pela 

ideologia neoliberal. 

Sabe-se que, não é possível esgotar as possibilidades de intervenção, 

dado o contexto dinâmico e em construção da própria Política de Assistência que 

assume o papel de política pública de garantia de direitos, materializando- se através 

da Lei de nº 12.435/11 que dispõe sobre a organização da Assistência Social/ SUAS. 

Contudo, percebe-se o avanço da política pública de assistência no Estado de 

Pernambuco quando propõe e dispõe de recursos financeiros para a regionalização e 

descentralização das ações dos serviços ofertados através dos CREAS Regionais, 

conforme prevê a PNAS/2004, rompendo com o paradigma de que as ações só 

correm, apenas, na capital ou regiões metropolitanas, ofertando desta forma o suporte 

técnico especializado aos municípios da Metrópole ao Sertão.  

 
 

 

3. CONCLUSÃO 
 
 

 
Torna-se necessário à competência profissional, uma análise das práticas 

vivenciadas, pois como assinala Iamamoto(2014) o trabalho é uma atividade humana 

exercida por sujeitos de classes. Desta forma acrescenta-se a concepção dos direitos, 

numa compreensão da realidade imposta pela própria dinâmica do capital, com vistas 

a fomentar e estabelecer estratégias que possibilitem a reflexão em torno das relações 

de trabalho estabelecidas, observando a profissão do assistente social e sua 

identidade como profissional, inserido nas politicas públicas.    



 

                  

O debate sobre a politica de assistência social, em especial as relações de 

trabalho aqui analisadas, não tem a pretensão de esgotar as inúmeras possibilidades 

e desafios que estão arraigados no cotidiano do fazer profissional, atravessado por um 

discurso conservador, fundamental na sociedade capitalista. É nesta tensão que o 

profissional atua movidos por diversos interesses, pois conforme menciona 

Iamamoto(2014) aos quais não é possível abstrair ou deles fugir porque tecem a vida 

em sociedade.  

Mapear e decifrar esta realidade, faz parte da dinâmica de atuação dos 

profissionais que estão no contexto da unidade regional sertão do São Francisco, na 

busca incessante de estratégias que corroborem na continuidade das atividades 

desenvolvidas e na perspectiva de viabilização dos direitos aos trabalhadores e 

usuários desta política de assistência social.  

Mediante esta conjuntura contraditória, de conformação e resistências, o 

assistente social assume o compromisso de intervir de maneira a contribuir para a 

superação das formas de exploração que o capital submete a sociedade. É neste 

processo das relações sociais que o Serviço Social se destaca por ser uma profissão 

norteada por um Projeto Ético-Político com princípios e objetivos diretamente voltados 

para o estabelecimento de uma nova ordem social, embasada na emancipação 

humana, caracterizando-o como um profissional de natureza criativa e propositiva no 

enfrentamento das múltiplas expressões da questão social. Portanto, o que se propõe 

nesta correlação de forças na qual pauta-se a atuação do assistente social, é um perfil 

profissional que reconheça a importância de uma análise conjuntural, a compreensão 

do seu papel, diante das relações estabelecidas por meio de um contrato temporário. 

 

 

REFERÊNCIAS        
 
 
 
 

BEHRING, Elaine Rossetti; BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: fundamentos e 
história 4. ed. São Paulo: editora: Cortez, 2008. 

 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Texto constitucional 
promulgado em 5 de outubro de 1988, com alterações adotadas pelas Emendas 
Constitucionais  nº 1/ 92  a 56/ 2007 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão nº 1 
a 6/ 94. – Brasília: Senado Federal, Sub Secretária de Edições Técnicas, 2008. 
 
_________. Ministério do Desenvolvimento Social de combate à Fome – Secretaria 
Nacional de Assistência Social. Política Nacional da Assistência Social / PNAS - 
2004.Brasília, novembro de 2005. 



 

                  

 
_________. Ministério do Desenvolvimento Social de combate à Fome – Secretaria 
Nacional de Assistência Social. Norma Operacional Básica. NOB/SUAS. Brasília, 
novembro de 2005. 
 
_________. Presidência da República. Lei Orgânica da Assistência Social, nº 8.742, 
de 24 de julho de 1991, atualizada e publicada no DOU de abril de 1996. 
 
COUTO, Berenice Rojas. O Direito Social e a Assistência Social na Sociedade 
Brasileira: uma equação possível?. 3 ed. São Paulo. Editora: Cortez, 2008. 
 
_________. [et al.]. O Sistema Único de Assistência Social no Brasil: uma realidade 
em movimento. 3. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2012.  
 
 
IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital 
financeiro, trabalho e questão social. 8. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2014. 
_________.O Serviço social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 
25. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2014. 
 
NETTO, José Paulo.  Capitalismo Monopolista e Serviço Social 8. ed. São Paulo: 
Cortez Editora, 2011.  
 
OLIVEIRA, Íris Maria. Cultura política, direitos e política social. In: BOSCHETTI, 
Ivanete. et al. (Org.). Política Social no Capitalismo: Tendências Contemporâneas. 2 
ed. São Paulo. Editora: Cortez, 2009 p. 109-129. 
 
RAICHELIS, Raquel. (coord.) CADERNO 1 SUAS. Estruturação e Implantação do 
Sistema único de Assistência Social para Estados e Municípios. IEE/PUC-SP, outubro 
de 2006a. 
 
SPOSATI, Aldaíza. MODELO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO SOCIAL não contributiva: 
CONCEPÇÕES FUNDANTES. In: Concepção e Gestão da Proteção social não 
contributiva no Brasil. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, UNESCO, 2009. 

 
 

 


