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RESUMO 

 

 
A presente pesquisa tem como objeto o trabalho socioeducativo desenvolvido pelos 
assistentes sociais no Centro de Referência de Assistência Social através da 
modalidade grupal. Parte-se do pressuposto de que uma das direções do trabalho 
socioeducativo que se desenvolve na modalidade grupal é o fomento à participação 
dos usuários no desenvolvimento de temáticas e pautas que se voltam à defesa de 
seus direitos. Foi construída através de três objetivos específicos: identificar aspectos 
teóricos sobre as competências profissionais  do  assistente social na 
contemporaneidade; levantar debates contemporâneos do trabalho do assistente 
social na Política de Assistência Social e particularidades do CRAS Oeste A; levantar 
interpretações dos assistentes sociais em relação ao carater socioeducativo do 
trabalho que desenvolvem em grupos. Em relação aos métodos: revisão bilbiográfica, 
pesquisa documental, observação participante e entrevistas com assistentes sociais. 
Na pesquisa bibliográfica buscou-se revistas, artigos e capítulos de livros que tratam 
de particularidades do trabalho profissional do assistente social na 
contemporaneidade, dentre estas, as que analisam as dimensões constitutivas do 
trabalho profissional do assistente social (teórico metologológica, ético política e 
técnico operativa) e as que tratam de suas atribuições privativas e de suas 
competências. Ainda com relação à pesquisa bibliográfica, utilizou-se também a 
técnica estado da arte para identificar produções do conhecimento sobre trabalho de 
grupos socioeducativos na Política de Assistência publicados por assistentes sociais. 
Quanto à pesquisa documental foram utilizados marcos normativos do exercício 
profissional do assistente social; Diagnóstico Territorial do CRAS OESTE A e registros 
de ações desta unidade; um capítulo da Constiuição Federal de 1988 e marcos 
normativos da política de assistência social.  Conclui-se que o trabalho socioeducativo 
na política de assistência tem interpretações diversas, poucos debates teóricos a seu 
respeito, o que leva a afirmar sobre necessárias pesquisas sobre tal temática.  
Conclui-se, também,  que ele pode contribuir para estimular e incentivar organizações 
coletivas; inscreve-se como estratégia de trabalho do assistente social no 
cumprimento de suas competências profissionais alinhadas à uma perspectiva crítica. 
 
 

 

Palavras-chave: Trabalho. Socioeducativo. Política de Assistência Social. Grupos. 
CRAS OESTE A. 
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ABSTRACT 

 

The present research has as object the socioeducative work developed by the social 
workers of CRAS OESTE A through the group modality. It is assumed that one of the 
directions of the socio-educational work that develops in the group modality is the 
promotion to the participation of the users in the development of themes and guidelines 
that come back to the defense of their rights. It was constructed through a bi-biographic 
review, documentary research, participant observation and interviews with social 
workers who, among their intervention activities, carry out socio-educational groups. 
In the literature search we searched for journals, articles and book chapters that deal 
with particularities of the social worker's professional work in the contemporary world, 
among them, those that analyze the constitutive dimensions of the social worker's 
professional work (metological, political ethics and operative technical ) and those that 
deal with their private duties and competences. Still in relation to the bibliographical 
research, the state-of-the-art technique was also used to identify knowledge production 
on the work of socio-educational groups in the Assistance Policy published by social 
workers. As for documentary research, normative frameworks were used for the 
professional practice of the social worker; Territorial Diagnosis of CRAS OESTE A and 
records of actions of this unit; a chapter of the Federal Conserva- tion of 1988 and 
normative landmarks of the policy of social assistance. It is concluded that the socio-
educational work in the assistance policy has different interpretations, few theoretical 
debates about it, which leads to affirm about necessary research on this subject. It is 
also concluded that it can contribute to stimulate and encourage collective 
organizations; is part of the social worker's work strategy in the fulfillment of his / her 
professional competences aligned with a critical perspective. 

 

 

 

 

Key words: Work. Socio-educational. Politics of Social Attendance. Groups. CRAS 

OESTE A. 
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INTRODUÇÃO  

 

A aproximação do objeto dessa pesquisa se deu a partir de um série de 

movitações: pelas condições de aprendizagem acadêmica, isto é, pelas inquietações 

que nasceram no interior da Universidade Estadual de Londrina; pela inserção no 

campo de estágio que se deu a partir do terceiro ano do curso de Serviço Social; 

nasceu também pelas aproximações ao movimento estudantil que impulsionaram 

minha participação dentro dos espaços deliberativos na Universidade e, também, 

enquanto estudante, pela necessidade de buscar respostas no que diz respeito às 

possibilidades de uma atuação profissional que viabilize direitos, ainda que, diante das 

condições materiais de  trabalho do assistente social: um profissional assalariado, com 

os limites postos pela própria natureza da inserção dessa profissão na divisão sócio-

técnica do trabalho e pelos limites institucionais calcados no modo de produção 

capitalista.     

Destaco, dentre essas motivações, a minha inserção como estagiária no Centro 

de Referência de Assistência Social, na qual tive a oportunidade de me aproximar do 

trabalho social realizado com grupos, ademais dos elementos institucionais e políticos 

que determinam a realização desse trabalho  pela direção política da defesa de 

direitos sociais.  

Ainda sobre esse aspecto, no campo de estágio, observei algumas barreiras 

no que tange à acessibilidade da população a direitos assistenciais e a necessidade 

de pensar elementos que buscam a defesa, garantia e ampliação de seus direitos. 

Mas, também, tive a possibilidade de observar possibilidades de fomento à lutas 

coletivas por direitos.  Dentre os acontecimentos que me motivaram a construir esse 

objeto de pesquisa foi, no ano de 2017, a morosa concretização do Posto de Saúde 

do Jd. Maracanã. Este fato provocou a necessidade de fortalecer a comunidade,  no 

que diz respeito às discussões de interesses compartilhados no território por ser uma 

demanda da população e, diante disso, a necessidade de pressionar a prefeitura e 

órgãos competentes para acelerar a realização da obra. Dessa forma, há que se 

considerar a centralidade dos sujeitos nas instâncias deliberativas das políticas das 

quais fazem parte para que na medida em que os sujeitos se envolvam no processo 

de sua formulação e organização política possam resistir as condições de 
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subalternidade da qual são subjulgados.   

A partir desse fato, a princípio, o tema dessa pesquisa seria estratégias para 

fomentar a participação dos usuários no CRAS OESTE A sob uma perspectiva de 

mudança dessa realidade, mediante um permanente contexto de desmonte ao acesso 

a direitos fundamentais postos na Constituição Federal e que restringem as 

possibilidades no trabalho do Assistente Social. 

 Contudo, ao pensar nessas estratégias, deparei-me com outros fatores:  o 

desmonte das políticas sociais;  as dificuldades  de  viabilizar um trabalho avesso às 

intransigências do capital; as dificuldades institucionais postas ao trabalho do 

assistente social no desempenho de suas atribuições e competências. Assim, 

observei que o fomento à participação não seria o foco da minha pesquisa.  Continuei 

com minhas inquietações e deparei-me com o que poderia ser outra estratégia de 

trabalho do assistente social: trabalho socioeducativo com grupos. Também, observei, 

na minha experiência de estágio, que esta estratégia pode possibilitar a defesa 

intransigente de direitos humanos, a luta pela igualdade, a ampliação da cidadania.  

A partir desses fatos, voltei-me especificamente ao trabalho socioeducativo 

com grupos realizados pelos assitentes sociais na Política de Assistência. Parto do 

pressuposto que este trabalho deve ser organizado de forma a diluir a unilateralidade 

do profissional como detentor do saber pela socialização de informações e evidenciar 

possibilidades de construção de saberes coletivos. Outro pressuposto que orienta a 

escolha desse objeto é que os usuários não podem ser qualificados apenas como 

portadores de demandas que se apresentam no trabalho do assistente social; mas 

que são atores sociais participantes da construção da realidade.  

O trabalho com grupos pelas minhas observações, no campo de estágio em 

que estou inserida é associado a um caráter socioeducativo. E, como este objeto de 

pesquisa nasceu na prática de estágio, foi então delimitado da seguinte forma: o 

trabalho socioeducativo com grupos na Política de Assistência: CRAS OESTE A.   

Esta pesquisa será orientada pelo seguinte objetivo: identificar o caráter 

socioeducativo com grupos no trabalho dos assistentes sociais a partir de suas 

interpretações mais especificamente do campo em que estou inserida enquanto 

estagiária. Associados a este objetivo, e para respondê-lo, estabelecemos três 

objetivos específicos: identificar aspectos teóricos sobre as competências 
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profissionais  do  assistente social na contemporaneidade; levantar debates 

contemporâneos do trabalho do assistente social na Política de Assistência Social e 

particularidades do CRAS Oeste A; levantar interpretações dos assistentes sociais em 

relação ao carater socioeducativo do trabalho que desenvolvem em grupos. 

Para responder estes objetivos, organizamos a pesquisa em três capíltulos. No 

primeiro, apoiados em artigos e capítulos de livros sobre o trabalho do Assistente 

Social na contemporaneidade, levantaremos aspectos que desafiam o trabalho do 

assistente social no que tange às três dimensões constitutivas da profissão:   A teórico-

metodológica; técnico-operativa e a ético-politica considerando suas articulações 

pelos limites e possibilidades do trabalho que desenvolvem. 

No segundo capítulo, pesquisaremos sobre o trabalho do Assistente Social na 

Política de Assistência, particularmente, sobre ações que desenvolvem junto às 

famílias no CRAS da região Oeste do Município de Londrina-PR. Destacaremos as 

normativas que foram construídas e que orietam seu trabalho nessa Política, como 

também, iremos adensar essa discussão mediante aspectos territoriais que 

caracterizam essa unidade de Proteção Social Básica utilizando-se do diagnóstico 

Territorial construído no ano de 2011 pela equipe profissional; Registros de atividades 

com grupos e minha observação participante enquanto estagiária. 

 No terceiro capítulo, pesquisaremos sobre o trabalho que o Assistente Social 

desenvolve com grupos buscando enfatizar a dimensão socioeducativa que os 

orientam. Dessa forma, considerou-se na construção desse capítulo, que o trabalho 

com grupos é um instrumento de trabalho do assistente social e que pode ser utillizado 

para cumprimento de algumas de suas atribuições e competências.  Considerou-se, 

também, que aspectos  socioeducativos são os que, em ultima análise,  se voltam ao 

fomento à organização política dos usuários em defesa dos direitos da comunidade a 

que pertencem, bem como demais ações orientadas pelo PEP. 

A pesquisa é de caráter qualitativo. Foi construída através de cinco 

procedimentos metodológicos. O primeiro, dentre estes, foi uma pesquisa bibliográfica 

e documental sobre a tríplice competência do assistente social (técnico operativa, 

ético política e teórico metodológica); sobre o trabalho do assistente social com grupos 

e dimensão socioeducativa; bem como sobre a Política de Assistência Social 

normativas; ademais, da unidade de Proteção Social Básica do CRAS.  
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O terceiro procedimento foi o estado da arte sobre o trabalho socioeducativo 

com grupos na Política de Assistência Social considerando em debates 

contemporâneos a partir dos artigos publicados no período de 2013 a 2016 nos 14º e 

15º CBAS. Além destes, foram pesquisados também os artigos publicados na revista 

Serviço Social e Sociedade no período de 2013 a 2016 para realizar aproximações 

teóricas com o tema. 

O quarto procedimento teve como objetivo uma maior aproximação do objeto 

da pesquisa:  trabalho socioeducativo com grupos na Política de Assitência em que 

buscou-se consultar o CRAS Oeste A enquanto pesquisa de campo. Dessa forma, 

foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os assistentes sociais dessa  

unidade, a qual apoiou-se em um roteiro de entrevista (anexo 2). Consideramos os 

objetivos específicos desta pesquisa e solicitamos autorização para gravar as 

entrevistas, posteriormente foram transcritas e analisadas a partir do referencial 

teórico sobre a tríplice competência que deve orientar o trabalho do assistente social 

e sobre o trabalho do assistente social com grupos em seus aspectos socioeducativos. 

Foram tomados os cuidados éticos com relação ao termo de consentimento livre e 

esclarecido e a não identificação dos sujeitos, quando na análise de suas 

contribuições.  

E o quinto procedimento foi a observação participante, necessária para realizar 

apontamentos da experiência obtida durante o estágio supervisionado e que ademais, 

possibilitaram a construção do fluxograma organizacional do CRAS Oeste A. Foi 

orientada por diário de campo: 

 

Um diário de campo, no qual o pesquisador registra suas impressões sobre 
o cotidiano dos sujeitos observados, atentando para o fato de que aquilo que 
se anota ainda não é dado científico, pois surge a partir da submissão das 
informações coletadas às categorias de análise construídas pela reflexão 

teórica (FERNANDES; MOREIRA, 2013, p. 519). 
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1  O SERVIÇO SOCIAL COMO PROFISSÃO: ALGUNS ASPECTOS 

FUNDAMENTAIS PARA COMPREENDER O TRABALHO DO ASSISTENTE 

SOCIAL 

 

O presente capítulo está estruturado da seguinte forma: discorre-se sobre a 

inscrição da profissão na divisão socio-técnica: demandas materiais e projetos 

profissionais, enfatiza-se a relevância do debate na qualificação da formação 

acadêmica-profissional dos assistentes sociais. Finalmente, discorre-se sobre 

dimensões bazilares da profissão: as atribuições privativas, o peso do poder 

institucional e a tríplice competência do assistente social: ético política, teórico-

metodológica e técnico operativa.  

 

1.1  A Inscrição do Trabalho do Assistente Social na Divisão Socio-técnica  

 

Segundo Iamamoto (2008) o trabalho assalariado é tão logo a venda da força 

de trabalho e, portanto, se subordina a quem reconhece seu valor de troca. Como um 

trabalhador assalariado, o dos assistentes sociais também se submete a esse valor, 

contudo afirmar tal subordinação não é necessariamente dizer que não há um campo 

de mediações a ser considerado nos diversos espaços ocupacionais em que o 

assistente social exerce o seu trabalho. 

A partir dessa afirmação, a autora explica que, na análise do trabalho dos 

assistentes sociais, devem ser considerados determinantes histórico-estruturais que 

dimensionam a realidade sócio-histórica na qual ele se insere.  E propõe que é 

necessário pensar no cotidiano da profissão enquanto cerne deste dilema, 

reconhecendo as requisições profissionais e os limites postos para ações profissionais 

na sociedade capitalista; mas para além dessas, o reconhecimento das possibilidades 

que se materializam nas relações sociais e nas intenções dos sujeitos profissionais 

(IAMAMOTO, 2008). 
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Ainda sobe esse aspecto, Iamamoto (2008) nos indica a relação entre projeto 

profissional1 e trabalho assalariado.  Com isso, a autora quer mostrar que há uma 

dupla dimensão no trabalho do assistente social: A que deriva de sua inscrição na 

divisão sóciotécnica do trabalho e a que é construída, coletivamente, a partir do 

movimento da realidade social, pelos assistentes para a direção do trabalho. E nessa 

análise, a autora quer ressaltar o que considera como relativa autonomia do 

assistente social, a qual: 

 

Por um lado, [...] autonomia [...] condicionada pelas lutas hegemônicas 
presentes na sociedade que alargam ou retraem as bases sociais que 
sustentam a direção social projetada pelo assistente social ao seu exercício, 
que incidem nas condições que circunscrevem o trabalho voltado ao 
atendimento das necessidades de segmentos majoritários das classes 
trabalhadoras [...] Por outro lado, [...] mediação do trabalho assalariado que 
tem no Estado e nos organismos privados[...] os pilares de maior sustentação 
dos espaços ocupacionais desse profissional (IAMAMOTO,2008, p.415-416, 
grifos do autor). 

 

Para a autora, a luta de classes presente no tecido social é um condicionante 

para a aproximação ou afastamento do projeto societário defendido pela profissão que 

tem como prerrogativa a defesa de direitos. Dessa forma, podemos compreender que 

as condições políticas e econômicas definem e determinam quais as ações 

empreendidas pelos assistentes socias, quando a sociedade civil se fortalece pela 

organização coletiva, isto é, as bases sociais se organizam politicamente pelo 

reconhecimento do que as subjuga, alteram-se fruto disso o campo das mediações 

profissionais no que tange a garantia e ampliação de seus direitos. No entanto, a 

ampliação no acesso a direitos com efeito abafa as lutas políticas da classe 

trabalhadora, essa é a inscrição da profissão em uma relação contraditória. 

                                            

1 O projeto profissional (e a prática profissional) é, também, projeto político: ou projeto político‐
profissional. A autora Iamamoto (1992) ao tratar da prática profissional, entende que a dimensão política 
está definida pela inserção socio-técnica do Serviço Social entres os distintos e contraditórios 
interesses de classes. Para Netto (2006): Os projetos profissionais apresentam a autoimagem de uma 
profissão, elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e 
funções, formulam os requisitos (teóricos, práticos e institucionais) para o seu exercício, prescrevem 
normas para o comportamento dos profissionais e estabelecem as bases das suas relações com os 
usuários de seus serviços, com as outras profissões e com as organizações e instituições privadas e 
públicas (inclusive o Estado, a quem cabe o reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais 
(TEIXEIRA, 2009. p.4). 
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Segundo Iamamoto (2008), essas conquistas advindas das lutas políticas da 

classe trabalhadora refletem nas relações sociais e no trabalho do assistente social, 

ampliando sua autonomia. Diante disso, considerando que o trabalho do assistente 

social está inserido nessa dinâmica societária.  

Na análise dessa dinâmica, Iasi (2011) também considera, entre outros 

aspectos,  que a conquista por direitos e as implicações jurídicas que dele derivam 

não podem ser compreendidos fora do tecido social,  ‘‘as formas de Estado não podem 

ser explicadas por si mesmas nem pela chamada evolução geral do espírito humano 

estas relações tem [...] ao contrário, suas raízes nas condições materiais de 

existência’’ (MARX e ENGELS, 2007 apud IASI, 2011, p.175), ou seja, o Estado só 

pode ser entendido pelas próprias pessoas que vivem em sociedade e as mesmas, 

explicadas por sua situação econômica (classes sociais). 

Nesta perspectiva de análise Iasi (2011) considera que é necessário 

compreender a base econômica de uma sociedade, considerando-a como um fator 

essencial para explicar a produção e reprodução material da vida humana em 

sociedade.  

 Podemos elencar esse aspecto ressaltado por Santos (2013a) ao tratar que, 

no Brasil na década de 1970, a situação sócio-histórica era hostil, o país enfrentava 

dívida externa, taxa inflacionária crescente e recessão econômica. Neste contexto, 

com a economia enfraquecida, foi possível observar alguns desdobramentos 

importantes, ‘‘em parte vindos dos setores da média e da pequena burguesia’’, mas, 

também, um ‘‘fortalecimento dos movimentos sociais emergentes’’. Dentre esses 

estão, por exemplo, os que foram importantes para a política de saúde. 

 

Esse cenário de luta e os demais acontecimentos obrigaram o Estado a 
propor mudanças na política de saúde brasileira como forma de enquadrar a 
questão social e canalizar as pressões populares. Modificações estas que 
não deixaram de privilegiar o setor privado e os interesses empresariais. No 
entanto, foram necessárias que algumas medidas, principalmente de caráter 
administrativo, fossem regulamentadas nesse período. Temos, em 1974, a 
criação do Ministério da Previdência e Assistência Social, do Conselho de 
Desenvolvimento Social e do Fundo de Apoio Social ao Desenvolvimento 
(SANTOS, 2013a, p.235).  

 

Todo esse movimento, conforme a autora menciona, trouxe diversas 

contribuições para o debate da saúde pública, como por exemplo, o primeiro evento 
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de destaque na Saúde de 1980, ‘‘A VII Conferência Nacional de Saúde’’. Nesta, 

discutiu-se, principalmente, a extensão das ações de saúde através dos serviços 

básicos, afim de colocar em prática o Programa Nacional de Serviços Básicos de 

Saúde. Esse plano apresentava como desígnio a extensão da cobertura, a integração 

dos serviços existentes dos diversos níveis de complexidade e a regionalização do 

atendimento por área definida, bem como, a participação da comunidade (SANTOS, 

2013a). 

Para além das conquistas na área da saúde, o fortalecimento dos movimentos 

sociais e a abertura democrática da década de 1980 incide nas conquistas expressas 

na Constituição Federal de 1988. Os desdobramentos dessa reabertura democrática 

refletiram na profissão, dentre outros aspectos, no que se refere à uma ampliação de 

espaços sócio-ocupacionais e à necessidade de se repensar a prática profissional do 

assistente social. Esses aspectos são relevantes para compreender que as iniciativas 

populares na luta por direitos civis e sociais têm refrações e trazem novas demandas 

para o exercício profissional.  

Isso nos leva a pensar que, a partir do momento em que os sujeitos da 

sociedade civil entendem os problemas sociais pelo quais fazem parte enquanto 

classe subalterna, surge a força coletiva que é um potencial para construir ações que 

incidam na flexibilização das políticas às possibilidades de ampliação de direitos. E, 

neste contexto, ampliam-se as possibilidades de atuação profissional no sentido de 

uma perspectiva emancipatória, seja pelas condições materiais de trabalho seja pelo 

protagonismo dos usuários das políticas com as quais os assistentes sociais 

trabalham. 

No entanto, os divergentes interesses de classes colocam permanentemente 

seus projetos em disputa e ao Serviço Social uma rede complexa de desafios. Esses 

fatos apontam o quanto é relevante uma profissão pensar em uma atuação 

concernente com o protagonismo dos usuários nas políticas públicas justamente em 

tempos de Estado mínimo, uma vez que isso implica diretamente na necessidade de 

o assistente social construir elementos que fomentem organizações coletivas 

orientadas para defesa de direitos. 

A partir desses pressupostos, é possível afirmar que o Serviço Social é uma 

profissão que está inserida em contrapostos desafiadores que desenham a sua 
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relativa autonomia; limites institucionais considerando contexto social, cultural e 

político. Para enfrentá-los, se faz importante estudar intervenção profissional do 

assistente social na realidade a partir das três dimensões constitutivas dessa 

profissão. São elas: teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. É sobre 

elas que discorremos no tópico a seguir. 

 

1.2.1 Dimensões Constitutivas no Trabalho do Assistente Social 

De acordo com Santos (2013b):  

 

O termo “dimensão” remete às propriedades de alguma coisa, no sentido de 
seus pressupostos, de suas direções, de seus princípios fundamentais. Em 
nosso caso, nos referimos aos princípios que contribuem para a 
concretização da profissão de Serviço Social e que formam a sua base 
(SANTOS, 2013b, p.24). 

 

Essas dimensões retratam, pois, a bagagem intelectual que o assistente social 

ao longo de sua capacitação profissional apreende como elementos basilares no 

exercício de sua profissão. São os conhecimentos que iluminam a intervenção 

profissional mediante estudo, pesquisa, experiência. Além disso, as dimensões 

significam a teleologia e objetivação como unidades, ou seja, indissociáveis e 

complementares. 

Sabendo que a profissão é interventiva, se faz necessário entender o 

emaranhado de orientações teóricas que conduzem à inclinação profissional, ou seja, 

à orientação das ações profissionais.  A dimensão teórica-metodológica, de acordo 

Santos (2013b), é justamente ter a realidade como pauta no trabalho da profissão e, 

portanto, apoiar-se sobre teorias que expliquem seus fenômenos.  

Nesse sentido, a autora salienta: 

 

A dimensão teórica de uma intervenção trata das diferentes teorias que 
contribuem com o conhecimento da realidade. Realidade com a qual o 
assistente social vai trabalhar e que se expressa no cotidiano profissional. A 
dimensão política trata dos diferentes compromissos que a profissão pode 
ter; das intencionalidades das ações; implica tomada de posições, no entanto 
esse compromisso e essas intencionalidades possuem uma sustentação 
teórica (SANTOS, 2013b, p.26). 

 

Afirmar que o Serviço Social tem uma dimensão teórico-metodológica é 
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significa compreender que a profissão se materializa à luz de um aporte teórico. Na  

contemporaneidade, tal aporte conforme sinalizam as Diretrizes Curriculares dos 

Cursos de Serviço Social (ABEPSS, 1996, p.6) como podemos observar em um dos 

pricípios que orientam a formação profissional ‘‘Adoção de uma teoria social crítica 

que possibilite a apreensão da totalidade social em suas dimensões de 

universalidade, particularidade e singularidade’’ é a teoria social marxista. Essa teoria, 

desde a década de 1980, está presente em grande parte dos esforços de  

reorganização de toda a produção de conhecimento da categoria. 

Através da recorrência à fundamentação do materialismo histórico dialético2,  

que é constitutivo  da construção analitica marxiana,   autores que são fundamentais 

na literatura do Seviço Social contemporâneo3 buscam entender e analisar 

determinantes socio históricos fundamentais para análise e direção das ações 

profissionais na contemporaneidade. Tal fato não impede, entretanto, a recorrência a 

outras fontes teóricas para a análise da profissão, uma vez que tal profissão se execer 

num campo de disputas ideopolíticas. Nesta direção, o sétimo principio do código de 

ética profissional refere-se ao respeito ao pluralismo, porém, desde que associado ao  

“compromisso com o constante aprimoramento intelectual” (CFESS, 1993) e com 

vertentes teóricas que campo democrático. 

A partir da perspectiva do materialismo é possível entender que as  relações 

sociais se constroem e se movem de acordo com o modo de produção, e que as 

formas organizativas do trabalho adquirem novas caracteristicas no   movimento da 

história. 

Pires (1997) pontua que: 

Se a lógica dialética permite e exige o movimento do pensamento, a 
materialidade histórica diz respeito à forma de organização dos homens em 
sociedade através da história, isto é, diz respeito às relações sociais 
construídas pela humanidade durante todos os séculos de sua existência. E, 
para o pensamento marxista, esta materialidade histórica pode ser 

                                            

2 A dialética, cuja formulação inicial advém do filósofo pré-socrático Heráclito de Éfeso, é retomada por 
Hegel (1770/ 1931) “como método” que tem na contraditoriedade o seu aspecto central.  Com esta 
interpretação, o filósofo constrói “a oposição radical ao dualismo dicotômico sujeito-objeto e ao princípio 
da identidade (...) Hegel preconiza o princípio da contradição, da totalidade e da historicidade. Tal 
perspectiva é interpretada por Marx, a partir de uma perspectiva material. Karl Marx (1818 a 1883) 
preocupou-se com os estudos vinculados a realidade histórica e social; realizou aproximações do que 
Hegel havia se empenhado no que tange à dialética e ampliou sua discussão para inferir a concepção 
de dois conceitos: materialismo e histórico. 
3 Dentre esses Netto, Imamoto, Guerra; Mioto. 
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compreendida a partir das análises empreendidas sobre uma categoria 
considerada central: o trabalho. E por que o trabalho? (PIRES,1997,p.on-
line). 

 

 

É dessa forma que a autora explica o que ela considera como elemental na 

teoria de Marx:  a materialidade ds relações sociais tem como base economia política 

de cada período histórico que se assenta, em última instância,  na análise do trabalho 

humano.  E então, o trabalho é subtancial para explicar a realidade social, ou seja, a 

sua atividade vital conduz a realidade. Ao desenvolver esta análise, Marx funda um 

método.  Sobre esse aspecto, Pires ( 1997) ressalta: 

 

Para o pensamento marxista, importa descobrir as leis dos fenômenos de 
cuja investigação se ocupa; o que importa é captar, detalhadamente, as 
articulações dos problemas em estudo, analisar as evoluções, rastrear as 
conexões sobre os fenômenos que os envolvem. Isto, para este pensador, só 
foi possível a partir da reinterpretação do pensamento dialético de Hegel. A 
separação sujeito-objeto, promovida pela lógica formal, não satisfazia a estes 
pensadores que, na busca da superação desta separação, partiram de 
observações acerca do movimento e da contraditoriedade do mundo, dos 
homens e de suas relações (PIRES,1997, p. on-line). 

 

O princípio da contradição descrito pelo autor, tem por finalidade indicar os 

aspectos que coexistem mesmo em condições e ou, por estímulos distintos, ou seja, 

admite-se como base investigativa a dinâmica social. É nesse sentido que chegamos 

a uma importante consideração sobre a dimensão teórica e, concomitantemente,  

prática presente no trabalho do assistente social; um profissional que, cotidianamente, 

está diante da necessária interpretação de uma realidade dialética que  acolhe 

possibilidades e impõe limites4. 

 Através do aporte do materialismo histórico dialético é possível compreender 

as condições objetivas do trabalho do assistente social, as contradições presentes na 

realidade;  a relevância de um posicionamento político e a realidade social que 

permanece sendo marcada pela luta de projetos societários. 

O trabalho precisa ser consciente para ser humanizador; ou seja, para atender 

a população, é necessário tomar consciência do que estamos fazendo, e  é justamente 

                                            

4 Anotações de Aula. Ética profissional, profa. Olegna de Souza Guedes, UEL- Londrina, 2016. 
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por isso que,  ter como ponto de partida o referencial teórico-metodológico significa  

apoiar ações profissionais em reflexões que superam a empiria e não se fundamentam 

em opiniões construidas no senso comum,  imediatistas, aparentes,  cotidianas e 

fundadas apenas em rotinas institucionais. Ou seja, é necessário que profissional 

tenha competência teórico-metodologica. Essa dimensão nos aproxima da realidade 

tendo em vista a complexidade da realidade com a qual o profissional se depara. 

A partir desta dimensão, e em sua relação com as outras dimensões da 

profissão, é que se dá, além da direção das ações profissionais, a produção de 

conhecimento no Serviço Social. E esta tem se direcionado a várias mediações da 

realidade social, como por exemplo, a situação da criança e adolescente em conflito 

com a lei;  violência contra a mulher;  pessoa com deficiência;  pessoa em situação 

de rua, etilismo e etc. 

Além disso, também é de fundamental importância compreender a dimensão 

técnico-operativa a partir de dois elementos basilares: 

 

Sobre a dimensão técnico-operativa, vale ressaltar que [...] ultrapassa 
técnicas e instrumentos; ela incluiria o conjunto das ações e procedimentos 
adotados pelo profissional, visando a consecução de uma determinada 
finalidade, bem como a avaliação sistemática sobre o alcance dessas 
finalidades e dos objetivos da ação. Ai se encontram, portanto, estratégias, 
táticas, instrumentos e técnicas, conhecimentos específicos, procedimentos, 
ética, cultura profissional e institucional, particularidades dos contextos 
organizacionais (SANTOS; FILHO; BACKX, 2012, p. 20). 

 

Para a efetivação dos objetivos construídos na formulação de respostas  

cotidianas ao projeto profissional, o assistente social deve atentar-se à amplitude de 

elementos particulares da própria política que caracteriza a natureza do seu espaço 

sócio-ocupacional; as demandas institucionais; as requisições apresentadas pelos 

usuários das instituições; as  relações estabelecidas entre os profissionais que 

trabalham na mesma instituição; o conjunto de valores que orientam as ações 

profissionais, tanto os postos pelas instituições quanto os que derivam das exigências 

da ética profissional.  Precisa, também, analisar o fenômeno social que se particulariza 

em demandas no cotidiano profissional; bem como os limites e possibilidades de suas 

ações profissionais. A partir disso, teria uma leitura da realidade na qual se dão as 

aplicações, instrumentos e técnicas profissionais.  
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Para além desses aspectos, a dimensão técnico-operativa contém a presença 

da tecnologia no trabalho do assistente social. Conforme Veloso (2011), a tecnologia 

não se trata, portanto, da utilização de mecanismos computadorizados, informática e, 

ou, sistema de informação que substitui o trabalho humano, uma vez que se propõem 

a mediar uma atividade eminentemente humana.  

Conforme Veloso (2011), a tecnologia para ser compreendida precisa 

necessariamente ser contextualizada, uma vez possui caráter social da produção 

(caráter dialético entre produtos e produtores), em função do processo de 

desenvolvimento das forças produtivas da sociedade que resulta em mudanças nas 

formas de convivência social, ou seja, nos faz pensar a organização econômica e 

política de uma sociedade vão influenciar na potencialidade humana ou de forma 

invertida ao próprio a esse intuito.  

Esses aspectos nos levam a refletir sobre a técnica e o instrumento no trabalho 

do assistente social serem uma tecnologia; podem servir como um meio de 

potencializar as possibilidades de materialização de projetos profissionais dos 

assistentes sociais em seus diversos campos socio ocupacionais, bem como qualificar 

as atribuições e competências da profissão, no que tange ao seu direcionamento 

ético-político.  

O potencial do TI aqui interpretado como parte dos instrumentos e técnicas do 

assistente social, consiste no apoio à competência crítica consubstanciada pelas 

dimensões ético-política e teórico-metodológica. Tendo em vista sua influência no 

campo econômico, político e social ela pode atuar em nome das classes capitalistas 

na acumulação de riquezas, mas também a tecnologia pode operar em nome da 

classe trabalhadora. Dependerá dos conhecimentos do profissional e das condições 

materiais de trabalho para que ela tome sua forma.  

Dessa forma, o autor nos indica que há:  

 

Impactos na dinamização de tarefas, registro e tratamentos de dados, acesso 
ás redes de informações disponíveis sobre serviços e recursos, tornando o 
processo de trabalho do assistente social mais ágil e favorecendo a 
comunicação entre os profissionais e redes socioassistenciais, controle dos 
recursos, aperfeiçoamento dos relatórios e pareceres sociais, melhor 
organização e sistematização das informações (VELOSO, 2011, p.77). 
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Evidente que o trabalho do assistente social,  como um trabalhador que viabiliza 

e atua na gestão de políticas sociais, pode ser por um lado interpretado como 

mecanismo de controle das famílias que procuram pelos serviços socioassistencias, 

mas, muitas vezes este trabalho pode promover discussões e incentivos necessários 

para a defesa da educação com vistas à luta por direitos humanos e sociais.  

A dimensão ético-política nesse sentido, funda-se no saber técnico-operativo 

para um fazer comprometido com as finalidades que o assistente social busca realizar; 

subsidiada por um referencial teórico.  Os princípios éticos e políticos são balizadores 

do comportamento dos profissionais para que as ações empreendidas (projeções 

profissionais) possam encontrar alguma possibilidade concreta e interventiva (práxis). 

A dimensão ético-política de acordo: 

 

Envolve o projetar a ação em função dos valores e finalidades do profissional, 
da instituição e da população. É responsável pela avaliação das 
consequências de nossas ações – ou a não avaliação dessas consequências. 
São as diferentes posições e partidos que os profissionais assumem. Já a 
dimensão técnico-operativa, é a execução da ação que se planejou, tendo 
por base os valores, as finalidades e a análise do real. 
A dimensão política trata dos diferentes compromissos que a profissão pode 
ter; das intencionalidades das ações; implica tomada de posições, no entanto 
esse compromisso e essas intencionalidades possuem uma sustentação 
teórica – mesmo que não se tenha consciência disso. 
Ética é uma reflexão crítica sobre os valores presentes na ação humana e se 
uma ação requer tomar partido, há uma relação intrínseca entre ética e 
política. 
A profissão, de acordo com o projeto ético-político hegemônico, assume o 
compromisso com a defesa intransigente dos direitos humanos, com a 
ampliação da cidadania, com a qualidade dos serviços prestados, com a luta 
em favor da equidade e da justiça social. Compromissos estes que devem 
ser perseguidos nas atividades desenvolvidas pelos assistentes sociais. Para 
isso, os profissionais devem privilegiar a utilização de instrumentos de caráter 
democrático, coletivo, menos burocrático, sempre alinhados com a realidade 
em que intervém (SANTOS, 2013b, p.26). 
 
 
 

A partir dessa descrição podemos entender que a profissão reconhece a 

existência ‘‘de valores e finalidades’’, sendo assim, concomitantemente afirma a não 

existência da neutralidade no campo das ações humanas. Ações repetitivas fundadas 

no senso comum e, muitas vezes, apenas em políticas institucionais convergem para 

afirmação de rotinas administrativas que, muitas vezes, não são de competência do 

assistente social ou não são privativas da profissão.  Estas ações podem conduzir, 
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também, para o distanciamento da tríplice competência do assistente sociais: a teórico 

metodológica, a ético política e a técnico operativa.   

Ao contrário, defende-se, em nossa categoria profissional que as ações 

profissionais devem ter uma fundamentação; ou seja, há um referencial na inclinação 

de um comportamento e no Serviço Social, este é orientado por valores construídos e 

defendidos pela categoria profissional.  Isso é ético, mas também é político. Decisões 

e reflexões orientam-se para uma dada direção social e política. 

 O debate da ética profissional no Serviço Social brasileiro é complexo. Exige 

conhecimento da liberdade como princípio ético e, ao qual se vinculam demandas 

políticas: “autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais” 

(CFESS, 2012, p.23). Tal princípio nos leva ao seguinte questionamento:  Até que 

ponto o comportamento dos profissionais pode ser determinado por esses valores e 

finalidades?  Mais uma vez, a realidade precisa ser lida, compreendida pelos seus 

polos diversos, ou seja, os limites e possibilidades que se manifestam sobre o que 

está posto. 

 Para uma breve análise do que foi dito, podemos sinalizar alguns princípios do 

código de ética dos assistentes sociais. O primeiro princípio se refere à liberdade e 

suas demandas políticas como necessário para orientar a prática profissional, mas 

outros princípios fundamentais se inscrevem como norteadores dos direitos, deveres 

e proibições inscritos sob a forma jurídica do código de ética profissional dos 

assistentes sócias. Nessa pesquisa, prioriza-se alguns princípios que a pesquisadora 

observou, majoritariamente, no trabalho do assistente social no CRAS Oeste A, dentre 

esses, o segundo princípio e que se refere à “defesa intransigente dos direitos 

humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo" CFESS (2012, p.23).  

Atualmente, esse princípio tem demandado ainda mais esforços da categoria, 

haja vista um cenário de muitos retrocessos de direitos e disseminação do preconceito 

e da violência em condições menos veladas manifestadas, especialmente, no atual 

contexto em que se aprofunda em uma crise de instabilidade econômica e política. 

 

Perante esse quadro de crise social e ética, onde sobressai a imoralidade 
consentida e incentivada para alguns, delineia-se o retrato mesquinho “de 
uma nação cuja elite apodreceu e arrasta tudo e todos para dilemas 
sórdidos”: “a bolsa ou a vida”, ou “sem bolsa nada de vida”. Ainda segundo 
Jurandir Freire Costa, “quem pode prever [numa realidade destas] o que se 
torna necessário para defender o valor da vida”?”(BONETTI, 1996, p.184)”. 
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 Nesse sentido, torna-se indispensável o posicionamento ético da categoria 

frente às intransigências da desvalorização da dignidade humana e a ações de 

repúdio à violência interpretadas, pelo Estado de Exceção como medida para conter 

os fenômenos sociais e as manifestações cotidianas da questão social.  Deve se 

assumir uma posição política crítica frente ao desmonte de direitos; à criminalização 

da pobreza e ao não reconhecimento expressões da questão social que requerem 

atenção das políticas públicas e repensar meios para discutir a inscrição dos 

interesses dos usuários nessas, especialmente, tal inscrição em espaços coletivos.   

O terceiro princípio do código de ética dos assistentes sociais diz respeito à 

"ampliação da cidadania [...] considerada tarefa primordial de toda a sociedade, com 

vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras" 

CFESS (2012, p.23). Uma vez que o assistente social possui conhecimento dos 

direitos da população, ainda que gestada por um Estado burguês, pode fomentar as 

organizações coletivas ou se colocar como ponte se houver conhecimento da 

realidade local, isto é, do espaço sócio-ocupacional em que está inserido podendo 

assim, atribuir finalidade em seu trabalho na medida em que busca incentivar a 

sociedade civil tomar parte sobre os impactos políticos em seus direitos e comunidade.  

É um dever ético que o Assistente Social que se posicione no incentivo à 

universalização dos direitos sociais, civis e políticos. Sobre isso, duas autoras 

enfatizam essa primazia, Paiva Seles (1996, p. 187), em comentários sobre o código 

de ética no período em que ele fora publicado, apontam:   "(...) A cidadania, de acordo 

com a nova acepção ético política proposta, consiste na universalização dos direitos 

sociais, políticos e civis” (PAIVA; SELES, 1996, p. 187). Sendo assim, a luta pela 

democracia, assim como a ampliação da cidadania devem ser inegociáveis no 

exercício profissional. 

O quarto princípio diz respeito à “defesa do aprofundamento da democracia, 

enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida" 

(CFESS, 2012, p.23). Evidentemente não há como se empenhar para que a cidadania 

se torne concreta,  sem mencionar a relevância da democracia;  este princípio  refere-

se, diretamente,  à participação da sociedade civil em pelo menos algum nível;  exceto 

à participação passiva, se entendermos que ela precisa ser ativa para a democracia 
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não se valer da não efetividade e do aprofundamento e da exclusão de algum grupo 

social (PAIVA E SALLES, 1996). 

É a luz desses aspectos que o assistente social deve levar sua prática 

profissional, incentivar a ampliação do protagonismo dos usuários na construção de 

um futuro que será compartilhado por todos os sujeitos. Sendo assim, o assistente 

social deve transferir todo o seu conhecimento, a começar pela “escuta qualificada” e 

buscar ampliar o compromisso com a democracia no sentido de que, sobretudo em 

grupos, os usuários dos serviços que ele viabiliza possam se reconhecer como 

sujeitos potenciais mediante problemas semelhantes vivenciados. 

O quinto princípio se refere ao "posicionamento em favor da equidade e justiça 

social, de modo a assegurar a universalidade de acesso aos bens e serviços relativos 

aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática" (CFESS, 2012, 

p.23). Esse aspecto nos remete a necessidade de pensar a prática profissional e o 

dever ético em seu trabalho de buscar a universalização dos direitos no que concerne 

a projetos, programas, benefícios e serviços enquanto responsabilidade Estatal frente 

as mazelas geradas pelo avanço do capital, construindo possibilidades e alternativas 

concretas para o alcance da igualdade e justiça social.  

O nono princípio requer, antes de mais nada, enfatizar uma concepção 

hegemônica no Serviço Social Brasileiro. Defende-se que tal profissão, mediante 

estudo teórico crítico, compreenda a subalternidade e desigualdade social como 

desdobramentos do modo de produção capitalista, é de suma importância para não 

naturalização da pobreza como um problema individual e moral. Dessa forma, o 

assistente social comprometido com um exercício profissional qualificado, tende a 

construir alternativas e ou a estimular a participação dos usuários em movimentos 

sociais, assim que diante de seu diagnóstico perceber a necessidade de incentivar o 

usuário.    

É nesse sentido que o assistente social se posiciona ao lado da classe 

pauperizada e aos poucos avança na realização e defesa de direitos, esta mediação 

diz respeito a "articulação com os movimentos sociais de outras categorias 

profissionais que partilhem dos princípios desse Código e com a luta geral dos 

trabalhadores" (CFESS, 2012, p.24). Acredito que as possibilidades e estratégias são 
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capazes de modificar a realidade que na maioria das vezes são desafiadoras, e são 

essenciais para determinar o posicionamento crítico do profissional.  

O décimo princípio não obstante dos anteriores, requer uma postura ética do 

profissional, haja vista a necessidade de os assistentes sociais buscarem 

conhecimento permanentemente. Esse princípio recai, inclusive, ao necessário 

exercício profissional em consonância com a inserção e não exclusão dos usuários 

nas políticas públicas, bem como no descompromisso de não os atender por 

desconhecer algum conteúdo de matéria específica do Serviço Social. 

O aprendizado é permanente.  Em  todos os espaços sócio-ocupacionais 

surgem momentos de incertezas;  e nesses,  o conhecimento é sempre o caminho e 

não a chegada; se esquivar de enfrentar as intercorrências é um desrespeito ao 

usuário e uma postura que não reconhece o "compromisso com a qualidade dos 

serviços prestados a população e com o aprimoramento crítico intelectual na 

perspectiva da competência profissional" (CFESS, 2012, p.24). Tal competência, dada 

as dimensões que o trabalho do assistente social, caracteriza-se como crítica. É sobre 

este aspecto que trataremos a seguir. 

 

1.3 Competência profissional e atribuições do Assistente Social: uma 

perspectiva crítica 

 

O discurso da competência em referenciais teóricos do Serviço social na 

contemporaneidade não se refere à tecnocracia ou ao mero atendimentos às 

demandas do mercado. Ao contrário, a competência crítica supõe: 

  

a) um diálogo crítico com a herança intelectual incorporada pelo Serviço 
Social e nas auto representações do profissional, cuja porta de entrada para 
a profissão passa pela história da sociedade e pela história do pensamento 
social na modernidade, construindo um diálogo fértil e rigoroso entre teoria e 
história; b) um redimensionamento dos critérios da objetividade do 
conhecimento, para além daqueles promulgados pela racionalidade da 
burocracia e da organização, que privilegia sua conformidade com o 
movimento da história e da cultura. A teoria afirma-se como expressão, no 
campo do pensamento, da processualidade do ser social, apreendido nas 
suas mútuas relações e determinações, isto é, como “concreto pensado” 
(MARX, 1974). Esse conhecimento se constrói no contraponto permanente 
com a produção intelectual herdada, incorporando-a criticamente e 
ultrapassando o conhecimento acumulado. Exige um profissional 
culturalmente versado e politicamente atento ao tempo histórico; atento para 
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decifrar o não-dito, os dilemas implícitos no ordenamento epidérmico do 
discurso autorizado pelo poder; c) uma competência estratégica e técnica (ou 
técnico-política) que não reifica o saber fazer, subordinando-o à direção do 
fazer. Os rumos e estratégias de ação são estabelecidos a partir da 
elucidação das tendências presentes no movimento da própria realidade, 
decifrando suas manifestações particulares no campo sobre o qual incide a 
ação profissional (MARX, 1974, p. 107-138; IAMAMOTO, 1992 apud 
IAMAMOTO, 2009, p.3). 

 

Considera-se, aqui, que a profissão se realiza mediante seu envolvimento com 

a realidade e não a partir de abstrações e, que para além dessa concretude não basta 

a manifestação imediatista, mas um sujeito que interpreta e opera sobre essas 

condições reais que se apresentam pelos sujeitos.  

A este respeito, Iamamoto (1997, p.8-7), aclara:  

 

As alternativas não saem de uma suposta "cartola mágica" do Assistente 
Social; as possibilidades estão dadas na realidade, mas não são 
automaticamente transformadas em alternativas profissionais. Cabe aos 
profissionais apropriarem-se dessas possibilidades e, como sujeitos, 
desenvolvê-las transformando-as em projetos e frentes de trabalho.  

 

Sobre esses aspectos, a prática profissional deveria evitar os caminhos do 

messianismo e fatalismo. O messianismo seria a interpretação de que profissional 

pode de qualquer maneira impedir com que os sujeitos sofram os impactos do modo 

de produção capitalista e da objetificação humana, no entanto, pela própria condição 

de sujeito o assistente social assim como os usuários não possuem a fórmula para 

sanar todos os problemas, pois é um indivíduo como qualquer outro, carregando 

limites pessoais e sociais.  

O fatalismo seria dizer que, dessa forma, não somos capazes de alterar a 

realidade e que, independente do que façamos, não alcançaremos resultados. Mas 

não podemos desconsiderar que existem possíveis alternativas se tivermos condições 

de criar estratégias e assim, nos alinharmos a um compromisso com a dimensão 

propositiva para além da execução de tarefas. 

Nesse sentido, é necessário interpretar dimensões interventivas necessárias 

no cotidiano profissional que são complementares e indissociáveis e que fornecem ao 

trabalho do assistente social, condições de aliar sua prática as finalidades. A este 

respeito, uma das entidades de organização da categoria profissional dos assistentes 
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sociais, Conselho Federal de Serviço Social, esclarece que dentre tais dimensões está 

a que: 

 

Engloba as abordagens individuais, familiares ou grupais na perspectiva de 
atendimento às necessidades básicas e acesso aos direitos, bens e 
equipamentos públicos. Essa dimensão não deve se orientar pelo 
atendimento psico-terapêutico a indivíduos e famílias (próprio da Psicologia), 
mas sim à potencialização da orientação social com vistas à ampliação do 
acesso dos indivíduos e da coletividade aos direitos sociais (CFESS, 2011, 
p.18). 

 

Nas situações em que o assistente social tem possibilidades de abordagens 

com os usuários e que são parte da execução da política que operacionalizam, é 

necessário ter como prerrogativa o conhecimento sobre a realidade dos usuários, para 

construir estratégias de atendimento o mais próximo possível da disponibilidade a 

acesso aos serviços sua população requisita. Dessa forma, muito embora sua área 

de conhecimento seja social, nada impede que tenha a informação dos problemas 

específicos vivenciado por cada usuário; especialmente aqueles que já são 

acompanhados por um determinado tempo, no entanto, os conhecimentos mesmo 

que complementares muitas vezes devem ser reconhecidos separadamente 

cumprindo suas próprias funções, o psicólogo tem sua própria área de conhecimento 

assim como o Assistente Social. 

A interlocução entre Estado e usuários das políticas públicas é um dos campos 

fundamentais nos quais assistente social atua. Compreende-se que é uma 

determinante chave para a atuação profissional o não distanciamento de sua 

capacidade crítica e contribuição da sua área de conhecimento aos usuários; isso 

requer possuir informações de direitos já em lei, desenvolver ações, instrumentos e 

técnicas como resposta ao que consta em regulamentações institucionais e em 

benefício da população, mas sobretudo, seu papel remonta uma ação que se 

comprometa com o alargamento dessas políticas públicas. 

Como podemos observar nas orientações do (CFESS, 2011, p.18):  

 

A dimensão de intervenção profissional voltada para inserção nos espaços 
democráticos de controle social e construção de estratégias para fomentar a 
participação, reivindicação e defesa dos direitos pelos(a) usuários(as) e 
Conselhos, Conferências e Fóruns da Assistência Social e de outras políticas 
públicas;  
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 Além disso, os conhecimentos entendidos como competências se fortalecem 

na medida em que os assistentes sociais se engajam politicamente e se envolvem 

nos debates acerca da gestão pública, nas instâncias de Conferências, espaços de 

deliberações, Movimentos Sociais e lutas democráticas.   A grosso modo, são essas 

articulações que os profissionais realizam que vão determinar as possibilidades para 

a construção e reconstrução de estratégias e articulações, afim de, qualificar o 

exercício dos profissionais na medida em que transformam os conhecimentos em 

potenciais, seja destinado aos usuários ou aos estudantes da profissão.  

Ainda, em relação às dimensões profissionais, orienta-se: 

 

A dimensão de gerenciamento, planejamento e execução direta de bens e 
serviços a indivíduos, famílias, grupos e coletividade, na perspectiva de 
fortalecimento da gestão democrática e participativa capaz de produzir, 
intersetorial e interdisciplinarmente, propostas que viabilizem e potencializem 
a gestão em favor dos(as) cidadãos(ãs);  A dimensão que se materializa na 
realização sistemática de estudos e pesquisas que revelem as reais 
condições de vida e demandas da classe trabalhadora, e possam alimentar o 
processo de formulação, implementação e monitoramento da política de 
Assistência Social (CFESS, 2011, p.19). 

 
Esta última dimensão está associada à uma habilidade essencial no que se 

refere à transmissão desse conhecimento para um interlocutor tendo em vista tal 

conhecimento precisa ser compartilhado para tornar-se reconhecido e produtivo; o 

alcance dessas informações irá impactar nas condições reais, essa dimensão é: 

 

A dimensão pedagógico-interpretativa e socializadora de informações e 
saberes no campo dos direitos, da legislação social e das políticas públicas, 
dirigida aos(as) diversos(as) atores(atriz) e sujeitos da política: os(as) 
gestores(as) públicos(as), dirigentes de entidades prestadoras de serviços, 
trabalhadores(as), conselheiros(as) e usuários(as) (CFESS, 2011 p.19). 

 

Essas diversas dimensões interventivas podem se desdobrar em 

competências, estratégias e procedimentos específicos; algumas delas que rebatem 

no conteúdo pedagógico-interpretativo no trabalho do assistente social, são: 

 

Realizar pesquisas para identificação das demandas e reconhecimento das 
situações de vida da população que subsidiem a formulação dos planos de 
Assistência Social; Favorecer a participação dos(as) usuários(as) e 
movimentos sociais no processo de elaboração e avaliação do orçamento 
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público; Contribuir para viabilizar a participação dos(as) usuários(as) no 
processo de elaboração e avaliação do plano de Assistência Social; Prestar 
assessoria e consultoria a órgãos da Administração Pública, empresas 
privadas e movimentos sociais em matéria relacionada à política de 
Assistência Social e acesso aos direitos civis, políticos e sociais da 
coletividade; Estimular a organização coletiva e orientar(as) os usuários(as) 
e trabalhadores(as) da política de Assistência Social a constituir entidades 
representativas; Instituir espaços coletivos de socialização de informação 
sobre os direitos sócio-assistenciais e sobre o dever do Estado de garantir 
sua implementação; Assessorar os movimentos sociais na perspectiva de 
identificação de demandas, fortalecimento do coletivo, formulação de 
estratégias para defesa e acesso aos direitos; Organizar os procedimentos e 
realizar atendimentos individuais e/ou coletivos nos CRAS (CFESS, 2011, 
p.18-21). 

 

 Nesta direção, as competências e atribuições concorrem para a ênfase na 

formação qualificada de profissionais e, que não tem fim após a graduação em Serviço 

social. Mesmo porque, reafirmar os princípios postos nas diretrizes curriculares de 

formação profissional em Serviço Social construídas em 1996 é condição de 

existência da profissão; rever e analisar ações profissionais no cotidiano profissional 

de forma crítica é superar o senso comum e construir a especificidade do trabalho do 

assistente social.  

As atribuições profissionais dos assistentes sociais,  acompanhadas das 

competências que tais profissionais são chamados a desenvolver,  podem viabilizar a 

especificidade do trabalho dos assistentes sociais (nosso diferencial), tendo em vista 

que os desafios que surgem no cotidiano profissional referenciam a capacidade de 

construir elementos que se voltem à finalidade de ação entendida como projetos da 

categoria, bem como às teorias que as consubstanciam.  

Compreendendo, portanto, que a teoria e a realidade incidem na prática 

profissional, se faz necessário discutir a qualificação da formação acadêmica-

profissional dos assistentes sociais considerando as regulamentações basilares 

Diretrizes, Competências; Atribuições Privativas. 

É por esse mesmo motivo que os assistentes sociais não devem interpretar a 

realidade sem o alicerce da produção de conhecimento crítica que estabelece uma 

relação dialética entre teoria e prática, nem das concepções teleológicas, entendidas 

como projetos societários. A respeito disso, Teixeira (2009) apresenta algumas 

considerações: 
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Os projetos profissionais [inclusive o projeto éticopolítico do Serviço Social] 
apresentam a autoimagem de uma profissão, elegem os valores que a 
legitimam socialmente, delimitam e priorizam os seus objetivos e funções, 
formulam os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o seu 
exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e 
estabelecem as balizas da sua relação com os usuários de seus serviços, 
com as outras profissões e com as organizações e instituições sociais, 
privadas e públicas [...] (NETTO, 1999, p. 95 apud TEIXEIRA, 2009, p.7). 

 

  Empreender esforços para alcançar finalidades na profissão, como 

por exemplo uma sociedade sem exploração, preconceitos, miséria, violência, dentre 

outros objetivos, nos leva a defender o Serviço Social possui um projeto, isto é, uma 

direção profissional. E esta, nos leva a identificar as determinações concretas de uma 

sociedade com valores invertidos que reiteram a objetivação humana, mas também a 

propor alternativas que construam na medida do possível possibilidades libertadoras. 

IAMAMOTO (2008) reafirma isso quando discute o trabalho do 

assistente social. A autora considera que estes profissionais podem implementar 

ações institucionais via trabalho coletivo com caráter social. De acordo com a autora, 

é um trabalho que se realiza através vínculos empregatícios, ou seja, é um trabalho 

que se realiza sob o peso do poder institucional. No entanto, a profissão possui 

valores, competências teórico-metodológicas e operativas, prerrogativas necessárias 

a sua implementação, entre outros elementos que alinham o projeto profissional às 

forças sociais progressistas, ou seja, às organizações populares de iniciativa da 

sociedade civil. 

              Reconhecemos que falar de projeto é, concomitantemente, falar de 

intencionalidade e de competência profissional.  Reconhecemos, também, que as 

competências, atribuições, os princípios, valores, direitos e deveres postos no código 

de ética profissional dos assistentes sociais, bem como parâmetros para atuação 

profissional nas diferentes políticas, entre outros aspectos, são os constitutivos do 

Serviço Social como uma profissão interventiva e não devem ser analisados 

separadamente porque são complementares.  

             O exercício profissional requer a qualificação acadêmica-profissional, a 

articulação com outros agentes institucionais, as forças políticas das organizações dos 

trabalhadores, transparência nas ações, estímulo ao controle social, interferência da 

sociedade civil nas regras que conduzem as negociações e a arbitragem dos 
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interesses em jogo, tendo em vista que o caráter contraditório das relações sociais 

rebate no terreno institucional que podem ancorar politicamente o trabalho realizado. 

O respaldo político profissional mostra-se, portanto, no cotidiano, como uma 

importante estratégia de alargamento da relativa autonomia do assistente social.  
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2  SUAS:  DEMANDAS PARA O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL  

 

Pretende-se identificar, neste capítulo  particularidades contidas na política de 

Assistência e suas demandas  para o trabalho do Assistente Social, considerando os 

desafios atuais  que aparecem no atendimento à demanda pelos serviços prestados 

no CRAS Oeste A, local em que inscrevemos a pesquisa sobre o trabalho do 

assistente social com grupos, com as ênfase às ações sócio educativas  realizadas 

por profissionais, assistentes sociais e psicólogos, envolvidos diretamente no 

atendimento aos usuários da política de assistência em bairros que compõem tal 

região.  

 

2.1 Sistema de Proteção Social no Brasil e a inserção da Assistência 

 

A Política de Assistência Social precisa ser compreendida a partir da 

concepção de Proteção Social no Brasil e da reabertura democrática de 1980 a 1990. 

Ao compreendê-la a partir destes marcos, torna-se possível entendê-la como de 

Estado que tem, como das dimensões de sua viabilização, o contato direito da 

população. 

No século XIX, temos o início de um Sistema Protetivo realizado pelo Estado, 

ou seja, a criação de um modelo que intervém nas relações privadas de trabalho e no 

provimento das necessidades dos sujeitos. Esta medida ocorre no contexto em que 

se assiste a um crescente fenômeno de migração e organização social decorrente, 

entre outros aspectos, de necessárias respostas, por parte do poder público, à 

indignação dos trabalhadores em decorrência de suas condições de trabalho (SOUZA, 

2018). 

É nesse sentido que Souza (2018), explica: 

 

As primeiras intervenções estatais, consolidadas mediante a concepção de 
promoção a proteção social ao trabalhador, datam do século XIX, no contexto 
após a Revolução Industrial, em que muitos trabalhadores saem do campo e 
migram para as cidades em busca de emprego. Nessas condições não havia 
o estabelecimento de algum dispositivo que amparasse quando da perda da 
capacidade de trabalho, em razão de doença, invalidez ou idade avançada. 
Á medida que os trabalhadores se percebiam nessas condições, vulneráveis 
a tais riscos sociais e a outros como por exemplo, extensa jornada de 
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trabalho, condições insalubres de trabalho, renda insuficiente para suprir suas 
necessidades mais básicas, como acesso a serviços de saúde, de moradia, 
e demais itens necessários a sobrevivência eles se organizavam e 
reivindicavam  intervenção estatal na relação privada entre capital e trabalho 
(SOUZA, 2018, p.21-22). 

 

 

Não vamos nos reter aos diferentes modelos de Proteção Social em âmbito 

mundial e seus estímulos próprios, aqui nos interessa compreender a constituição da 

Política de Assistência no Brasil no conjunto das políticas de seguridade social. 

Importa, contudo, destacar que nesse cenário socio-histórico que se delineia a partir 

das primeiras intervenções estatais no século XIX a evidência da gênese da questão 

social e que, a ela está associado a intervenção do Estado no que se refere à criação 

de políticas sociais. 

Em relação ao Brasil, como aponta Souza (2018), temos uma pendência no 

que tange ao reconhecimento do trabalho e direitos sociais. A abolição da escravidão 

fora muito recente; setores tradicionais e agrícolas imperavam quando a 

industrialização já estava instaurada nos Países Europeus e exigia medidas de 

seguridade social por parte do Estado que culminarão, no denominado estado de bem 

estar social. No Pós Segunda Guerra Mundial, este modelo se dissemina por vários 

Países,  ainda que características particulares, mas o Brasil não chegou a implantar 

tal modelo. 

Além disso, de acordo com a Souza (2018), observa-se um processo histórico 

em que não há registros de organizações em prol de políticas afirmativas para 

amenizar os impactos do contexto de exploração da classe trabalhadora. A autora 

considera aponta um importante elemento que irá incidir na morosa formação de um 

sistema de Proteção Social no Brasil ao ressaltar suas particularidades sócio-

históricas. 

Dessa forma, autora coloca que: 

 

O ex escravo foi considerado detentor de direitos, no entanto na prática ele 
não foi aceito socialmente, em virtude de que a libertação não foi 
acompanhada de acesso a uma série de elementos que eram necessários a 
sua sobrevivência [...] Outro ponto diz respeito a constituição do regime  
republicano no Brasil, que não contou com a participação popular, não 
ocorrendo avanço da democratização política (SOUZA, 2018, p.28). 
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Apoiada em Cardoso, a autora informa que a construção de um modelo de 

Proteção Social no Brasil se dá a partir de 3 momentos que caracterizam sua 

particularidade no país, entre 1930 a 1970 (CARDOSO Jr e JACCOUND,2005 apud 

SOUZA, 2018, p.29). 

As primeiras inciativas se mostram sob a lógica do corporativismo. Trata-se de 

uma proteção fundamentada na perspectiva meritocrática e particularista, focada no 

trabalho.  Enquanto isso, as respostas às demandas sociais daqueles que não faziam 

parte dos trabalhadores formais, restringiam-se à filantropia e à caridade desenvolvida 

pelas Igrejas (SOUZA, 2018): 

 

a assistência social era marcada pelo caráter de amparo e auxílio aos mais 
necessitados, executada por grupos religiosos ou filantrópicos. Nessa relação 
o Estado exercia somente um papel de agente de apoio de fiscalização às 
instituições que prestavam assistência social. A pobreza era enquadrada 
como caso de polícia, resultado de incompetência individual, portanto, as 
ações direcionadas aos considerados ‘‘pobres’’ e ‘‘marginais’’ eram 
desenvolvidas numa perspectiva de ajustamento moral de condutas, para 
controlar socialmente aqueles que se desviavam da estrutura que tinha como 
base a ordem e o progresso social (SOUZA, 2018, p.29-30). 

 

 

Num segundo momento, Souza (2018) aponta que no decorrer desse processo, 

temos a presença das instituições privadas que se mantinham com verba pública para 

atendimento a pessoas em situação de pobreza, assim permanecendo, até 1980. 

No período da ditadura militar, para a autora, há uma consolidação do sistema 

de Proteção Social, ou seja, um avanço no que se refere à perspectiva da 

universalização tanto na proteção de nível básico como na área previdenciária, esta 

que por sua vez, passa a considerar os trabalhadores rurais, empregadas domésticas 

e autônomos;  entretanto,  a autora pondera que  os serviços colocados em prática a 

partir desta política protetiva eram precários e de forma  não  qualificada (SOUZA, 

2018). 

 O terceiro momento indica a formulação da Constituição Federal Brasileira de 

1988 ao afirmar a Política de Assistência enquanto prerrogativa cidadã, mediante a 

reorganização de um sistema cujos pilares passam a ser composto por: a Assistência 

Social, a Política de Saúde e a Previdência Social.  
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A respeito dessa discussão podemos consultar a Constituição Federal e 

identificar de que forma a assistência social se organiza no Brasil: 

 

A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; III - a promoção da 
integração ao mercado de trabalho; IV - a habilitação e reabilitação das 
pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária; V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 
conforme dispuser a lei (BRASIL, art. 203, inciso V). 

 

 

A partir do que se entende pela autora, temos uma significativa ampliação no 

que se entende por direitos e seu aspecto protetivo não contributivo. O papel do 

Estado é alterado; o trato às pessoas historicamente subjugadas à caridade, em 

decorrência da exclusão social e marginalização da pobreza, passa ser ancorado em 

esferas legais como seguridade social, independentemente da inserção no mercado 

de trabalho (SOUZA, 2018). 

De acordo com Souza (2018) se definem os serviços a serem ofertados e os 

benefícios.  Uma série de demandas sociais que antes não ganhavam visibilidade 

passa a ter o caráter de relevância pública pelo Estado; ou seja, cabe a este criar 

políticas de atendimento às situações de vulnerabilidade social e seus riscos.  E dentre 

estas políticas está a de Assistência social.  

No intuito de apresentar um panorama do desenvolvimento da Política de 

Assistência Social em âmbito jurídico, citamos alguns marcos de sua gênese e 

consolidação como política de seguridade. Um desses marcos é a LOAS, 

regulamentada pela Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, intitulada Lei Orgânica 

da Assistência Social, dispõe sobre definições e objetivos, princípios e diretrizes, 

organização e gestão, benefícios, serviços, programas e projetos, financiamento, 

disposições gerais e transitórias de Assistência Social (SOUZA, 2018). 

Por esse aspecto, Souza (2018) enfatiza que a partir da LOAS nasce a CNAS, 

também destaca que a Primeira Conferência Nacional ocorre em Brasília em 1995, 

para ‘’avaliar e propor diretrizes para aperfeiçoamento do sistema descentralizado e 

participativo da Assistência Social’’ e que de acordo com ela, devem ocorrer a cada 
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dois anos, da seguinte forma respectivamente: primeiro no Município, segundo pelo 

Estado e finalmente, Nacional. 

Outro grande marco histórico é a aprovação da Lei 12.201 (2009) que dispõe 

sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, aprovada a 

resolução n°109 (CNAS).  Neste marco legal observa-se a tipificação dos serviços 

socioassistenciais em âmbito Nacional. Além disso, o conselho deixa de ter caráter 

individualista e instituições privadas; passa a ter impacto no controle social (SOUZA, 

2018). 

 Outro marco é a Norma Operacional Básica (NOB-SUAS) que passou por 

diversas alterações (ao todo foram cindo alterações) conforme o movimento 

impulsionado pelos assistentes sociais, a princípio organizada em 1997, até 

finalmente, a mais recente de 2012.  Sua contribuição se deu com maior ênfase nas 

discussões voltadas para a Gestão da Política de Assistência Social sob um horizonte 

de integração e participação na formulação da mesma (SOUZA, 2018). 

Em suma, esses dispositivos legais são descritos pela autora de uma maneira 

que permite compreender a trajetória da Política de Assistência após 1988, que se 

solidificou especialmente pela sua inscrição no tripé da Seguridade Social, com efeito 

no reconhecimento ampliado de proteção social pela perspectiva da prevenção de 

riscos sociais e não pela condição contributiva afiançada no trabalho. 

 

2.2 Centro de Referência de Assistência Social  

 

Em 2005, com a NOB-SUAS, formulação da Política de Assistência Social se 

amplia no sentido da qualificação dos serviços prestados. De acordo com a autora 

fora construído uma proposta inovadora, isto é, participativa e descentralizada, dessa 

forma, surgem os serviços públicos distribuídos por territórios com alta incidência de 

vulnerabilidade social, o CRAS, e então, são distribuídos nacionalmente por regiões 

de alto índice de vulnerabilidade social. 

Essa nova gestão, teve atrelada a perspectiva participativa uma maior 

sistematização do trabalho, classificando, portanto, os serviços por níveis de 

desproteção específicas de suas respectivas regiões. 

Dessa forma, como prevê o art. 5° da LOAS: 
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A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes: I 
- descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo; II - 
participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis (LOAS, 
1993, p.2). 
 
 

Como já foi anunciado, o órgão competente na oferta de serviços, benefícios, 

programas e projetos, previsto no SUAS, é identificado por CRAS- Centro de 

Referência de Assistência Social. No Município de Londrina do Estado do Paraná, 

estas unidades de atendimento estão alocadas da seguinte forma: região Centro A e 

B; Leste; Oeste A e B, Norte A e B; Rural; Sul A e B, tal como apresenta a imagem a 

seguir: 

Imagem 1- Área de abrangência dos CRAS em Londrina-PR 

 

Fonte: SEMAS/ Prefeitura de Londrina, 2018. 
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O CRAS é uma instituição de natureza pública inserida no nível de Proteção 

Social Básica do SUAS, que tem por finalidade prevenir a ocorrência de situações de 

riscos sociais nos territórios (desproteções)5, por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, 

e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. 

Conforme PNAS (2005), podemos identificar pela leitura dessa política que ela 

se organiza  a partir de três serviços socioassistenciais: Vigilância Social,  que diz 

respeito a um trabalho monitorado frente as situações de desproteção social por meio 

de sistematização territorial; a Proteção Social, que está montada em três elementos 

norteadores: ‘‘segurança de sobrevivência ou de rendimento e de autonomia, 

segurança de convívio ou vivência familiar e segurança de acolhida’’; bem como a 

defesa social e institucional que prima pelos seguintes aspectos aos usuários: 

  

Direito ao atendimento digno, atencioso e respeitoso, ausente de 
procedimentos vexatórios e coercitivos; Direito ao tempo, de modo a acessar 
a rede de serviço com reduzida espera e de acordo com a necessidade; 
Direito à informação, enquanto direito primário do cidadão, sobretudo àqueles 
com vivência de barreiras culturais, de leitura, de limitações físicas; Direito do 
usuário ao protagonismo e manifestação de seus interesses; Direito do 
usuário à oferta qualificada de serviço; Direito de convivência familiar e 
comunitária (PNAS,2015,p.40). 

 

 

Além disso, a PNAS (2005) nos indica outro elemento fundamental no tocante 

essa política, a Matricialidade Sociofamiliar. A partir desse conceito considera-se que 

à uma interferência político-econômica na esfera privada dos sujeitos e seus 

desdobramentos na exclusão social, ademais, a família em suas mais diversas formas 

é um espaço institucional que imprime modos de viver que influi de maneira dinâmica 

o indivíduo, mas também o coletivo.  

 Cabe aos CRAS desenvolver serviços socioassistenciais no seu território de 

abrangência a fim de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos 

                                            

5  (...) famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em 

termos 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 (PNAS, p.33). 
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seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de 

sua qualidade de vida.  

 

Os serviços de proteção social básica serão executados de forma direta nos 
Centros de Referência da Assistência Social CRAS e em outras unidades 
básicas e públicas de assistência social, bem como de forma indireta nas 
entidades e organizações de assistência social da área de abrangência dos 
CRAS (PNAS, 2005, p.35). 
 
 

Além disso, ressaltamos que a unidade CRAS oferta alguns Serviços em seu 

território específico: o serviço PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral a 

Família) e o SFV (Serviço de Fortalecimento de Vínculo), sendo toda a rede 

socioassistencial do território a ele referenciada;  ou seja, a equipe do CRAS tem o 

papel de coordenar a rede local de assistência social, além de realizar a articulação 

com as demais políticas públicas do território.  

Nesse sentido, o CRAS também possui a função de gestão territorial. Deve, 

portanto, promover articulação e organização da rede local; seu Público/População 

usuária abrange todos os segmentos/membros da família e faixa etária.  

A esse respeito, é importante salientar que esta população usuária: 

 

Constituem-se de “famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente 
da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização 
de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de 
vulnerabilidade e risco social;  residentes nos territórios de abrangência dos 
CRAS (MDS, Brasília, p. 7)”, em especial: Famílias beneficiárias de 
programas de transferência de renda e benefícios assistenciais; Famílias que 
atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que 
ainda não foram contempladas; Famílias em situação de vulnerabilidade em 
decorrência de dificuldades vivenciadas por algum de seus membros; 
Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de 
vulnerabilidade e risco social (CRAS, 2011). 

 

 

Dessa forma, ao tratarmos dos usuários na Política de Assistência devemos 

nos apoiar sobre um conceito indispensável no trabalho realizado no CRAS, este que 

se denomina, matricialidade sociofamiliar, isto é: 

 

Primazia à atenção às famílias e seus membros, a partir do território de 
vivência, com prioridade àquelas mais vulnerabilizadas, uma estratégia 
efetiva contra a setorialização, segmentação e fragmentação dos 
atendimentos, levando em consideração a família em sua totalidade, como 
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unidade de intervenção, além do caráter preventivo da proteção social, de 
modo a fortalecer os laços e vínculos sociais de pertencimento entre seus 
membros, de modo a romper com o caráter de atenção emergencial e pós-
esgotamento das capacidades protetivas da família (TEIXEIRA, 2009, p. 
257). 

 

 

Haja a vista as múltiplas características apresentadas pelos usuários, 

considera-se que é fundamental que o assistente social faça uma leitura ampla em 

seu cotidiano profissional a partir de aproximações voltadas para a unidade familiar, 

assim, significa que este profissional não pode ignorar os condicionantes que se 

encontram os sujeitos sociais.  

Dentre os CRAS de Londrina, esta pesquisa de conclusão de curso tem como 

referência o Oeste A. É a partir dele que se pretende, nesta pesquisa, fazer uma 

primeira aproximação as particularidades do trabalho que os assistentes sociais 

desenvolvem com grupos, destacando, entre essas as de caráter socioeducativo. 

Passaremos, então, a trazer algumas características desse CRAS.  

 

2.2.1 O CRAS OESTE A 

 

O CRAS Oeste A, no ano de 2004, desenvolveu suas atividades de forma 

instável em virtude das constantes mudanças de local que sofreu, até finalmente se 

instalar, no ano de 2010, em um espaço que estava sendo ocupado pela associação 

de moradores no Jardim Maracanã cuja qual foi cedida pela Cohab e que  atualmente 

constitui os serviços da unidade de Proteção Social (CRAS, 2011).  

 

O CRAS Oeste A, está instalado no Jardim Maracanã, no antigo Centro 
Comunitário construído pelo HBB. O espaço vinculado a Cohab foi depredado 
pela comunidade após a saída do Habitar Brasil, e, posteriormente foi 
reconstruído pela Cohab e transferido em 2009 para a SMAS, mediante 
autorização da comunidade, para funcionamento dessa unidade pública 
(CRAS, 2011). 

 

 

Atualmente, a equipe do CRAS é composta por uma coordenação técnica das 

quais quatro possuem formação em Serviço Social, uma em psicologia, três técnicos 

de gestão pública, dois vigilantes e uma auxiliar de serviços gerais, além de sete 

estagiários (CRAS, 2011). 
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Esta unidade, até julho de 2011, contemplava uma equipe diversificada, com 

profissionais de cargo efetivo e profissionais contratados mediante convênio com uma 

instituição não governamental. Em agosto do mesmo ano, foi realizada a 

municipalização desse CRAS, garantindo-se um quadro de profissionais efetivos 

(servidores públicos municipais), com exceção das áreas de limpeza e vigilância que 

permanecem via empresas terceirizadas (CRAS, 2011). 

Dentre outros aspectos históricos da realidade em se configurou o território de 

abrangência do CRAS Oeste A, podemos destacar: 

 

O Jardim Maracanã surgiu no final da década de 90 do século XX, fruto da 
organização de membros das famílias que ocupavam o Jardim João Turquino 
em um fundo de vale. A área era mais plana que o fundo de vale e favorecia 
a construção das moradias subnormais (barracos), porém, sua formação se 
fez desprovida de infraestrutura urbana, como energia elétrica, água ou 
asfalto. Esse quadro começa a mudar com a implantação do Projeto HBB – 
Habitar Brasil, do Ministério das Cidades, em 2004.  
No campo das vulnerabilidades, desde a formação do bairro, a maior 
incidência esteve na violência urbana, decorrente da forte presença do tráfico 
de drogas na região, o que determinava a morte de muitas pessoas, em 
especial adolescentes e jovens, entretanto, a aproximadamente dois anos, 
este índice vem caindo significativamente. Além dessa, é destaque também 
as situações de risco de âmbito intrafamiliar e/ou doméstico como a 
negligência, o abuso sexual, a violência física, entre outras, em especial 
praticadas contra crianças e adolescentes, mas também com mulheres.  
Há ainda, a presença de adolescentes em conflito com a lei, adolescentes 
com baixa escolaridade, evasão escolar em decorrência do tráfico de drogas, 
distância das escolas de ensino médio, etilismo, drogadição, adultos não 
alfabetizados, além de pessoas com baixa qualificação profissional, em sua 
grande maioria fora do mercado formal de trabalho, vivendo de trabalhos 
esporádicos sem regularidade de renda. Um aspecto importante a ser 
considerado é que decorrente da violência urbana que por anos marcou o 
bairro, há por parte da sociedade londrinense um preconceito para com os 
moradores do bairro, que acabam ainda hoje tendo dificuldade de conseguir 
emprego em razão do local de moradia (CRAS, 2011). 

 

 

No diagnóstico realizado no ano de 2011 pelas técnicas dessa unidade, 

verificou-se pelo IBGE de 2010, que Londrina indicava uma população de 506.645 

habitantes. Na região Oeste conforme o censo de 2010 concentra-se em torno de 

13.928 pessoas, enquanto a região de abrangência do CRAS Oeste A possui 3.245 

famílias referenciadas, o que corresponde a 8.248 pessoas, em que 4.499 são 

mulheres (CRAS, 2011). 

Outros dados obtidos pelo diagnóstico realizado no CRAS Oeste A ao consultar 

a folha agosto desse mesmo ano (2011) demonstram que mediante os benefícios 
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assistenciais da população atendida ‘’estão inseridas 744 famílias no Programa Bolsa 

família, 117 no Programa Municipal de transferência de renda, 80 em benefício 

eventual (alimentação), BPC idoso e PCD correspondem a 286 famílias’’ (CRAS, 

2011). 

Além disso, ao ser consultado as informações no Cadastro Único e IRSAS, os 

dados demonstram de acordo com o diagnóstico territorial, ‘‘um alto índice de exclusão 

social, famílias com renda per capita inferior a ½ salário mínimos ou com até três 

salários mínimos de renda familiar’’ (CRAS, 2011). 

Nesse ano, conforme diagnóstico territorial a região apresenta nas 

proximidades, uma UBS – Unidade Básica de Saúde, e a Unidade do Parque 

Guanabara, sendo que a última se dispõe a ofertar espaço físico para realização de 

serviços. São registrados em média de 250 á 300 notificações de descumprimento de 

condicionalidade pela UBS, a esse fato os técnicos relacionam à ‘‘ausência de 

estrutura dessa política em desenvolver estratégias para a busca ativa das famílias 

inseridas no Programa Bolsa Família’’ (CRAS, 2011). 

De acordo com a avaliação técnica, no que concerne à educação, 

aproximadamente 788 pessoas a partir dos 16 anos possuem até a 4ª série do ensino 

fundamental e 198 pessoas não alfabetizadas. Estão inseridas no mercado de 

trabalho formal e informal 2.120 pessoas e desempregados/não trabalha 

correspondem a 2.500 pessoas (a partir dos 16 anos). Como catadores de material 

reciclável a região apresenta cerca de 40 pessoas (CRAS, 2011). 

Outro aspecto em torno dessa temática é que a região conta apenas com três 

escolas. Dentre estas, duas são municipais e uma Estadual que atende de 5ª a 8ª 

série. Totalizando em torno 1.595 crianças e adolescentes matriculados. Na escola 

municipal do Parque Universidade Ruth Ferreira, são 240 crianças matriculadas, 

sendo 107 do sexo feminino e 133 do sexo masculino, não apresentando dados 

referentes á evasão escolar. A mesma não é acessada por muitas crianças dos bairros 

em razão dos riscos vinculados a violência que se concentram em ambientes próximos 

a essa instituição (CRAS, 2011). 

 

O diagnóstico conclui sobre esses aspectos que: 
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A população sofre por falta de vagas, sobretudo, no campo da educação 
infantil e ensino médio, tendo que se dirigir a outras regiões do Município, ou 
mesmo para o Município de Cambé para acessar tais serviços. Tal situação 
contribui, sobremaneira, para o descumprimento de condicionalidades do 
Programa Bolsa família junto a educação, atualmente, em média, 90 famílias 
estão em descumprimento de condicionalidades. Além disso, a ausência de 
transporte gratuito impede muitas crianças e adolescentes do exercício do 
direito á educação, como também rebate posteriormente, na inclusão no 
mercado de trabalho (CRAS, 2011). 
 

 
De acordo com o diagnóstico territorial de 2011, verifica-se também que essa 

região conta com poucos serviços socioassistenciais e demais políticas públicas; 

entretanto, as famílias residentes possuem situações de vulnerabilidade cujo 

enfrentamento passa necessariamente pela inserção em serviços, programas, 

projetos e benefícios das diferentes políticas, o que requer a sua ampliação em termos 

de cobertura. 

Enquanto estagiária, me aproximei dessa realidade local descrita acima no 

acompanhamento de atendimentos particularizados e coletivos, assim como na 

recepção, ambiente do qual todas as demandas surgem. São tantas as demandas, 

que os usuários poderiam ser severamente prejudicados caso não houvesse a 

organização fornecida pelos sistemas de informação muito embora ainda tenha que 

avançar em qualidade, o IRSAS, por exemplo, proporciona eficiência no cotidiano 

profissional que por vezes sua inexistência implicaria em um moroso retorno aos 

usuários e atropelamento de atividades a serem realizadas pelos assistentes sociais. 

Cabe ressaltar, no entanto, como fora por Veloso (2014) ao tratar a respeito da 

dimensão técnico-operativa, que os dados precisam de um olhar qualificado que 

somente um profissional pode consubstanciar, um exemplo disso, e que é as 

informações obtidas do IRSAS não são as únicas referências para ter em vista a 

concessão ou não de um benefício.  

No CRAS Oeste A, o atendimento social costuma ter em um processo  que se 

inicia com da escuta qualificada  com o  objetivo de analisar se há caracterização ou 

não de uma situação em que se evidencia a desproteção social;  tendo em vista que 

somente o indicador da renda familiar não é o suficiente para avaliar as necessidades 

do usuários que são consideradas como indicadores dessa desproteção. 

O trabalho social realizado no Centro de Referência de Assistência Social do 

qual acompanhei enquanto estagiária na região Oeste de Londrina-PR, de uma 
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maneira simplificada, pode ser compreendido em duas partes: a primeira é a recepção 

que abrange os profissionais técnicos de gestão e a segunda, os atendimentos 

especializados da área de Psicologia e Serviço Social. 

A recepção acolhe todas as demandas sejam elas por contato telefônico ou por 

presença física. Dentre as ações primárias realizadas estão, o agendamento, para 

inclusão no Cadastro Único. Trata-se do atendimento a situações que se caracterizam 

como uma espécie de ‘‘ritual para iniciante’’. Nela, os usuários são convocados a 

participar das reuniões de acolhida, que significam as primeiras aproximações 

coletivas dos usuários com o serviço de Proteção e Atendimento Integral as Famílias. 

Nestas reuniões são divulgadas as informações no que tange ao funcionamento do 

CRAS como: benefícios, ações, serviços e projetos ofertados pela instituição, e que 

voltam enquanto demanda para a recepção em situações que, seu cadastro, 

ultrapassa dois anos ou quando indicam alguma divergência de dados. 

Os atendimentos especializados necessitam que a primeira etapa seja 

concluída, ou seja, que se efetive a inclusão dos usuários no cadastro único, no 

entanto, pendências nessa atualização não impedem que os atendimentos sejam 

realizados. Na conclusão dessa etapa são feitos os agendamentos para atendimento 

social ou para a psicologia. 

 Geralmente os agendamentos são demandas para os assistentes sociais, em 

virtude de algum requerimento de benefício assistencial; desse modo, ocorrem as 

primeiras aproximações dos assistentes sociais com os usuários.  Conforme esses 

atendimentos vão se tornando frequentes e, por diagnóstico técnico, os profissionais 

entendem que é necessário pactuar acompanhamento das famílias, de forma 

individual ou em coletiva. 

No CRAS Oeste A, após a minha inserção em 2017, recebi orientações para 

realizar observação não participante na recepção; isso foi de fundamental importância 

para a minha formação acadêmica no sentido de compreender a dinâmica das 

demandas pelas suas mais diversas formas. Posteriormente, comecei a experienciar 

a realização do trabalho coletivo, auxiliando uma das assistentes sociais no grupo com 

famílias inseridas no mercado de trabalho formal e informal que recebem o benefício 

de Transferência de Renda Municipal. Dentre os assuntos tratados nesse grupo, fora 

discutido a luta pela reabertura da Unidade de Saúde do Jardim Maracanã. 
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Minha participação nesse grupo permitiu que eu identificasse que a Assistente 

Social, ao planejar as atividades de grupo, não se esquecia de incentivar as lutas 

coletivas por meio de dois fios condutores: as conquistas e os desafios/compromissos 

que eram defendidos pelo grupo.  Dentre esses, destacam-se: mais vagas nas 

creches, mais médicos especialistas nos postos de saúde; a necessidade de rede de 

esgoto; a necessidade de bancos/lotérica mais próximos do local de moradia dos 

usuários, para que eles pudessem sacar o dinheiro do bolsa família; a necessidade 

de uma estrutura melhor para o CRAS. 

Outro elemento interessante dos grupos que observei é a interação entre 

usuários e os profissionais, os assistentes sociais se propõem, no final de todo grupo 

a refletir sobre as ações realizadas e se estão de acordo com as expectativas dos 

usuários. Algumas observações a respeito foram:  

 

Os assistentes sociais sempre procuram estimular os usuários a participar 
das decisões afetas a eles mesmos. Dentre as formas de provocar as 
discussões, as mais frequentes se dão por meio de perguntas, como por 
exemplo questioná-los sobre quais temas poderiam ser trabalhados 
considerando o que mais se relaciona com o seu cotidiano. Além disso, no 
final desses coletivos, é recorrente que os profissionais perguntem a 
significância do grupo para os usuários, mas sempre respeitando àqueles que 
preferem não se expressar (REGISTROS das atividades desenvolvidas nos 
grupos, 2017). 

 

Dessa forma, pude observar que os usuários tomam decisões e são motivados 

a propor ações; isso é fundamental para que eles se reconheçam como sujeitos 

políticos e pertencentes ao processo institucional e que possam dessa forma 

fortalecer-se para enfrentar a perspectiva autoritária que se manifesta, entre outros 

aspectos, em deliberações unilaterais. 

Nessas ações, foi possível participar do processo anterior e posterior ao 

trabalho coletivo: contatos telefônicos; elaboração do planejamento de Oficinas e de 

grupos; bem como, do registro da presença dos usuários no sistema de informação 

Municipal de Londrina (IRSAS) e preenchimento de calendários nos quais sãos 

sistematizados os elementos mais importantes que ocorrem nessas ações. 

Ainda no ano de 2017, participei do Grupo com as famílias que estão em 

descumprimento de condicionalidades junto a educação. Em 2018, tive a 

oportunidade de realizar um trabalho de caráter coletivo do PBF, ‘‘autonomamente’’, 
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em companhia de outra estagiária, e então estudamos para abordar a história da 

educação e a sua relevância, bem como fazer orientações sobre a justificativa de 

faltas para evitar a suspenção do benefício.  

Outro Grupo, e que ainda acompanho é o de “Qualidade de Vida e 

Fortalecimento de Vínculos”, realizado com a colaboração de um educador físico 

cedido pela UBS. Toda última segunda-feira do mês, se realiza uma roda de conversa 

para debater sobre algum tema proposto pelos usuários. Além deste, pude auxiliar no 

Grupo com Crianças e no Grupo com mulheres, cuja proposta fora trabalhar a questão 

da construção social em torno da beleza e destacar, inversamente a esse último 

aspecto, a diversidade da beleza das mulheres que fazem história. Neste grupo se 

evidenciou a influência do racismo, e das opressões que culminam em formas de 

violência contra mulher. 

Muitas dessas informações, contidas nesse capítulo, foram possíveis mediante 

contanto com o diagnóstico territorial (2011) da unidade de Proteção Social Básica na 

qual estou inserida, portanto, para atingir o objetivo dessa pesquisa contamos com o 

consentimento da equipe técnica (anexo 3), última página desse trabalho. Pelo 

mesmo motivo, foi possível inclusive, construir de forma ilustrativa as articulações do 

atendimento realizado no trabalho do CRAS. Segue, abaixo, o fluxograma construído 

pela autora: 
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3 A DIMENSÃO SOCIOEDUCATIVA NO CRAS OESTE A COM ÊNFASE NA 

MODALIDADE GRUPAL 

 

Neste terceiro momento, pretende-se destacar as particularidades do trabalho 

com grupos na política de Assistência e mostrar como os Assistentes Sociais que 

trabalham com grupos no CRAS OESTE A interpretam este trabalho.  O interesse é 

destacar os aspectos socioeducativos nesse trabalho realizado com grupos. Para 

tanto, organizamos o capítulo da seguinte forma: breves considerações sobre a 

dimensão socioeducativa e o trabalho com grupos na política de assistência.  

Situaremos, em seguida, aspectos desse trabalho no CRAS OESTE A, a partir de 

entrevistas com assistentes sociais.  

No intuito de coletar dados para compor o referencial analítico sobre trabalho 

socioeducativo com grupos no CRAS OESTE A que balizaram a construção deste 

capítulo. Organizamos uma pesquisa, a partir da técnica estado da arte.  

Selecionamos artigos publicados nos últimos congresso brasileiros de assistentes 

sociais 2013 a 2016 nos 14º e 15º CBAS a partir dos seguintes descritores: trabalho 

socioeducativo e trabalho com grupos. Optamos por realizar a busca no determinado 

Congresso em virtude das publicações serem de assistentes sociais de todos os 

espaços socioocupacionais e não apenas os pesquisadores que exercem suas 

atividades profissionais em unidades de formação acadêmicas.  

Com relação ao primeiro,  durante a pesquisa, observou-se que grande parte 

dos trabalhos tinha descritores bem similares: socioeducativa e socioeducação. 

Ampliamos assim os descritores, contemplando esses dois últimos.  Elencamos, 

abaixo os artigos que encontramos:   
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Tabela 1 - Descritores relacionados as ações socioeducativas - CBAS (SP) - 14 a 18 
de outubro de 2013. 

TEMAS Quantid. 

Socioeducativa: Medidas, arte e privação de liberdade; 

Autonomia e crítica as medidas; Privação de liberdade; Medida 

de internação no ponto de vista das mães; Proposta de 

efetivação do SINASE no Pará; Municipalização: MEIO ABERTO 

SINASE; PIA e internação; ECA e as medidas; Violações dos DH 

e as medidas; Medidas socio educativas e socioeducandos; 

Pessoa com deficiência e inclusão escolar; 

   

11 

Socioeducativo: Crianças e adolescentes no processo 

socioeducativo e resgate à cidadania; Código de Menores no 

sistema socio educativo; Projeto educação toda vida: 

Protagonismo juvenil. 

   

03 

Socioeducação: Socioeducação: do que estamos falando?;  Ato 

infracional e o processo de socio educação. 

    

02 

       Fonte: Dados do pesquisador. 

 

 

        Tabela 2 - Descritores relacionados as ações socioeducativas - CBAS (PE) - 5 a 
9 de setembro de 2016. 

TEMAS Quantid. 

Socioeducativa: O retorno para a escola: adolescentes 

que cumprem medida socioeducativa; Reflexão sobre práticas 

de acolhimento: famílias na prática socioeducativa; Serviço 

Social no tribunal de Justiça e atuação nas medidas 

socioeducativas com adolescentes; Ações socioeducativas no 

setor de terapia renal; Ato Infracional: Desafio das medidas 

socioeducativas com adolescentes em prestação de serviço à 

comunidade; Implantação do SINASE no departamento geral de 

ações socioeducativas em unidade de internação; PIA: A medida 

socioeducativa e privação de liberdade sobre o olhar dos 

técnicos; A educação no cumprimento de medida socioeducativa 

   

    

 

10 
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de semiliberdade; Adolescente e ato infracional: inflexões nas 

medidas socioeducativas e do SINASE;  

Sócioeducativo: Malungos do Gueto: O Grupo Socioeducativo 

em atendimento a adolescentes; O trabalho do Serviço Social no 

sistema socioeducativo com adolescentes; Trabalho 

socioeducativo com adolescentes em privação de liberdade; 

Articulação das políticas sociais no atendimento socioeducativo: 

adolescentes e privação de liberdade; Sistema Nacional de 

atendimento Socioeducativo: em busca de uma efetiva 

socioeducação; O perfil do socioeducativo do assistente social 

no espaço escolar; Serviço Social no PRONATEC e o sistema 

socioeducativo; 

   

07 

Socioeducação: O lugar do Assistente social na 

socioeducação: uma análise sobre a experiência prática 

profissional. 

    

01 

       Fonte: Dados do pesquisador. 

 

 

Observou-se que todas estas publicações eram pesquisas sobre juventude, 

adolescentes e crianças em conflito com a lei, revelando-se assim uma primeira 

dificuldade em dar prosseguimento a nossa pesquisa.  Contudo, seguimos a pesquisa 

com o segundo descritor: o trabalho do assistente social com grupos.  Localizamos os 

seguintes artigos: 

              

       Tabela 3 - Descritores relacionados ao trabalho com grupos no CBAS (SP)  
14 a 18 de outubro de 2013. 

TEMAS Quantid. 

Pessoa idosa, envelhecimento; 05 

Violência doméstica; 01 

Comunidades ribeirinhas; 01 

Fazer artístico, dimensão educativa; 01 

Saúde análise institucional; 01 

Crianças e adolescentes, institucionalização e trabalho em rede; 02 
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Grupos de pesquisa; 01 

A prática de grupo socioeducativo com famílias em situação 

de vulnerabilidade social na comunidade de Paraisópolis – 

são Paulo SP. 

 

01 

       Fonte: Dados do pesquisador. 
         

 

 
Tabela 4 - Descritores relacionados ao trabalho com grupos no CBAS (PE)  

 5 a 9 de setembro de 2016 

TEMAS Quantid. 

Grupo Idosos: Força Aérea grupo de idosos; Grupo de estudos 

sobre envelhecimento humano; Grupo cuidado para idosos. 

 

03 

Educação em Saúde: Projeto fundação saúde; Grupo de apoio 

a portadores de Hanseníase; Grupo de pacientes em 

reabilitação; Implantação de grupo de humanização no Hospital 

S.F; Grupo de acompanhantes em unidade Hospitalar; Grupo 

interprofissional em controle de infecção: Residência 

Multiprofissional em saúde. 

 

 

06 

Grupo socioeducativo: Adolescentes e medidas; Grupo 

socioeducativo em Hospital para crianças e adolescentes que 

sofreram violência. 

 

02 

O trabalho do assistente social com grupos de famílias na 

Política de Assistência e a dimensão educativa; Dimensão 

pedagógica do trabalho do assistente social com grupos de 

crianças e adolescentes do SCFV;  

 

02 

Grupo Multiprofissional e educação latino-americana; 01 

Grupo AL-NON; 01 

Grupo de estudo, Angra dos Reis: SUAS; 01 

Grupo ambiental e urbanização; 01 

Implantação de acolhida em Grupo no CRAS; 01 

Grupo de Acolhimento aos estudantes Indígenas: Relato; 01 
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Grupo de trabalho: A construção de uma proposta na política de 

assistência estudantil; 

01 

       Fonte: Dados do pesquisador. 

 

 

Diante dos resultados dessas pesquisas nos CBAS, ampliamos nossa base de 

dados. Apoiadas sobre o mesmo método, buscamos nas revistas Serviço Social e 

Sociedade artigos publicados no mesmo período dos CBAS (2013 a 2016), artigos 

sobre a temática pesquisada através dos descritores: trabalho com grupo e 

socioeducativo (considerando, também, socioeducação e socioeducativa). Chegamos 

ao seguinte quadro:  

        

      Tabela 5 - Descritores encontrados na revista Serviço Social e Sociedade –  
2013 a 2016. 

Títulos das revistas Ano Quantid. 

Proteção Social e espaços socio ocupacionais 2013 - 

Demandas Sociais Desafios Profissionais 2013 - 

Área Socio jurídica 2013 - 

Proteção Social 2013 - 

Exercício Profissional e Produção de Conhecimento 2014 - 

Trabalho Precarizado 2014 01 

Direitos Humanos em questão 2014 - 

Formação Trabalho e Lutas Sociais 2014 - 

Desafios ao Serviço Social em diversos Países 2015 - 

Temas Emergentes 2015 01 

Trabalho, Saúde, Meio Ambiente 2015 - 

Conservadorismo lutas sociais e Serviço Social 2015 - 

Dilemas e estudo da prática profissional 2016 - 

Envelhecimento e Capitalismo 2016 - 

80 anos de Serviço Social 2016 - 

       Fonte: Dados do pesquisador.     
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Nas tabelas acima destacamos de forma objetiva do que se trata os periódicos, 

o ano em que foram publicados, quantificamos e sinalizamos a ausência de artigos 

em que tais descritores são associados ao tema dessa pesquisa. Na revista Serviço 

Social e Sociedade, os descritores encontrados tratam dos seguintes temas: Grupo 

de Cuidado e Saúde Mental e Medidas Socioeducativas de Semiliberdade - PIA. 

Dentre os artigos localizados, estão: O trabalho do Assistente Social com 

grupos de famílias na Política de Assistência e a dimensão educativa pelo autor 

Guimaraes e Giaqueto (2016); Dimensão pedagógica do trabalho do Assistente Social 

com grupos de crianças e adolescentes do SCFV do autor Mamedes e Severino 

(2016); A prática de grupo socioeducativo com famílias em situação de vulnerabilidade 

social na comunidade de Paraisópolis – são Paulo SP pelos autores Lara; Silva; 

Ferreira e Santos (2013). 

Apesar desta parca referência, consideramos que até o momento, foram 

tratados assuntos basilares para discutir a dimensão socioeducativa, passamos pelas 

requisições no trabalho do Assistente Social, sua inserção na divisão socio-técnica do 

trabalho, suas competências e atribuições, dimensões interventivas, projeto 

profissional e particularidades do trabalho do assistente social no SUAS e no CRAS 

Oeste A. Neste capítulo, iniciaremos com aproximações teóricas e finalizaremos com 

aproximações práticas no referido tema dessa pesquisa. 

 

3.1 A dimensão socioeducativa no Serviço Social: Aproximações teóricas 

Observamos que, conforme a lei de Regulamentação profissional (8.662, de 7 

de junho de 1993) o trabalho com grupos é uma das competências do Assistente 

Social. Em seu artigo V, a lei estabelece que cabe ao Assistente Social a seguinte 

competência: “orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido 

de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de 

seus direito”.  

Identificamos também que os atendimentos no CRAS Oeste A frequentemente 

ocorrem no cotidiano dos Assistentes Sociais em abordagem coletiva, visto que, esse 

aspecto é uma prerrogativa da Política de Assistência Social e ainda, é referenciado 

na leitura do diagnóstico territorial, ‘‘a abordagem coletiva constitui-se numa estratégia 

de fortalecimento pessoal e de vínculos familiares e comunitários. Sua organização 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.662-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.662-1993?OpenDocument
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pressupõe o mapeamento das vulnerabilidades, de modo a organizar grupos de 

pessoas considerando suas necessidades e interesses’’(CRAS, 2011). 

No que se refere ao trabalho dos Assistentes Sociais no Sistema Único de 

Assistência Social, também se verifica que uma das prerrogativas da profissão está o 

aspecto socioeducativo: 

 

A proteção social de Assistência Social, em suas ações, produz aquisições 
materiais, sociais, socioeducativas ao cidadão e cidadã e suas famílias para 
suprir suas necessidades de reprodução social de vida individual e familiar; 
desenvolver suas capacidades e talentos para a convivência social, 
protagonismo e autonomia (PNAS, 2004, p.91, grifos do autor). 

 

E é sobre tal aspecto que iremos nos aproximar nesse capítulo. Nesse sentido, 

uma das autoras das quais nos apoiamos para analisar esse conteúdo nos leva ao 

seguinte ponto, há uma requisição dessa ação na profissão nos momentos em que o 

Assistente Social precisa informar esclarecer e facilitar a adesão dos usuários a 

determinadas atividades, ou seja, esses conteúdos estão inclusos no trabalho 

institucional da profissão (EIRAS, 2012). 

 Conforme Lima e Mioto (2011), as discussões bibliográficas relacionadas ao 

caráter socioeducativo na profissão indicam que há uma transferência de seus 

conhecimentos ao tecido social, a qual, é permeada por disputas de projetos 

societários, e dessa forma, o trabalho do Assistente Social não é desvinculado de uma 

perspectiva pedagógica pois intenciona trabalhar conteúdos que se apoiam nas 

condições de vida da população atendida.  

Assim trabalhar esses conteúdos, leva a seguinte compreensão: 

 

O Assistente Social trabalha a partir de uma concepção do que significa 
educar, supondo a adesão à determinada concepção de mundo como uma 
posição política. Esses são fatores determinantes e estruturantes da ação 
profissional, pois o sentido da ação muda segundo o entendimento que se 
tem a respeito do que é educar, por que educar, como educar, como educar, 
para quem e com qual finalidade (LIMA e MIOTO, 2011, p.222). 

 

 

Os assistentes sociais possuem referenciais que implicam na realização dos 

atendimentos, visto que, interpretam a realidade, e ainda, constroem atividades 

interventivas, logo, seu trabalho possui um caráter socioeducativo mas também 
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político, associado a uma direção social. Na área de Serviço Social, este aspecto é 

vinculado ao projeto ético-político do qual se alinham a emancipação da classe 

subalterna.  

Afim de compreender as tendências nas produções desse tema na área do 

Serviço Social; Lima e Mioto (2011) realizaram uma revisão bibliográfica entre 1993 a 

2005 a qual demonstrou que as principais tendências teóricas encontradas para a 

discussão dessa temática apoiam-se nos seguintes autores:  

De acordo com as autoras, Antônio Gramsci é um estudioso que fora muito 

utilizado no âmbito de pesquisas em Serviço Social, identificou-se recorrentemente o 

apoio em suas análises no que se refere ao ‘‘debate das ações socioeducativas tanto 

no sentido de problematizar seu significado ontológico/epistemológico quanto no 

sentido de propor mediações para a sua operacionalização cuja localização circunda 

os conceitos de hegemonia e de intelectual’’ (ABREU, 2002, et al. apud LIMA e 

MIOTO,2011, p.220). 

Outra contribuição seria pelas análises de Paulo Freire, estas que se dá pela 

interpretação da educação sobre o aspecto da horizontalidade ‘‘envolvendo os 

sujeitos’’, bem como, pela sua condição política, ‘‘ato político, porque contém 

intencionalidade e direcionalidade ao reconhecer os conflitos e desigualdades entre 

os homens em sociedade’’ e pela caracterização de um aprender vinculado ao ciclo 

da vida, isto é, uma aprendizagem constante. 

Além disso, Lima e Mioto indicam no que se refere a Paulo Freire, que: 

 

O que define uma ação como educativa é a intenção de ensinar veiculada por 
ela, que irá conectar, através da ação, o educador ao projeto político e de 
sociedade da classe trabalhadora. Por isso, é considerada uma ação 
planejada e, para realiza-la, o educador necessita estabelecer objetivos 
informando o que e como pretende ensinar e explicitando neles os seus 
princípios orientadores teóricos e políticos (ARGUMEDO, 2001; et al, apud 
LIMA e MIOTO, 2011, p.220). 
 

  

Para as autoras, esta tendência tornou-se mais forte, no período do 

denominado movimento de reconceituação do Serviço Social no Brasil, até 1980. Elas 

afirmam que tal tendência, “não gerou na profissão análises aprofundadas acerca de 

seus significados: conceitual e operativo [...] não revela uma apropriação crítica das 

suas potencialidades e, na maioria das vezes, essas reflexões focam apenas na sua 
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influência humanista, sem considerar seu viés marxiano e os avanços que realiza 

tendo por base as sociedades capitalistas periféricas (ARGUMEDO, 2001; et al, apud 

LIMA e MIOTO, 2011, p.220). 

Outra tendência teórica na análise de ações socioeducativas destacada 

conforme as autoras a que está presente na atualidade6, na vertente denominada de 

Empowerment, da qual Vicente de Paula Faleiros é o principal disseminador, ela tem 

como prerrogativa:  

 

Aumentar a defesa dos direitos; implementar novos contratos em prol da 
ampliação da Cidadania; prestar informações de interesse dos usuários 
acerca das políticas públicas; articular as pressões e as expressões do 
usuário; ampliar recursos administrativos e jurídicos para a defesa do usuário; 
integrar níveis de intervenção e formar redes de ação em favor do usuário; 
abrir canais de diálogo e participação etc. (FALEIROS, apud LIMA e MIOTO, 
2011, p. 221). 

 

 

Com estas análises, as autoras concluem que há um déficit de análises teóricas 

no que diz respeito ao significado conceitual e operativo da expressão 

“socioeducativo”. Ou seja, interpretam que se revela uma apropriação crítica das 

potencialidades desse termo, assim como há poucos debates para ‘‘encorpara-la ou 

supera-la’’.  Concluem também que toda ação supõe “uma determinada concepção 

do que é educar”; implica em clareza de propósitos no que se refere à: ‘‘Por que?   

Como?  Para quem? Com qual intencionalidade?’’, (LIMA e MIOTO, 2011, p.222) 

essas questões nos levam a refletir sobre o caráter político da atuação dos 

profissionais nos trabalhos socio educativos.  Ainda que estas questões não sejam 

conscientes para os profissionais e que tenham poucos aspectos reflexivos, elas 

revelam uma intervenção que se apoia em algum projeto de sociedade.  

No CRAS Oeste A, a prevenção de riscos sociais por meio da realização de 

grupos se dá, sobretudo, pela habilidade pedagógica que objetiva a exposição 

dinâmica de assuntos pertinentes a determinada população. Nesta perspectiva, 

consideramos como de caráter socioeducativo. 

 

                                            

6 Optou-se por manter o termo utilizado pelas autoras. O texto em tela foi publicado no ano de 2011.  
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Os assistentes sociais, no exercício de sua autonomia profissional, 
respondem às atribuições que lhe são requeridas, desenvolvendo ações de 
caráter socioeducativo através de intervenções grupais e/ou coletivas. As 
respondidas a partir de sua vinculação a um projeto profissional, tendo como 
conteúdos o referencial teórico metodológico e ético-político (EIRAS, 2012, 
p.122). 
 

 

No entanto, de acordo com as autoras (LIMA E MIOTO, 2011), podemos 

compreender que embora o projeto ético político seja frequentemente associado na 

maior parte das pesquisas a uma competência técnico operativa, é fundamental 

explicitar, considerando os limites que se inscrevem no cotidiano, que os resultados 

das ações socioeducativas não dependem única e exclusivamente do acúmulo teórico 

sobre o assunto no interior de uma categoria profissional.  

Na categoria profissional dos Assistentes Sociais, há uma tendência em 

vincular o trabalho socioeducativo a uma perspectiva crítica que aponta para o 

horizonte da transformação social. A este respeito, as autoras explicam que a 

transformação demanda uma coletividade que se mobiliza e compreende seu papel 

determinante no movimento da história, a ação socioeducativa por si mesma não é 

capaz de resolver todos os problemas, por mais politizada que seja, bem como uma 

categoria profissional (LIMA e MIOTO, 2011). 

Há variações na interpretação do que é caráter socioeducativo, de acordo com 

o reconhecimento dos sujeitos, seja pelas condições institucionais, seja pelas 

organizações emancipatórias de inciativa da população. A partir desta premissa, as 

autoras apresentam o que elas denominam de níveis de conscientização e os 

considera mediados pelo aspecto socioeducativo. Um deles parte de demandas 

individuais (reflexões e informações) e outro parte de demandas coletivas as quais 

para a autora concernem à “garantia, ampliação, reinvindicação e inscrição na esfera 

pública” (LIMA E MIOTO, 2011, p.224). 

O primeiro desses níveis diz respeito àquelas ações que se referem às 

condições que afetam diretamente a reprodução da vida social e que impulsionam o 

vínculo com a instituição, exemplo disso na Política de Proteção Social básica e de 

natureza coletiva e informativa, é a acolhida.  Ela é um processo de inserção no 

Cadastro único, que agrupa usuários motivados por necessidades individuais e que 

impulsiona os usuários a compreenderem um nível de coletividade das demandas.  
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O segundo nível já é uma condição de envolvimento que pressupõe o 

entendimento de como a instituição se organiza, se articula; enfim, quais são suas 

especificidades e hierarquias, como por exemplo, quando o usuário entende a 

organização do atendimento pelas agendas.  Trata-se aqui do reconhecimento dos 

sujeitos com relação a seu pertencimento na Política de Assistência, ao passo em que 

participa do seu planejamento em espaços de deliberação que impactam nos serviços, 

benefícios e programas ofertados pelo CRAS; bem como, ao se inserir em 

movimentos e reivindicações coletivas que ocorrem fora do âmbito instituição. 

Dito isso, podemos analisar com maior capacidade analítica as particularidades 

dos aspectos socioeducativos no trabalho do assistente social, bem como inferir que 

o trabalho com grupos nem sempre alcança uma perspectiva crítica capaz de 

empreender algo novo. Nessa direção, as autoras consideram que reconhecer o 

paradigma crítico-dialético no exercício profissional precede abandonar uma 

determinada fórmula/modelo padrão em função de um tipo ideal, entretanto sem 

deixar de assumir uma perspectiva teórica, política, assim como se apoiar em normas 

operacionais. 

Assim sendo, a autora enfatiza que por ações socioeducativas se entende:  

 

Processo dinâmico que remete a uma luta coletiva de organização política, 
mas que também acontece no âmbito individual através da apropriação da 
informação e dos caminhos de acesso a políticas e serviços sociais, 
implicando no reconhecimento das necessidades individuais como coletivas 
(LIMA E MIOTO, 2011, p.231). 

 

Com isso, as autoras explicam que as ações socioeducativas são flexíveis, ora 

por meio de um atendimento individual, ora ocorrem por meio de uma demanda 

coletiva. Além disso, estão inclusas em dois processos interventivos ‘‘processos 

socioassistenciais’’ e ‘‘processos políticos-organizativos’’. Os processos 

socioassistenciais remontam aos seguintes objetivos: ‘‘a mobilização, a organização 

e a participação social’’.  Enquanto os processos políticos organizativos buscam ‘‘a 

socialização de informações e o processo reflexivo’’ (LIMA e MIOTO, 2011, p.229). 

 Podemos compreender com a primeira categorização das ações 

socioeducativas denotam um estímulo aos sujeitos no que diz respeito a projeções de 
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vida na medida em que incentivam a participação propositiva e interativa dos sujeitos, 

ou seja, um esforço em promover o senso coletivo político. 

Os processos socioassistenciais remete as considerações do campo individual 

dos sujeitos bem como de suas necessidades imediatas, aqui é trabalhado a 

autonomia dos sujeitos, seja em relação a instituição, seja no âmbito de sua vida 

social. 

De acordo com Eiras (2012), a dimensão socioeducativa não faz parte apenas 

de um processo sociorganizacional nos CRAS, mas, como observamos durante 

observações que se deram durante o nosso estágio curricular obrigatório nesse local,  

também visa envolver os usuários na luta por direitos com vistas à qualidade de vida, 

bem como o Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários e, ainda, para 

identificar violações de direitos e agir sobre essas manifestações, ou seja, tem em sua 

ação,  uma finalidade. 

A autora pontua que, muito embora o aspecto socioeducativo seja presente na 

prática profissional do assistente social, a maior parte das produções teóricas sobre 

esse tema está vinculada à área de Psicologia, enquanto, as produções acerca do 

trabalho com grupos no âmbito das ciências humanas são vinculadas, em sua maior 

parte, a gestão ou à organizações sociais (EIRAS, 2012). 

Eiras (2012) considera que o trabalho socioeducativo deve partir do 

questionamento da realidade e de necessidades que são coletivas. Para autora, é 

apenas a partir desta perspectiva que esse trabalho se vincula ao projeto profissional 

dos assistentes sociais. É apenas com esta direção que, para a autora, a dimensão 

socioeducativa adquire um sentido que se desvia da autopreservação das relações 

de poder e de preservação do status quo (EIRAS, 2012). 

Dessa forma, Memedes e Severino (2016), retoma esse aspecto ao indicar que 

a característica da dimensão pedagógica no Serviço Social, tem em suas ações uma 

determinada compreensão da realidade e portanto, do que significa educar, isso nos 

leva a compreender a historicidade que influi na profissão, anteriormente, no Serviço 

Social tradicional essa perspectiva se pautava na moral, focado no sujeito e sem um 

comprometimento político e afirma: ‘‘a dimensão socioeducativa no exercício 

profissional contribui para superação de práticas assistencialistas, messiânicas ou 

fatalistas’’ Iamamoto (apud Memedes e Severino, 2016,p.on-line). 
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A autora faz estas reflexões com o apoio de uma pesquisa, cujo instrumento foi 

um grupo focal realizado com assistentes sociais.  Conclui, nessa pesquisa que a 

maior dificuldade, dentre os instrumentos técnicos do trabalho do assistente social, é 

aquela que se realiza em grupo. Dentre os limites citados estão associados ao espaço 

físico, ou seja, as estruturas físicas dos espaços sócio ocupacionais não adaptadas 

às atividades a serem  realizadas com maior quantidade de pessoas,  como também  

as ações socioeducativas que não se apoiam diretamente a alguma demanda 

institucional,  tendo em vista que o vínculo com o CRAS se dá a partir de uma 

demanda assistencial e da adesão dos usuários (EIRAS, 2012). 

O trabalho socioeducativo com famílias: 

 

Se transforma em instrumento de construção de um novo conhecimento, 
partilhado e crítico que os leva a sair do imediatismo de suas necessidades, 
para entendê-las como coletivas enquanto necessidades sociais de classe, 
que devem ser atendidas pelo poder público, como condição fundamental 
para a garantia de direitos e de qualidade de vida (TEIXEIRA, 2010, p.16). 

 

 

Ainda com relação à dimensão socioeducativa Guimarães e Giaqueto (2016, p. 

on-line) entendem que ela é uma estratégia para ‘‘inserção dos usuários na política 

de assistência social e luta coletiva para garantia de direitos’’.  Primeiro, as autoras 

fazem uma crítica as políticas sociais; enfatizam que há uma tendência de serem 

paliativas e compensatórias; mas que por outro lado, expressam parte do processo 

de reconhecimento da política como direito e, coloca, que esse é um desafio da PNAS.  

Dentre as alternativas de programas de enfrentamento à pobreza, atualmente 

no Brasil, se encontram os programas de transferência de renda. No entanto, Pereira 

(apud GUIMARÃES; GIAQUETO, 2016, p. on-line) afirmam que “os programas sociais 

podem tornar-se além de meio de transferência de renda’’, alternativa importante para 

o desenvolvimento do trabalho do assistente social, na busca pela garantia de 

pressupostos do projeto ético-político, a partir da realização das atividades com 

grupos, ou seja, para as autoras, os grupos podem ‘‘funcionar como uma espécie de 

alavanca para incluir no circuito dos bens, serviços e direitos existentes na sociedade, 

grupos sociais injustamente impedidos dessa participação’’.  
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 Faremos, a seguir, algumas aproximações a reflexões contemporâneas do 

trabalho do assistente social com grupos.  

 

3.2 Grupos: uma das expressões do Trabalho Socioeducativo 

 

Em uma das considerações que as autoras fazem a respeito do trabalho com 

grupos, (SANTOS; FILHO; BACKX, 2012). indicam que há um:  

 

Consenso no que diz respeito a reunião como instrumento. Mas em relação 
ao grupo, várias questões foram abertas. Uma delas diz respeito a 
compreensão do trabalho com grupos como uma estratégia, em função de 
assumir no Serviço Social um caráter socioeducativo. Assim, o trabalho com 
grupos pode ser realizado de diferentes modos [...] outra observação diz 
respeito ao fato de que pesquisas em andamento apontam uma baixa 
incidência no uso dos procedimentos e instrumentos de caráter coletivo [...] 
foram levantadas algumas hipóteses [...] tais como a insegurança para 
realiza-lo, sob a alegação da dimensão política que envolve (SANTOS; 
FILHO; BACKX, 2012, p. 26, grifos do autor). 

 

 

Isso nos leva a compreender que as atividades desenvolvidas pelos assistentes 

sociais de caráter coletivo têm as suas especificidades e considerar esse aspecto 

possibilita, da mesma forma, compreender o trabalho em grupo como um potencial 

estratégico no uso de suas atribuições e competências.  

De acordo com Santos, o trabalho com grupos é uma ação de socialização de 

informações e um procedimento da prática profissional de caráter coletivo. 

 

Dentre os procedimentos de caráter coletivo, os grupais são aqueles que 
envolvem o atendimento dos usuários em agrupamentos organizados pelos 
assistentes sociais, geralmente tomando como critério a existência de 
situações comuns, de necessidades comuns (TRINDADE, 2012, p. 87). 

 

Mas os grupos não cumprem apenas o papel de socializar informações; o 

trabalho do assistente social realizado por essa modalidade ao que parece, é também 

um meio de propor a comunicação entre os indivíduos que fazem parte de um 

determinado universo, do qual estão próximos por um condicionante em comum. Além 

disso, os grupos podem ser motivados, espontaneamente, em função de informações 
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pertinentes aos usuários de determinada área, ocorrendo com regularidade ou sem 

continuidade (TRINDADE, 2012). 

Ou seja, de modo geral, os grupos se voltam para o fortalecimento de vínculo 

comunitário ou entre os usuários, como também, cumprem determinada resposta às 

demandas específicas da instituição na qual estão inseridos.  Realizam-se, sobretudo 

sob a forma de reuniões e, nelas, os assistentes sociais assumem a organização, 

participam e coordenam as discussões. Além disso, nomeiam estes grupos de acordo 

com suas múltiplas características (TRINDADE, 2012). 

Um exemplo de como ocorre o atendimento coletivo no CRAS Oeste A na 

perspectiva de socialização de informação são os grupos realizados para discutir o 

PBF. Os usuários que recebem esse benefício são agrupados para discutir a 

importância da educação, o seu funcionamento ao que implica na continuidade de seu 

benefício e informações necessárias para as diversas situações que aparecem no 

decorrer desse processo.  

 Outro exemplo é a Oficina de Qualidade de Vida e Fortalecimento de Vínculo 

realizada mediante um profissional da UBS e um representante do CRAS.  Muitas 

vezes, as situações reais que implicam na vida dos usuários por meio desse grupo, 

são manifestadas; dentre essas, ressaltam-se os problemas do bairro de infraestrutura 

e acessibilidade. 

O grupo realizado com Mulheres também traz essa perspectiva de identificar 

as condições de vida da população para promover a proteção social e fortalecimento 

de seus membros, no CRAS Oeste A. Um dos temas escolhidos para subsidiar o 

trabalho desse grupo foi a autoestima e a partir desse tema levantou-se discussões 

que alertaram sobre racismo institucional.  

Nesta direção, os grupos: 

 

Podem ser denominados como: Fortalecimento de Vínculos (familiar – 
incluindo idosos); Fortalecimento pessoal; Sensibilização para inclusão 
produtiva; Fortalecimento de vínculos para pessoa idosa; Fortalecimento dos 
vínculos familiares: Autoridade e responsabilidade; Fortalecimento de 
Vínculos Comunitários – (incluindo idosos/pessoas com deficiência); 
Fortalecimento da cidadania – direito á educação (CRAS, 2011). 
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Outro momento em que o grupo aparece como um procedimento no trabalho 

do assistente social, e com ele a requisição de instrumentos próprios para essa ação, 

diz respeito a ações profissionais realizadas para além do âmbito institucional, isto é, 

organizações sociais de inciativa da sociedade civil, sindicatos, Conselhos das 

políticas públicas e Conferências. A este respeito, Trindade (2012) aponta: 

 
 
Os assistentes sociais participam de reuniões em associações de bairros e 
sindicatos afim de repassarem informações sobre direitos sociais, convocam 
reuniões com organizações de bairros ou entidades representativas. Nesse 
trabalho os profissionais utilizam o instrumento da reunião – através da qual 
realizam palestras informativas e/ou dinamizações para discussões e utilizam 
matérias audiovisuais (TRINDADE, 2012, p.88). 

 

 

A autora pontua que as ações de caráter coletivo ainda são desafios, isso 

porque exigem dos assistentes sociais: conhecimento sobre a população, capacidade 

de articulação, informação da realidade, envolvimento com organizações das suas 

mais diversas áreas, enfim, toda uma articulação não só técnica como também 

política.  

No CRAS Oeste A a abordagem coletiva constitui-se numa estratégia de 

fortalecimento pessoal e de vínculos familiares e comunitários. Sua organização 

pressupõe o mapeamento das vulnerabilidades, de modo a organizar grupos de 

pessoas considerando suas necessidades e interesses.  

No geral, o trabalho com grupos considera nesta perspectiva: 

 

Seus vínculos familiares: relações de gênero, afetivo relacionais, definição de 
papeis, autoridade; Seus direitos: legislação, formas de acesso, critérios de 
inserção, formas de reivindicação; Seu território: necessidades e 
potencialidades; Dimensão da pobreza e sua repercussão na vida dos 
sujeitos; As relações comunitárias, suas demandas coletivas e estratégias 
para a luta em torno da melhoria da qualidade de vida da comunidade; As 
dimensões do mundo do trabalho e as reais possibilidades de inclusão 
(CRAS, 2011). 
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3.3 O trabalho socioeducativo com grupos na perspectiva dos assistentes 

sociais 

 

A pesquisa tomou os cuidados éticos, como: a autorização da instituição para 

a realização da pesquisa em campo mediante assinatura de termo de consentimento 

livre e esclarecido (anexo 1) e contou com o consentimento da equipe técnica do 

CRAS Oeste A para utilizar as informações a respeito de seu fluxo institucional (anexo 

3).  

Para realização da pesquisa de campo nos apoiamos em um roteiro estruturado 

de questões abertas e de múltipla escolha, elaborado da seguinte forma: a primeira 

etapa buscou identificar a caracterização dos sujeitos da pesquisa e a segunda 

realizada afim de construir elementos para análise desse trabalho de conclusão de 

curso. As entrevistas (anexo 2), foram gravadas e transcritas ao corpo desse capítulo 

dialogando com as fundamentações teóricas aqui referenciadas nos capítulos 

anteriores.  

O universo da pesquisa foi constituído por quatro Assistentes Sociais que 

trabalham no CRAS Oeste A, escolhidas, de forma aleatória. Dentre essas, 100% são 

do sexo feminino e todas adquiriram o título de bacharel em Serviço Social pela 

Universidade Estadual de Londrina, no entanto, em diferentes períodos, profissionais 

cuja faixa etária varia de 29 a 52 anos.  

No que se refere ao tempo de exercício profissional, um dos sujeitos tem 2 anos 

de experiência; dois deles contém 7 anos de experiência e, uma delas, com mais de 

9 anos de carreira. No que se refere à qualificação profissional, apenas um dentre 

esses sujeitos não possui curso de pós-graduação; os demais têm especialização em: 

Gestão de Políticas Sociais; Gestão em Política de Saúde e Gestão de Política Pública 

Municipal; Comunicação Popular e Comunitária;  Gestão Pública e Gestão de pessoas 

e Saúde Mental; Capacitação da pessoa deficiente para o mercado de trabalho.  

Considerando suas trajetórias no exercício de sua profissão, as quatro 

entrevistadas, ao serem questionadas sobre a existência ou não de experiência em 

trabalho em grupos, 100% relatam que sim; no entanto, uma delas ressalta que é um 

aspecto em desenvolvimento; isso inclusive é retomado por este sujeito da pesquisa 
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quando ele reflete sobre limites da intervenção profissional, que abordaremos em 

breve. 

Um primeiro dado que obtivemos com a participação dos sujeitos na pesquisa 

é a diferenciação entre ‘‘Oficina’’ e ‘‘Grupo’’.  Para um dos sujeitos, seu trabalho tem 

como foco a oficina temática que, para ele, é diferente do grupo, uma vez que esse 

último, são expostos sentimentos.  Em suas palavras:  

 

O grupo é diferente de Oficina, o grupo é mais fechado, tem começo meio e 
fim e a Oficina é mais educativa, explanação, não tem tanto a participação do 
sujeito, é mais educativa [...] não que o grupo não seja educativo, não é isso, 
é que a Oficina tem um caráter mais de exposição [...] tem um começo, 
meio e fim;  trabalham temas, então eu vou trabalhar tema de saúde por 
exemplo, daí eu vou explanar sobre o tema de saúde, vou trazer um 
profissional da saúde pra vim falar para aquele público. O grupo 
normalmente expõe mais os seus sentimentos, o grupo é conduzido 
pelo próprio grupo [...] as próprias pessoas fazem o grupo acontecer, 
pelo menos é esse o entendimento que tenho. A gente é um norteador, 
um facilitador, mas o grupo acontece por ele mesmo, as pessoas mesmas 
fazem ele acontecer, você dá um norte, a responsabilidade não fica toda 
sobre o facilitador em expor os argumentos, as informações (Sujeito 1, grifo 
do autor). 
 

 

Outro sujeito da pesquisa, ao caracterizar a dimensão socioeducativa que se 

realiza em grupo, relata que as oficinas são compostas por diferentes grupos de 

pessoas. Ou seja, refere-se à oficina como parte de um trabalho de grupo e reitera 

que as oficinas são uma forma de desenvolver reflexões acerca de temáticas 

específicas:    

                       

[No meu entendimento] cada Oficina tem um caráter socioeducativo porque 
cada Oficina para cada grupo é feito um planejamento com um objetivo, com 
uma metodologia para se atingir um fim e a gente tenta sempre construir isso 
de forma coletiva com os usuários tanto com as mulheres quanto com os 
homens,  dentro daquilo que eles também têm expectativa e dentro das 
avaliações técnicas que a gente faz também, então eu acredito que em cada 
uma dessas atividades, a gente acaba trabalhando mais por temática;  então 
cada Oficina tem uma temática e é desenvolvido também uma reflexão 
com o sujeito sobre a prática da vida em relação àquele tema. Eu acredito 
que isso seja uma atividade socioeducativa ou que pelo menos tenha uma 
dimensão socioeducativa (Sujeito 3, grifo do autor). 

 

Esse mesmo sujeito retoma esta diferenciação entre ‘‘Oficinas’’ e ‘‘Grupos’’, ao 

falar sobre a demanda atendida pelos assistentes sociais de forma coletiva e 
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considera que o grupo tem como peculiaridade o “acompanhamento” enquanto a 

oficina seria um “atendimento coletivo”:  

 

Hoje também por uma questão de desemprego da questão da escolaridade 
e renda, a gente tem feito os atendimentos sociais coletivos, que eu pelo 
menos não considero um grupo, tanto por ser uma coisa mais nova como 
ainda considero como Oficinas e não como um Grupo de 
acompanhamento como os outros, mas acaba sendo sim, um atendimento 
coletivo, tanto por demanda de que mais pessoas estão desempregadas e 
muitas estão perdendo suas condições de pagar o aluguel e ai acaba gerando 
uma necessidade maior em relação as questões sociais [...] A Oficina é mais 
pontual e não vai gerar um acompanhamento sistemático mesmo que a 
pessoa venha algumas vezes não significa que ela está em um grupo de 
acompanhamento (Sujeito 3, grifo do autor). 

 

Observamos, com estas respostas, uma grande contribuição acerca das 

particularidades do trabalho do assistente social na dimensão socioeducativa que ele 

desenvolve em grupos e que pode ser campo de pesquisa sobre esta modalidade 

interventiva.  Ou seja, a realização de oficinas temáticas é uma das expressões do 

trabalho do assistente social com grupos na política de assistência e que é necessária 

para respostas a demandas cotidianas postas para estes profissionais.  Perguntamo-

nos se estas oficinas se realizam a partir do desenvolvimento de temas emergentes. 

Ao descrevê-las, dois dos sujeitos entrevistados indicam tal direção: 

 

Eu já fiz alguns grupos, tanto de PMTR, quanto de CUPOM, agora a gente 
está na experiência de cupom coletivo, que é a concessão de um modo 
coletivo, a gente trabalha alguns temas e concede o cupom para as famílias 
[agora o de acompanhamento] do PMTR, é a experiência que eu tenho, e 
[também] participando com as meninas tanto no grupo das Mulheres 
[atendidas pelo território 3] e o grupo de homens que é os 3 territórios juntos, 
então a gente faz um revezamento (Sujeito 1, grifos do autor). 

 

Já trabalhei com adolescentes [com] o tema de Direito e Cidadania, mas 
atualmente com grupo de mulheres e com grupos de homens (Sujeito 3, grifos 
do autor). 

 

Outros dois sujeitos descrevem mediações da realidade que aparecem sobre 

formas de demandas apresentadas pelos usuários e que revelam a pertinência da 

utilização do grupo como forma de refletir com os usuários sobre tais mediações: 

 

Ano passado eu tinha grupos na área da saúde, que é: tabagismo, 
hipertensos, mas o Serviço Social atuava mais assim no convite as 
famílias e mediações com os pacientes, não tanto na parte da dinâmica, 



74 

 

 

 

essa parte era mais a psicóloga que fazia, é diferente aqui no CRAS, que a 
gente faz tudo, e mais a parte do conteúdo a ser trabalhado dentro dos 
grupos[...] era uma dificuldade com relação ao trabalho em equipe, não é que 
você não podia fazer isso mas era um pouco mais complicado. No CRAS, 
tem o grupo de mulheres vítimas de violência ou que estão em situação de 
vulnerabilidade que podem decorrer da violência doméstica; grupo com 
Homens especificamente com dependência de álcool ou outras drogas e 
grupos de beneficiários do CUPOM alimentação e o grupo PAIF que é pra 
fortalecimento de vínculos com idosos (Sujeito 2, grifos do autor). 
 

Eu trabalhei com morador de rua, então a gente tinha um Grupo com esse 
público que era a respeito de experiência de vida e perspectiva de vida, 
trabalhei com terapia comunitária dentro do Bom Samaritano antes da 
Prefeitura eu trabalhava com Educação Especial tinha os Clubes de mães e 
a gente trabalha com essas mães com grupo, Economia Solidária é só 
trabalho com grupo já tive na frente enquanto gerente por 11 anos (Sujeito 4). 

 

 Quanto a dimensão socioeducativa, os assistentes sociais nessas descrições 

não mencionam particularidades de ações que tenha formato de oficinas temáticas ou 

grupos construídos a partir de demandas que ultrapassam esse formato. 

Observa-se a amplitude de ações que estes sujeitos caracterizam como 

socioeducativo, desde ações informativas sobre acesso a direitos, até reflexões sobre 

aspectos do movimento da sociabilidade burguesa, que se rebatem na fragilidade da 

garantida de direitos fundamentais. São ações construídas pelos profissionais a partir 

de orientações postas pela Política Nacional de Assistência Social, mas que, podem 

ultrapassá-las na medida em são orientadas pela competência teórica metodológica 

e ética política: 

 

Cada grupo tem a sua discussão especifica;  com os beneficiários do cupom 
a gente tenta trabalhar com eles a questão do sistema capitalista, da questão 
da desigualdade ser em torno do modo de produção capitalista e também 
trabalhar um pouco a questão do controle social, a partir disso, dá pra 
compreender que tem uma área educativa nisso né, nossa principal visão em 
relação a esse grupo é tentar que o usuário não se sinta culpado em acessar 
a política de assistência e, assim, não associa-la [...] a um fracasso [por 
precisar] de um benefício eventual do CRAS, trabalhando essas 
discussões como sendo o macro dá pra ele entender que não depende 
só dele né, mas também desse modo de produção e é por isso que ele 
está em uma situação excludente do mercado de trabalho vivenciando 
a fome, vivenciando o desemprego, a informalidade, tudo isso é nítido, 
nos nossos usuários, conteúdos da área social e também do controle 
social [essas discussões também]  fazem parte da gestão do benefício, eles 
ficam por dento de quantos benefícios nós temos disponível para concessão 
por mês,  assim eles sabem que é insuficiente e que a demanda é maior, 
dessa forma, tudo isso está sendo trabalhado nesses grupos, pra eles terem 
controle da política de assistência também e avançar mais [...] também 
a questão da violência doméstica e a história da violência, a questão da 
mulher, da história da mulher, a questão da discriminação, e o 
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fortalecimento de vínculo do grupo de idosos, tudo isso eu identifico 
como aspectos da área socioeducativa (Sujeito 2, grifos do autor). 

 

Acho que todas as atividades que a gente desenvolve são educativas, são 
socioeducativas;  a informação é um direito do usuário e eu acho que cabe a 
nós repassar toda essa informação para eles, é um objetivo do grupo, e são 
educativos porque são informativos e socializar o máximo de informação que 
a gente conseguir” (Sujeito 1). 

 

Um dos sujeitos, ainda na análise da dimensão socioeducativa que orienta o 

trabalho do assistente social em grupos, revela um aspecto fundamental para 

compreender uma das especificidades do trabalho do assistente social: a autonomia 

relativa. Revela o quanto ela pode se vincular as ações profissionais à uma direção 

social que se constrói em meio a demandas que aparecem de diferentes formas no 

bojo do movimento da realidade e das respostas construídas no âmbito da Política de 

Assistência Social.  Vejamos:  

 

Na realidade a gente tem demandas diversas depende do foco que a gente 
quer seguir né ou toma [...]  teve um momento em que o foco ou a grande 
demanda era a questão de benefícios Municipais que a gente tinha que 
acompanhar, ainda tem é claro, mas o foco era o acompanhamento em 
grupo das famílias beneficiárias de programas municipais, hoje a gente tem 
demandas diversas, violência contra mulher, a questão do alcoolismo, o uso 
de outras drogas, a fragilidade do vínculo familiar [...] o grupo de homens, por 
exemplo, o objetivo dele é o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários que decorrente do uso de álcool e drogas ficam 
fragilizados, então o objetivo do grupo é fortalecer esses vínculos, o de 
mulheres é de potencialidades, passar o conhecimento para as mulheres, as 
informações de seus direitos e deveres para que elas se potencializem 
perante a sociedade ou ao convívio familiar. Hoje eu diria pra você que a 
maior demanda seria ser beneficiaria de programas sociais de 
transferência de renda, ai tem também o público vítima de violência, por 
outro lado, quem está inserido em programa de transferência de renda 
é quem já está em desproteção ou em alguma vulnerabilidade, por isso 
que já são inseridos em algum programas sociais ou é desproteção da renda 
ou é desproteção pela violência que já teve famílias que foram inseridas no 
programa de transferência de renda por ser vítima de violência , por exemplo, 
ser atendida pelo CAM, ter que mudar de um bairro pro outro, ou até mesmo 
vindo de outra cidade pra cá e a gente assistir pelo transferência de renda 
pra poder dar o mínimo de condição pra superação da violência. Enfim, a 
demanda é muito dinâmica, não dá pra dizer que é só uma coisa ou outra 
(Sujeito 1, grifos do autor). 
 
 

Observa-se, também, que na interpretação de um dos sujeitos da pesquisa, 

que o trabalho realizado tem como centralidade a família, delineamento da política de 

assistência que leva à interpretação de que o trabalho socioeducativo com grupos 
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pode objetivar, em última instância, ao fortalecimento dessa família. Há uma tendência 

nessa interpretação em alinhar o trabalho com grupos aos moldes do que 

tradicionalmente se considerava como técnica de Serviço Social de grupo nos quais 

se destacava a possibilidade de reconhecer o pertencimento, a troca de experiência 

entre essas pessoas que vivenciam situações similares, como fundamental no 

trabalho do assistente social com grupos. Vejamos o que diz esse sujeito:  

 

Eu acredito que todo trabalho de grupo tem uma dimensão socioeducativa, 
mas se o grupo é trabalhado no sentido de grupo da coletividade do 
pertencimento das pessoas, ele atinge todas as pessoas, em maior ou 
menor grau, mas atinge todas as pessoas, nós aqui enquanto equipe 
temos um trabalho de grupo socioeducativo daqueles. Quando a gente 
Trabalha, por exemplo, com encontro com famílias que eu falei que aqui no 
CRAS não é minha prerrogativa [...] mas, já trabalhei dois anos seguidos com 
grupos junto com outros serviços [...] a gente trabalhou a questão da relação 
entre pais e filhos e foi muito interessante ver elas discutindo e se 
posicionando uma diante das outras, assim, ‘‘ah não, mas quando isso 
acontece na minha casa eu tenho que fazer isso, aquilo e aquilo’’, então 
eu acho que esse posicionamento dos integrantes [...] ele é educativo, mas é 
um educativo coletivo, ele faz parte desse grupo, desse social que a gente 
enquanto assistente social trabalha, dessa forma, pra mim todo trabalho em 
grupo ele é socioeducativo porque eu vejo uma maneira das pessoas se 
colocarem e de terem essa troca de experiência de falar e ouvir o outro, é 
nesse sentido que eu entendo socioeducativo (Sujeito 4, grifos do autor). 

 

O mesmo sujeito, a esse respeito, ao tentar caracterizar a dimensão 

socioeducativa, revela que essa interpretação passa pela reflexão de quem participam 

dos grupos: 

 

Não sei se posso chamar de troca de experiência, porque na verdade, o 
encontro com famílias acontece uma vez por ano, vários meses, mas não 
repetem sempre as mesmas pessoas, mas eu vou chamar de troca de 
experiência (Sujeito 4). 

 

Os sujeitos ao explicar sobre as demandas para realização de grupos no CRAS 

Oeste A, demonstram que, embora algumas delas apareçam com maior frequência, 

não é possível dizer que sejam sempre as mesmas: 

 

Hoje eu diria pra você que a maior demanda seria ser beneficiária de 
Programas Sociais de Transferência de Renda, ai tem também o público 
vítima de violência, por outro lado, quem está inserido em programa de 
transferência de renda é quem já estão em desproteção ou em alguma 
vulnerabilidade, por isso, são inseridos em alguns programas sociais, ou 
é desproteção da renda, ou é desproteção pela violência [...] já teve famílias 
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que foram inseridas no programa de transferência de renda por ser vítima 
de violência, por exemplo, ser atendida pelo CAM, ter que mudar de um 
bairro pro outro, ou até mesmo vindo de outra cidade [...] [dessa forma, 
conceder algum benefício] seria dar o mínimo de condição pra superação da 
violência [...] A demanda é muito dinâmica, não dá pra dizer que é só uma 
coisa ou outra. entende? (Sujeito 1, grifos do autor). 

  

Outro fator importante relatado pelos sujeitos é em relação à demanda por um 

trabalho em grupo que requer competências que ultrapassam as do assistente social 

e que exigem, por isto, um trabalho conjunto com psicólogos; o que gera desafios com 

relação à clareza da especificidade do trabalho profissional. 

 

Fico meio em dúvida, não sei se nos cabe a parte terapêutica, não sei se 
seria uma parte mais da área de psicologia, eu acho que ao assistente 
social, cabe mais a nível comunitário e social, fortalecimento dos 
vínculos [...]  o protagonismo do sujeito enquanto um sujeito de direitos, isso 
a gente consegue perceber que ele acaba se reconhecendo fruto do nosso 
trabalho [...] usuário nosso da Política de Assistência que vá até um 
Conselho Municipal de Assistência Social ou até mesmo a um Conselho 
Estadual, nesse momento a gente não tem nenhum Conselheiro Municipal, 
mas já tivemos, fruto do trabalho com grupos socioeducativos [...] por 
exemplo, [...] famílias que tinham vínculos fragilizados e que com o trabalho 
em grupo foi se reconhecendo, vendo seus limites e possibilidades, seus 
defeitos e conseguindo retornar o vínculo familiar, por exemplo, o 
vínculo comunitário é o grupo que proporciona todo convívio 
comunitário para com essas famílias também, muitos grupos tinham 
pessoas que não se conheciam, passam a se conhecer e acabam se 
fortalecendo enquanto comunidade pela vivência nos grupos aqui (Sujeito 1, 
grifos do autor). 
 

 

 A ênfase no fortalecimento de vínculos que aparece como uma das demandas 

do trabalho com grupo, não é atribuição privativa e nem competência do assistente 

social, conforme lei da regulamentação profissional. Entretanto, aparece como 

demanda da Política de Assistência e orienta o assistente social nos trabalhos que 

desenvolve com grupos: 

 

Uma grande demanda que eu percebo aqui nessa região é o 
Fortalecimento dos Vínculos, dos próprios moradores, das famílias, dos 
moradores com os serviços existentes e isso é uma coisa que pra mim é muito 
clara, e não é de agora. Eu acho que hoje esse grupo que nós temos na 
quadra deixa isso muito claro, como as pessoas se aproximaram através 
desse grupo, pessoas que se conheciam porque eram moradoras da mesma 
região e hoje você vê [...] elas chegam pra aula e ficam em rodinha 
conversando. Então eu acho que essa aproximação que o grupo permite às 
pessoas, indiferente da temática dos grupos, os grupos vêm trabalhando isso 
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com as pessoas que moram na mesma região e que procuram o CRAS 
(Sujeito 4, grifos do autor). 

 

Da mesma forma, não é atribuição privativa do assistente social, qualquer 

trabalho de caráter terapêutico; entretanto, ações vinculadas ao PAF, requerem 

atenção do assistente social para que o trabalhar de determinadas temáticas, como 

as vinculadas ao uso de substâncias psicoativas; sejam observadas as 

especificidades dos diferentes profissionais que atuam na Política de Assistência: 

 

Acredito que mesmo não sendo o foco acaba tendo alguma contribuição 
terapêutica. Vou dar um exemplo mais recente que é o trabalho com grupos 
com homens, embora seja bem difícil, como a gente falou, nosso foco não 
é terapêutico e não é a parte da saúde mas a gente trabalhou esse ano 
todo com os impactos sociais na vida daquela pessoa, porque muitas 
vezes a pessoa tem a sua profissão e ai as vezes não consegue exercer por 
conta do vício ou a questão com o filho, com a família, vai gerando vários 
desdobramentos por conta da situação de uso abusivo do álcool e outras 
drogas; nesse sentido, uma experiência legal que a gente pode dizer, foi que 
de abril até dezembro, uma das pessoas do grupo que inclusive é a pessoa 
que assim através dela que se fechou esse grupo, porque foi um PAF que é 
o Plano de Acompanhamento Familiar [...] a pessoa tem conseguido fazer 
várias reflexões sobre a situação que ela se encontra e ficou 5 meses sem 
uso da bebida e sempre mostrando o quanto a pessoa quer isso e muitas 
vezes ela não consegue e agora a pessoa teve uma recaída mas tá no 
processo de novo, só que a pessoa consegue se refletir enquanto sujeito 
diante de tudo isso, de dar o feedback, de olhar pra situação, de fazer a 
reflexão a respeito, então foi algo bem interessante, porque eu entendo que 
ser sujeito e ser protagonista é isso, é eu me ver como pessoa, me ver 
também como sujeito de direitos, conseguir fazer o mínimo de olhar crítico 
(Sujeito 3, grifos do autor). 

 

A reunião que vocês acabaram de fazer é um fortalecimento de vinculo no 
sentido comunitário de buscar soluções coletivas para o problema, mas 
também não deixa de ser um trabalho dentro da questão social e da 
aproximação que as pessoas que os grupos podem contribuir. Para fins 
terapêuticos até pode ter, mas eu não vejo isso como um objetivo, é 
muito mais uma questão do nível comunitário e do nível social de olha 
eu não to sozinha, tem mais pessoas que passam o mesmo que eu e a 
gente pode juntas tentar mudar essa situação (Sujeito 4). 

 
 

Outro aspecto importante que aparece nas contribuições dos sujeitos com 

relação ao trabalho que desenvolvem com grupos são as demandas que 

frequentemente se manifestam na Política de Assistência Social, em sua grande parte, 

apresentada por mulheres e que, são associadas à violência doméstica. Aspectos que 

levam à criação de estratégias no exercício profissional voltadas ao público masculino.  
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A demanda principal em relação ao grupo com homens foi aparecer casos de 
violências domésticas constantes relacionadas ao uso de álcool, então, 
vendo que trabalhar somente com as mulheres nos atendimentos não estava 
surtindo tantos efeitos e a gente não consegui atingir o grupo masculino, 
porque eles não vinham no CRAS, sempre era a mulher, então um PAF com 
um homem que solicitou atendimento a gente conseguiu pactuar a realização 
do grupo, mas que se deu pela demanda de violência doméstica (Sujeito 2). 

 

 

Ainda sobre esses elementos, observa-se nessas contribuições que uma das 

grandes demandas para o trabalho de grupo é a que se refere à violência doméstica 

ou violência contra mulher, geralmente, associada à concessão de benefícios; o que 

é reiterado por mais um dos sujeitos dessa pesquisa:  

 

A demanda que aparece mais aqui no CRAS e a gente vai percebendo, a 
gente que eu digo é o que os técnicos trazem muito e eu mesmo estando na 
coordenação percebo isso na fala dos usuários também como coordenadora 
que seria a questão da violência, principalmente a violência contra a 
mulher, aqui vários usuários trazem isso, esse coletivos daí é uma questão 
da política que a gente está fazendo em relação ao fornecimento dos cupons, 
esses atendimentos coletivos em vez de fazer um atendimento 
particularizado, se vê o que existe em comum entre as famílias pra estar 
trabalhando com elas em grupo, isso pra mim é uma dimensão 
socioeducativa também e a própria questão econômica é também uma 
demanda forte (Sujeito 4). 

 
 

Outro aspecto relevante diz respeito também as situações de trabalho 

desenvolvidos com grupo no CRAS que requerem ações intersetoriais ou em redes 

uma vez que são associadas a um limite, mas ao mesmo tempo, a uma possibilidade:   

 

O grupo na Quadra, que a maioria é idosos, foi a questão de que nos 
atendimentos havia muitos relatos de dores musculares, doenças por conta 
da alimentação e tudo mais, então a gente pactuou um trabalho intersetorial 
com a UBS para realizar atividade física e a roda de conversa para 
fortalecimento de Vinculo que seria um grupo do PAIF juntamente com a UBS, 
que é o NASF (Sujeito 2, grifos autor). 

 

Trabalho com grupo [...] questão da maior participação da rede, por 
exemplo, o grupo de mulheres poderia também receber apoio da secretaria 
das mulheres, o grupo com homens poderia ter o apoio do CAPS e da própria 
UBS, já que são assuntos relacionados a saúde [...] possibilidades seria a 
aproximação dessa rede pra ampliar a oferta dos grupos e discussões, e 
até mesmo mais resolutividade das demandas que eles trazem também 
(Sujeito 2, grifos do autor). 
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Então esses grupos que hoje existem surgiram por meio de demandas, hoje  
o CRAS não dá conta de todas as demandas, por isso o trabalho em rede, 
demanda muito gritante na nossa região é a violência, tanto doméstica quanto 
contra criança e adolescente e também a realidade do uso de substâncias 
seja o álcool ou outras drogas, então mesmo a gente não atendendo esse 
caráter terapêutico todo impacto social que essas expressões da questão 
social trazem vão gerando uma demanda para o CRAS atender (Sujeito 3, 
grifos do autor). 

 

no protagonismo das pessoas através da temática das dinâmicas de grupo 
[...] reconhecendo enquanto sujeito, fortalecendo suas potencialidades 
quanto a questão institucional que mesmo sendo bem precário a gente 
ainda tem uma certa autonomia [...] e a questão estrutural que vai rebater 
numa necessidade de uma mobilização social, só que como eu falei do nível 
social, bem parcial porque eu vejo que ainda assim de uma forma bem geral 
a população por ter tantos problemas  do dia a dia, tantos problemas básicos, 
como Marx falou ‘‘como eu vou lutar por algo social se eu não tenho nem o 
que comer hoje’’, mas mesmo diante das limitações eu acredito sim nas 
pequenas possibilidades (Sujeito 3, grifos do autor). 

 

Para todos os sujeitos da pesquisa, as ações socioeducativas empreendidas 

no trabalho com grupos contribuem para o reforço ao protagonismo dos sujeitos no 

território atendido, embora com alguns limites.  Tais sujeitos associam essas ações à 

ênfase no trabalho coletivo, ou seja, ao fortalecimento dos participantes do grupo para 

adensarem lutas coletivas por direitos e por demandas da comunidade em que 

residem: 

 
São muitas as possibilidades [de reforço ao protagonismo] assim, no sentido 
de coletivizar mesmo a demanda, o trabalhar do coletivo é muito bom no 
sentido de fortalecimento mesmo das próprias pessoas, eles se fortalecem 
um com os outros, como se fosse uma teia né, um dando a mão pro outro e 
se fortalecendo enquanto sujeitos e sujeitos de direitos, se reconhecem mais, 
porque é muito comum o público da assistência vir como um sujeito que está 
vindo pedir ajuda ainda. Infelizmente, por mais que tem todo um trabalho, 
ainda tem muita gente que não reconhece a assistência como um direito  e 
sim como um local para ir pedir ajuda [...] nos trabalhos coletivos a gente 
consegue fazer com que eles se reconheçam e a gente esclarecer que a 
assistência é um direito social e não um favor ou uma caridade (Sujeito 1). 

 

Já teve situações de até conquista do próprio território em razão desses 
grupos, a construção da UBS e tudo mais e outras realizações também, 
amanhã mesmo vai ser discutida a questão da construção do CRAS então 
parte-se sempre das discussões em grupo, que eles levantam os problemas 
do território e a gente procura mobilização social para que haja alguma 
intervenção concreta do poder público no território, que foi o caso da UBS e 
que provavelmente também será a construção do CRAS (Sujeito 2). 
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A nível comunitário porque acaba gerando um espaço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos que é uma das prerrogativas da Política de 
Assistência [...] a nível social parcial eu responderia porque eu acredito sim 
que gera algo na estrutura, assim como já muitas Conferências que a gente 
fez teve pessoas que já se envolveram. Existe uma liderança Social aqui no 
bairro que luta sim pelo direito a saúde, pelo direito a educação, ainda que de 
forma bem incipiente, mas existe e eu acredito que os grupos que vem sendo 
desenvolvidos no CRAS, tem também contribuído para isso, que esse sujeito 
possa também entender qual que é seu direito e também qual é a sua parte 
nessa luta pela garantia dos direitos (Sujeito 3, grifos do autor). 

 
 

Uma contribuição a cerca desse tema foi identificar expressões sobre o papel 

que o assistente social incorpora nessas ações, os sujeitos entrevistados nos indicam 

que por um lado, o profissional é um articulador em relação ao trabalho com grupos e 

o protagonismo que se manifesta: 

 

A demanda pela volta do funcionamento do posto de saúde aqui saiu deles, 
porque uma coisa é você enquanto profissional ajudar nessa organização da 
comunidade levar a comunidade a refletir e a pensar a respeito de quais 
as necessidades coletivas da região e não só qual é a minha necessidade, 
eu acredito que a organização comunitária também seja papel do assistente 
social mas não que o CRAS tenha falado ‘’vamos lá lutar pelo posto de saúde’’ 
a demanda do posto de saúde é uma demanda que saiu deles, o CRAS fez 
o papel de um articulador, teve um papel importante na organização 
comunitária até eles chegarem em um consenso (Sujeito 4). 
 

 

Por outro lado, um dos sujeitos da pesquisa enfatiza que há um protagonismo 

do CRAS em relação aos usuários ao passo que mediante um trabalho em grupo pôde 

ser identificado a necessidade de atendimento particularizado sobre a violência 

identificada: 

 

Tem uma usuária que eu iniciei o acompanhamento dela em grupo e hoje 
pelas limitações de saúde mental que ela tem eu acabo fazendo atendimento 
no individual, é um atendimento semanal, quando eu entrei no CRAS e eu 
comecei a acompanhar a família e ela nos grupos, pelo comprometimento 
mental que ela tinha, o marido falava que ela era incapaz de fazer qualquer 
coisa [...] há uns dois anos e meio, três anos atrás eu comecei a receber 
várias denúncias de que, eles tem um filho com deficiência e esse filho recebe 
BPC e que ele estava utilizando o BPC para sustentar uma outra [...], tanto 
o CRAS tanto o Serviço de Proteção Social Especial a tomamos uma 
atitude no sentido de pedir pra que ele saísse da casa uma vez que a 
própria usuária estava pedindo pra que ele se retira-se [...] ela não queria 
viver aquela situação vexatória, a partir do momento que ele saiu da casa ela 
se viu sozinha com dois filhos com deficiência, ela com deficiência também e 
uma filha menor na época tinha acho que de uns 8 pra 9 anos [...] com os 
atendimentos e todo o acompanhamento que a gente fez em parceria  com a 
especial [...] ela vai aonde você pedir pra que ela vá, ela vai ao banco, ela vai 
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as farmácias, ela vai ao centro, vai no Ministério Público porque ela envolveu 
uma ação de pensão alimentícia contra esse ex. marido, isso eu vejo como 
fruto do protagonismo do CRAS de potencializar e estimular uma 
pessoa que até dois anos atrás se sentia incapaz pra tudo e dependente 
de um terceiro [...] ela tem algumas limitações, mas, a partir do momento 
que você estimula, orienta, esclarece, explica detalhadamente o que ela 
tem que fazer, ela faz, então, isso eu vejo como fruto de estimular o 
protagonismo do cidadão, se não fosse esse trabalho do CRAS de 
acompanhamento e até da proteção especial, talvez realmente hoje ela teria 
perdido a guarda dos filhos ou estaria internada numa clínica psiquiátrica 
(Sujeito 1, grifo do autor). 

 

Além disso, um dos sujeitos ressalta que superar a própria resistência à 

participação já é uma forma de protagonismo dos usuários, isso nos leva a refletir 

sobre como os desafios no campo das violações e demais situações de desproteção 

social impõe limites nas ações socioeducativas de procedimentos político-

organizacionais: 

 

Acho que só conseguir participar de um grupo já é um protagonismo que eles 
estão realizando, muitos não conseguiam nem ser atendidos pelo CRAS, ou 
não conhecia ou tinha vergonha ou não queriam participar de nenhum grupo 
porque não gostam de falar da vida deles.  Então acho que no momento em 
que a pessoa já consegue participar de um grupo e consegue relatar a sua 
história de vida já é um protagonismo, mesmo que essas situações que eu falei 
antes, questão do emprego, de família não seja do jeito que a gente espera 
que esteja, mas também não sei se esse é um trabalho só do CRAS (Sujeito 
2). 

 

A interpretação desse mesmo sujeito demonstra que os grupos fortalecem 

expressões do protagonismo na própria família e que essa é uma forma de 

protagonismo significante: 

 

[Nos grupos] a gente vê o fortalecimento dessas mulheres em relação à 
violência, algumas conseguindo o seu protagonismo na sua própria casa [...] 
dos homens relatos até de abstinência que conseguiram fazer um currículo pra 
tentar uma colocação no mercado de trabalho e que estão em uma situação 
bem vulnerável que até a construção de um currículo, já é muito grande deles 
fazerem e são todos trabalhadores com profissão e tudo, mas que por conta 
de umas situações de problemas familiares, desemprego, veem na bebida e 
em outras dependências a compensação dos seus males né. A gente não 
consegue ver isso na totalidade né (contribuição dos grupos para o 
protagonismo), principalmente grupo com homens, é bem árduo consegui que 
um deles avancem, mas não que o trabalho tenha sido irrelevante, porque no 
grupo a gente discute: como a questão da dependência é algo difícil de ser 
superada, que é considerada como uma doença, como isso tem atingindo os 
contextos sociais, familiares, comunitários deles, a gente sempre tenta 
trabalhar isso no grupo, não no aspecto da saúde física, então dentro disso, 
alguns conseguem se manter limpos, a maioria não, mas acho que só essa 
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discussão, essa conversa de desabafar com o outro nas discussões na roda 
de conversa já tem sido um protagonismo pra eles, deles conseguirem falar da 
vida deles, acho que já se considera um protagonismo, pra nós, as vezes não 
é um protagonismo total assim, pra nós o protagonismo seria voltar a ter a 
família como era antes, emprego, consegui pagar as contas da casa e ter uma 
vida independente (Sujeito 2). 

 

 

Outro elemento que aparece nas entrevistas é a importância da 

democratização das informações, dever do assistente social, incidem inclusive no 

aumento de demandas coletivas: ‘‘democratizar as informações e o acesso aos 

programas disponíveis no espaço institucional, como um dos mecanismos 

indispensáveis à participação dos/as usuários/as’’ (CFESS,2012, p.29): 

 

A questão das acolhidas, é um trabalho em grupo pros usuários que vem pro 
CRAS e a gente viu muitos potencialidades no sentido de chegar a 
informação até as famílias, por exemplo, aumentou-se muito o número de 
requerimento de auxílio de natalidade depois da implantação das acolhidas, 
aumentou-se o número de auxílio funeral com a implantação das acolhidas, 
porque muitas famílias não sabiam nem que existiam esses tipos de 
benefícios, a questão do BPC também, que a gente tentou também fazer uns 
trabalhos coletivos em relação ao BPC que muita gente não reconhece como 
um benefício da assistência e que e ele pode com o auxílio da assistente 
social requerer esse benefício do INSS sem precisar de advogado, então, a 
gente fez várias ações nesse sentido e que deu resultado, ações 
coletivas de cunho informativo que contribuíram para que houvesse [...] 
o reconhecimento de direitos, porque muitas pessoas não sabem os 
direitos que ela tem e nas próprias acolhidas que a gente vai falando e 
informando, as próprias pessoas vão verbalizando '' não sabia que tinha 
aquilo, eu desconhecia tal serviço, nunca ouvi falar’’ (Sujeito 2, grifos do 
autor). 
 

 

 Um dos aspectos de fortalecimento das demandas coletivas no trabalho do 

assistente em grupos volta-se para organização da comunidade com vistas a 

fortalece-la. Tal fato converge, para um dos sujeitos da pesquisa, em protagonismo 

dos usuários:   

 

Nesse sentido, a organização comunitária é um papel do CRAS como o papel 
de quem trabalha com comunidade, agora a demanda do posto de saúde é 
uma coisa que partiu deles, eles foram os protagonistas dentro da sua 
história, eles precisavam de alguém que orientasse a questão dessa 
organização, essa comunidade tem uma característica de lutas, pra começar 
isso aqui era uma invasão até virar um bairro do jeito que tá hoje, foram 
muitas lutas, então eles tem essa característica de protagonismo organizado 
e coletivo pra atingir esses objetivos eu acho que o CRAS ajudou nessa 
organização mas que historicamente já acontecia antes do CRAS [...] não 
adiante eu vim enquanto CRAS ou profissional e querer colocar uma 
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demanda que não seja deles que dificilmente a comunidade vai se unir 
entorno de uma demanda que não é deles que é a do serviço. No CRAS é 
onde a demanda se encontra então o papel do CRAS no meu entendimento 
é esse bem-estar da comunidade então como a gente se organiza pra dar 
força a essa demanda pra que eles mesmos consigam ir atrás quais são os 
caminhos que eles têm que percorrer [...] as possibilidades depende deles, 
deles enxergarem o que está acontecendo nessa região com o auxílio dos 
profissionais em um trabalho socioeducativo, porque são eles que vão ter que 
gritar pra ter o direito deles garantido e de qualidade e mais serviços aqui 
dentro, Não existe escola estadual nessa região os alunos quando chegam o 
período de quinta a nona série a maioria dos moradores aqui estudam em 
Cambé porque não existe aqui, as que tem ficam inviavelmente longe das 
casas deles, creches algumas, mas ainda não é o suficiente (Sujeito 4). 

 

Dente os limites do trabalho socioeducativo do assistente social com grupos, 

os sujeitos destacam que aparecem novas tendências na medida em que os contextos 

dessas demandas modificam-se, alguns deles: a carga horária; o espaço físico 

inadequado; a relevância do alimento; a intersetorialidade; limites da esfera do sujeito; 

na formação profissional; limites de acesso a serviços públicos: 

 

Limite tanto profissional enquanto servidor público [...] por exemplo, 
limitações quanto a carga horária, de ter que executar atividade no período 
noturno; ter que pedir autorização no horário noturno ou até fora do horário 
de trabalho as vezes, hoje não mais, mas teve época por exemplo da gente 
não ter a mínima condição de desenvolver um grupo, por exemplo, a 
gente não tinha um café, um chá, uma bolacha paro o usuário e as vezes 
a gente desembolsava das próprias condições particulares [...] de uns 
tempos pra cá não mais, cada momento é uma dificuldade maior [...] são 
altos e baixos, a nossa própria estrutura física, o CRAS não tem um espaço 
adequado para trabalho em grupo é um espaço pequeno, abafado, bem 
complicado e a gente não tem  outros espaços no território hoje para 
desenvolver trabalho em grupo, a gente tinha dois salão comunitários 
que desabou e que até então não foi construído novamente, a quadra 
dependendo se tiver chovendo ou se tiver muito vento fica  inviável fazer um 
trabalho em grupo na quadra, partindo do princípio do sigilo profissional, 
também a quadra não é um local adequado quanto de condições mesmo pra 
executar as atividades, quanto até de articulação com outras políticas, a 
gente está em um momento onde as dificuldades estão cada vez mais 
presentes outras políticas que nem saúde, a saúde mental , ela tem muita 
dificuldade de estar vindo pros territórios desenvolver trabalho, a 
descentralização de outros serviços da assistência por exemplo de estar 
desenvolvendo trabalho coletivo nos territórios também, a gente tem várias 
dificuldades em relação a isso (Sujeito 1, grifos do autor). 

 

A questão do trabalho e renda, a gente não consegue dar conta de todos e 
nós não somos política de trabalho então, não conseguimos trabalho pra todo 
mundo, cursos, maior escolaridade, tem coisas que dependem deles, a 
questão da matricula para terminar o ensino fundamental, por exemplo, e tem 
coisas que dependem da estrutura dentro do território e isso a gente sabe 
que não tem então esses seriam os limites pra reforçar o protagonismo deles. 
Limites em relação ao trabalho com grupo seria a questão da maior 
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participação da rede [...] a aproximação dessa rede para ampliar a oferta 
dos grupos e discussões, e até mesmo mais resolutividade das demandas 
que eles trazem também, um exemplo disso é que mesmo se a gente pactuar 
um cupom no grupo, 72$ não vai mudar a vida financeira deles então esses 
são os limites, pensar novas estratégias para o ano que vem pra ter maior 
articulação da rede dentro dos grupos e também o espaço inadequado aqui 
do CRAS pra atividades coletivas, se for fazer aqui dentro no calor, não tem 
muito espaço para as crianças, não tem muito profissional seja para um 
trabalho com criança paralelo a outros grupos na medida em que o grupo com 
mulheres aparece bastante essa demanda, falta de ventilação, a escuta, que 
dá pra escutar as outras discussões nos outros espaços e se for fazer lá fora, 
a quadra também não é apropriada (Sujeito 2, grifos do autor). 

 

Limites estruturais, na esfera do sujeito, na esfera institucional, na 
esfera estrutural assim como também na própria formação profissional 
porque são vários temas que a gente tem que ir buscando pra conseguir da 
conta de fazer esses grupos e ainda existe esse limite na formação porque 
pelo menos a gente não aprendeu a trabalhar com grupo são conhecimentos 
que você tem que ir buscando conforme vai se desenvolvendo 
profissionalmente (Sujeito 3, grifos do autor). 

 

Os limites pessoais, em estar participando dos grupos mesmo que tenham 
interesse, limites de estrutura, eu coloco, é até mesmo, a falta de serviço 
[...] uma mãe que tinha interesse de estar aqui discutindo a respeito da própria 
questão da violência mas que ela não consegue estar aqui porque não tem 
vaga na creche e ela não tem como vir pra cá discutindo um assunto desse 
trazendo os filhos dela [...] também a questão da estrutura do CRAS, olha 
o tamanho dele e ele está em um prédio adaptado, isso aqui era um prédio 
do primeiro Habitar Brasil que teve em Londrina e nós não temos espaço nem 
pra realização de grupos, nós não temos parede adequadas pra isso, nós não 
temos a questão do sigilo profissional dentro desse espaço, muitas vezes 
eu também acho que falta apoio do poder público; terem dificuldade de 
acesso [...] a Oficina de Teatro que é um projeto do pessoal da cultura mas 
que fica no outro bairro porque é onde existe espaço da cultura, então, é um 
limite geográfico, [...] eu costumo falar que nós estamos prensados aqui 
nessa região entre a divisa de Cambé, o muro da Universidade e os grandes 
Condomínios de Luxo, dai as coisas não chegam aqui [...], então se a 
comunidade não conseguir se organizar a ponto de ir lá na Prefeitura atrás 
de quem tem o poder da caneta [...] eles vão tirando cada vez mais os 
serviços e os espaços públicos daqui de dentro, os Condomínios estão 
invadindo, da outra vez que eu trabalhei aqui quando você chegava no final 
da avenida Maratona era uma grande plantação de soja, você chega ali hoje 
e vê grandes condomínios de luxo que estão sendo erguidos, então o bairro 
está diminuído cada vez mais, as pessoas estão sendo empurradas cada vez 
mais (Sujeito 4, grifos do autor). 

 

Observa-se,  que dentre os aspectos que limitam e dificultam o trabalho social; 

além das condições materiais nas quais se desenvolvem o trabalho dos assistentes 

sociais; estão:  a pouca produção teórica sobre os aspectos socioeducativos que 

caracterizam o trabalho que esses profissionais desenvolvem em grupos e a dinâmica 

capitalista que põe mediações cada vez mais complexas para a preservação de 
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direitos das classes trabalhadoras. Contudo, a autonomia relativa que particulariza o 

trabalho do assistente social repõe desafios para análise da importância dos aspectos 

socioeducativos desenvolvidos em grupo por este profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conclusão 

 

Buscou-se com esse Trabalho de Conclusão de Curso realizar as primeiras 

aproximações do seguinte tema: Trabalho socioeducativo com grupos na Política de 

Assistência, ou seja, compreender as ações que os assistentes sociais desenvolvem 

de caráter socioeducativo com grupos, mais especificamente, na Política de Proteção 

Social Básica, a partir da minha aproximação e observações enquanto estagiária do 

Centro de Referência de Assistência Social Oeste A, do Município de Londrina-PR. 

 Procurou-se analisar o trabalho socioeducativo do assistente social em grupos 

de maneira articulada às produções recentes da área de Serviço Social que 

interpretam essa prática vinculada às três dimensões: ético-política, técnico-operativa 

e teórico-metodológica, considerados indissociáveis. 
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 Sendo assim, apoiou-se sobre referenciais teóricos que analisam a profissão 

pela sua inscrição na divisão socio-técnica do trabalho e, portanto, sua relativa 

autonomia;  bem como os elementos próprios da Política de Proteção Social Básica e 

especificidades da região Oeste A do Município de Londrina-PR. Procurou-se, ainda, 

refletir sobre considerações afetas às interpretações dos Assistentes Sociais sobre o 

trabalho socioeducativo em grupo que desenvolvem nesse território. 

  No empenho para alcançar os objetivos desse trabalho, foi imprescindível, 

também, considerar o paradigma crítico dialético na formação profissional do 

Assistente Social e, dessa forma, as mediações que evidenciam em seu trabalho um 

campo de possibilidades e limites mediante as aproximações teóricas e empíricas da 

dinâmica que consubstancia a profissão, que por um lado, é determinada pelas 

demandas institucionais e por outro, pelas demandas da população. 

Também no desenvolvimento dessa temática, observamos que o trabalho do 

Assistente Social se realiza mediante projeções, ou seja, ações que não estão 

desvinculadas de um determinado conteúdo político, em virtude, das ralações sociais 

estarem postas em um campo de disputa político-econômica e que por sua vez 

vinculam-se a uma perspectiva de ampliação e garantia dos direitos ou operam de 

maneira invertida. 

Dessa forma, a categoria profissional dos assistentes sociais assume uma 

direção social, na medida em que o materialismo histórico dialético passa a ser 

incorporado e reconhecido no Serviço Social.  No amadurecimento desse referencial 

teórico metodológico e da organização política da categoria profissional dos 

assistentes sociais se constitui o Projeto ético Político que é uma das dimensões 

constitutivas da profissão. Ancorados nesse projeto, refletimos sobre em que medida 

existe esse compromisso na atuação profissional a serviço da defesa dos direitos do 

usuário numa perspectiva crítica à sociabilidade burguesa.  

Consideramos que o trabalho desenvolvido em grupo de caráter 

socioeducativo, nessa perspectiva, para além de uma atividade normativa da 

profissão, pode também, a luz de suas atribuições e competências vincular-se a uma 

direção crítica. Mas afirmar isso não significa desconsiderar um trabalho cujo caráter 

é organizativo e operativo nas ações profissionais, conforme contribuições das 

autoras utilizadas nesse trabalho e de entrevistas com as assistentes sociais. 
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Notamos que apenas três dentre todos os artigos que foram publicados nos 

CBAS - Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, de 2013 e 2016, referem-se 

diretamente à abordagem em grupo socioeducativa vinculada à Política de 

Assistência. Com relação as produções da revista Serviço Social e Sociedade nesse 

mesmo período, o dado se faz ainda mais marcante, é uma discussão inexistente. À 

vista disso, no universo consultado, as produções teóricas nos indicam que tais 

descritores são mais encontrados nas ações de caráter socioeducativo com grupos 

da Proteção Social Especial e, ou, no trabalho realizado na Política de Saúde.  

A esse fato, podemos associar os seguintes aspectos: a carga horária; o 

espaço físico inadequado que inviabiliza a realização dos grupos; a frágil 

intersetorialidade para trabalhar os múltiplos conteúdos que afetam a população; 

limites da esfera do sujeito; na formação profissional; limites no acesso a serviços 

públicos dos usuários que implicam na dificuldade de participação dos mesmos nas 

discussões em grupos tendo em vista que, o público dessa Política é majoritariamente 

mulheres e mães em situação de desproteção social. 

O que pode nos indicar um trabalho que se realiza com menor contribuição 

coletiva na perspectiva da mobilização social haja vista às desproteções que impõem 

limites na esfera individual dos usuários no que tange ao incentivo a organização 

política dessa população, assim as lutas são vinculadas ao enfrentamento da violência 

intrafamiliar e ou, comunitárias. 

Por outro lado, a partir da análise dos questionários aplicados aos assistentes 

sociais no Centro de Referência de Assistência Social, vimos que os esforços 

empreendidos no trabalho socioeducativo desenvolvido com grupos promovem 

avanços no fortalecimento de vínculo que é uma prerrogativa da própria política e que 

tem refrações mesmo que incipientes no âmbito das organizações coletivas, seja na 

esfera individual, seja na esfera coletiva, conforme podemos verificar na fala de um 

dos sujeitos entrevistados.  

Nessa perspectiva, busca-se superar as tendências derrotistas e messiânicas 

que, por vezes, presentes na trajetória da profissão, mas é interessante que os 

assistentes sociais busquem qualificar sua formação e consequentemente possam 

interpretar a realidade sem se esquivar da responsabilidade educativa que reitera em 
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seus atendimentos em grupo, especialmente em uma Política construída 

historicamente sob o estigma da filantropia.  

Assim o trabalho socioeducativo com os usuários pode contribuir para 

reconhecer a Política de Assistência como um direito e o grupo como uma estratégia 

nesse sentido, na socialização de informações, rompendo com a unilateralidade e 

ampliando sobre o que existe e fomentando estratégias de luta que de alguma forma 

leva à necessidade de coletivizar as demandas. 

Concluo, para além do que já fora explicitado,  que essa pesquisa poderia ter 

continuidade ampliando seu universo de observação e análise para que o seu alcance 

possa ser mais preciso e identificar com mais complexidade o trabalho que os 

assistentes socias desenvolvem com grupos socioeducativos na Política de 

Assistência. 
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    ANEXOS:      
                                                

 ANEXO 1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

“Trabalho socioeducativo com grupos   
na Política de Assistência: CRAS Oeste A’’  

  
  

Aos assistentes sociais do Centro de Referência de Assistência Social,  

  

Gostaria de convidá-lo (a) para participar da pesquisa “Trabalho socioeducativo 

com grupos na Política de Assistência: CRAS Oeste A’’. O objetivo da pesquisa é 

analisar as ações socioeducativas realizadas no trabalho profissional com grupos na 

Política de Assistência.  

Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária, podendo recusar-

se a participar, ou mesmo desistir, sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à 

sua pessoa. Esclarecemos, também, que suas informações serão utilizadas somente 

para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e 

confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade.   

Esclarecemos ainda, que não haverá remuneração por sua participação. 

Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa serão 

ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente de sua participação.  

Os benefícios esperados se darão inicialmente a partir da sua contribuição, a 

dos sujeitos que vivenciam o cotidiano profissional. Ao final desta pesquisa, ela poderá 

ser compartilhada à sua pessoa após o seu término e caso tenha interesse. Espera-

se que em algum nível possa contribuir no trabalho realizado nessa unidade de 

Proteção Social Básica, bem como, para a produção do conhecimento acadêmico.  

Quanto aos riscos, gostaria de esclarecer que não há risco ou dano que a sua 

participação possa causar. Caso tenha dúvidas ou necessite de maiores 

esclarecimentos poderá me contatar: Gabriela Pereira Gonçalves, Pesquisador 

Responsável: Gabriela Pereira Gonçalves. RG: 13.3333.933-7; endereço: Dr. Camilo 

Castelo Branco, nº 333; contato: (43) 96459558 e (43) 33432584; email: 

gabriela.pereira7@hotmail.com ou sua orientadora: Olegna de Souza Guedes, 

Universidade Estadual de Londrina, RG:13,787.410,8-SSP-SP; 

olegnasg@gmail.com.  
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Londrina, ___ de dezembro de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
ANEXO 2 

 
ROTEIRO 



95 

 

 

 

 
Parte I  
1- Identificação dos sujeitos  
Nome (fictício)_________________ Sexo ________________Idade_________  
Universidade de 
origem__________________________________________________________  
1.1- Há quanto tempo exerce a profissão?  
( ) de 01 a 03 anos ( ) de 03 a 06 anos ( ) de 06 a 09 ( ) mais que 09 anos  
1.2- Possui pós graduação?  
( ) Sim ( ) Não  
1.3- Se sim, qual? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
1.4- Exerce outra atividade além do CRAS?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
Parte II  
2- Objeto da Pesquisa:  
2.1- Tem experiência com trabalho em grupos?  
( ) Sim ( ) Não  
2.2- Com quais grupos?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
2.3- Você acredita que existe uma dimensão socioeducativa no trabalho com 
grupos?  
( ) Sim ( ) Não  
2.4 - Se sim, no seu entendimento, quais as atividades realizadas em grupo podem 
ser caracterizadas como sócio educativas? 
Explique_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
2.5- Atualmente, quais as maiores demandas para realização de grupos no CRAS 
Oeste A? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
2.6- Na sua opinião, as ações socioeducativas empreendidas no trabalho com 
grupos contribuem para o reforço ao protagonismo dos sujeitos no território 
atendido?  
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( ) Sim, a nível comunitário  
( ) Sim, a nível social  
( ) Contribuem mais para fins terapêuticos  
( ) Não  
( ) Outros______________________________________________________  
2.7 - Se sim, quais foram suas experiências nesse sentido? Cite limites e 
possibilidades.  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E POLÍTICA SOCIAL 

 

                                                              Londrina, 15 de dezembro 2019.  

 

Ao  

CRAS-OESTE A 

 

 

A discente Gabriela Pereira Gonçalves Gabriela desenvolve uma pesquisa de 

conclusão de curso com o tema “Trabalho socioeducativo com grupos na 

Política de Assistência: CRAS OESTE A”.   

Para a conclusão de sua pesquisa, é fundamental a utilização de 

informações sobre os fluxos de trabalho desse CRAS, bem como o uso de 

observações construídas na prática de estágio e dados sobre a demanda 

atendida. Como o acesso a esse conteúdo é decorrente da prática de estágio 

nessa instituição, solicitamos autorização para a discente possa utilizá-lo 

nesta pesquisa. 

 

 

Atenciosamente, 

   

 

Olegna de Souza Guedes 

                                                                         Docente – orientadora 


