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SILVA, Stephani Inocente Ribeiro da. O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO 
CRAS APARECIDA PERETTI PELISSON E SUA RELATIVA AUTONOMIA. 2021. 
90 fls. Trabalho de Conclusão de Curso Graduação em Serviço Social – Centro de 
Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2021. 

RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como tema descrever como se 
constitui o trabalho do assistente social responsável pelo território III, de abrangência 
do CRAS Aparecida Peretti Pelisson, localizado na região central do município de 
Ibiporã / Pr, e de que forma se processa a relativa autonomia deste profissional no 
referido campo sóciocupacional. O interesse para que seja discorrido o referido tema 
se deu a partir de vivencia no referido campo, a partir de estágio não-obrigatório pelo 
período de dois anos. Os objetivos deste trabalho são apresentar o supracitado 
campo sóciocupacional, identificar os as atribuições do assistente social e explicitar 
suas apreensões acerca de sua autonomia relativa, bem como sobre os desafios 
postos ao seu cotidiano profissional. Para a que seja desenvolvida a presente 
pesquisa realizamos uma revisão de literatura e pesquisa de campo, a qual trata-se 
de uma entrevista semiestruturada com a assistente social de referência do território 
III, do CRAS Aparecida Peretti Pelisson, com questões que abordam desde o perfil 
profissional até referente aos impactos na autonomia deste profissional. Partimos do 
pressuposto que o assistente social, em seu cotidiano profissional, está submetido a 
desafios devido aos constantes impactos em sua autonomia, devido ao processo de 
precarização de seu trabalho a qual está submetido e ao estatuto de assalariamento. 
A partir da presente pesquisa pudemos compreender que o trabalho do/a assistente 
social de desenvolve a partir das determinações econômicos, sociais e políticas e 
que, sendo um trabalhador assalariado que atua no âmbito das políticas sociais,  
está sujeito às implicações destas determinações que afetam as condições de 
trabalho, repercutem nas demandas e respostas profissionais e, consequentemente,  
na autonomia profissional.  
 
  
 
Palavras-chave: Assistente Social. Exercício Profissional. Relativa Autonomia.. 



 
 

SILVA, Stephani Inocente Ribeiro da. O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO 
CRAS APARECIDA PERETTI PELISSON E SUA RELATIVA AUTONOMIA. 2021. 
90 fls. Trabalho de Conclusão de Curso Graduação em Serviço Social – Centro de 
Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2021. 

ABSTRACT 

The present work for the conclusion of the course has the theme of describing how 
the work of the social worker responsible for territory III, covered by CRAS Aparecida 
Peretti Pelisson, located in the central region of the municipality of Ibiporã / Pr, is 
constituted, and how the process is carried out. relative autonomy of this professional 
in that socio-occupational field. The interest for the discussion of the aforementioned 
theme was based on experiences in that field, from a non-mandatory internship for a 
period of two years. The objectives of this work are to present the aforementioned 
socio-occupational field, to identify the social worker's duties and to explain his 
apprehensions about his relative autonomy, as well as about the challenges posed to 
his professional routine. In order for this research to be carried out, we conducted a 
literature review and field research, which is a semi-structured interview with the 
reference social worker in territory III, from CRAS Aparecida Peretti Pelisson, with 
questions that address from the profile professional even referring to the impacts on 
the autonomy of this professional. We start from the assumption that the social 
worker, in his professional routine, is subjected to challenges due to the constant 
impacts on his autonomy, due to the precarious process of his work to which he is 
subjected and the status of wage earning. From this research we could understand 
that the work of the social worker develops based on economic, social and political 
determinations and that, being an employed person who works within the scope of 
social policies, he is subject to the implications of these determinations that affect 
working conditions, have an impact on professional demands and responses and, 
consequently, on professional autonomy. 
 
Key-words: Professional Practice. Relative Autonomy. Social Worker.  
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1 INTRODUÇÃO 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso – TCC teve como tema de 

pesquisa “O exercício profissional do Assistente Social no Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) Aparecida Peretti Pelisson do município de Ibiporã”. O 

interesse pelo tema surgiu a partir da experiência de estágio curricular não-

obrigatório pelo período de dois anos sendo de abril de 2019 a abril de 2021, 

vivenciado no referido espaço sócio-ocupacional, haja vista que a primeira 

aproximação com o exercício da profissão se deu a partir do estágio.  

O interesse e aproximação com o referido tema se deram a partir da 

experiência como estagiária do curso de Serviço Social da Universidade Estadual de 

Londrina – UEL no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Aparecida 

Peretti Pelisson, localizado na cidade de Ibiporã – PR, o qual a supervisora de 

campo tratava-se da assistente social de referência do território III, sendo este os 

bairros do Centro e demais proximidades, este realizado ao longo do terceiro e 

quarto ano de graduação.  

Por meio de aproximação com os atendimentos sociais, no estágio 

realizado no referido campo bem como em reuniões de rede e de equipes, visitas 

domiciliares, em conjunto com a supervisora de campo foi possível um contato mais 

próximo com os usuários da política de assistência social bem como o exercício 

profissional da profissional no supracitado território, o que instigou a pesquisadora a 

conhecer melhor a atuação do Serviço Social dentro deste campo sóciocupacional.  

Pudemos analisar que diante da realidade vivenciada pelo profissional há 

impactos no exercício profissional do Assistente Social, em seu cotidiano o qual irá 

atingir sua autonomia. Realidade esta demarcada pelas constantes tentativas de 

desmanche das políticas sociais, bem como em um momento de calamidade 

pública, esta devido a pandemia mundial do coronavírus, a qual aumentou o índice 

de desemprego bem como da informalidade no mercado de trabalho, acarretando 

em um aumento nas demandas das políticas públicas, em especial na política de 

assistência social, a qual é universo da presente pesquisa.  

O referido tema é de suma importância devido a este momento que 

vivenciamos ocorrem impactos no trabalho do assistente social, pois mesmo com o 

aumento da demanda, os números de benefícios ofertados bem como de 

profissionais para atende-las não acompanhou o referido aumento, exigindo do 
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profissional maior números de atendimentos sociais, muitos destes realizados em 

salas compartilhadas com outros profissionais, quando realizados presencialmente, 

e ainda expondo os profissionais ao contato direto com o usuário, quando não 

realizados presencialmente, exige do profissional buscar estratégias para realizar 

seu trabalho.  

A partir deste, busca-se contribuir com a sistematização dos dados 

referentes ao exercício profissional do assistente social no supracitado campo 

sóciocupacional, para que com este seja possível, quando analisados, evidenciar 

quanto ao exercício profissional do assistente social no CRAS Aparecida Peretti 

Pelisson, como se processa a autonomia profissional neste campo e ainda desafios 

postos ao cotidiano profissional. 

Nesse sentido, realizamos um recorte para a pesquisa, almejando 

responder ao problema de pesquisa: Como se constitui o trabalho profissional do 

Assistente Social no CRAS Aparecida Peretti Pelisson, e de que forma se processa 

a relativa autonomia profissional? 

O objetivo geral deste Trabalho de Conclusão de Curso, por conseguinte, 

foi compreender como se desenvolve o trabalho da assistente social responsável 

pelo território III de abrangência do CRAS Aparecida Peretti Pelisson, do município 

de Ibiporã e como se expressa a relativa autonomia deste profissional.  

Os objetivos específicos referem-se a: a) apresentar o CRAS Aparecida 

Peretti Pelisson, suas condições de infraestrutura, demandas atendidas, equipe de 

trabalho, programas, benefícios e serviços ofertados; b) Identificar as atribuições do 

Assistente Social no CRAS Aparecida Peretti Pelisson e as demandas apresentadas 

ao Serviço Social; c) Explicitar as apreensões da assistente social responsável pelo 

território III sobre os desafios postos ao seu exercício profissional no que diz respeito 

a sua autonomia profissional.   

Em relação aos procedimentos metodológicos dessa pesquisa, foi 

realizado uma pesquisa de natureza qualitativa, que conforme Godoy (1995)  

 
Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 
processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 
situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo 
a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em 
estudo. (GODOY, 1995. p 58)  
 



16 

Desta feita, utilizamos a referida pesquisa, visando a análise da realidade 

vivenciada pela profissional em seu cotidiano, no referido campo sóciocupacional.  

Neste processo recorreu-se à revisão de literatura, à pesquisa documental 

e à pesquisa de campo a fim de buscar elementos que fomentassem a discussão 

para análise de dados. Sobre a primeira, optamos pela escolha de autores que 

tratam da gênese da profissão, a condição de trabalhador assalariado e que falam 

sobre o exercício profissional, para tal discussão.  

A pesquisa documental, a qual se refere-se aos “materiais que não 

receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os objetivos da pesquisa” (GIL, 2008, p. 51), foi realizada a partir de 

dados encontrados no plano de estágio bem como estudo institucional o qual foi 

realizado no ano de 2019 bem como relatórios de atendimentos sociais emitidos 

pelo sistema operacional GESUAS, sistema implantado desde 2018 no município de 

Ibiporã visado maior sistematização dos dados de atendimentos na rede de serviços 

do SUAS. Utilizamos estes relatórios visando explicitar o aumento da demanda por 

atendimento do assistente social.   

Utilizamos como recorte para a pesquisa os meses de março a setembro 

de 2020, considerando, que estes foram os meses que houve mais atendimentos 

sociais devido a estar em período de inicio de pandemia do coronavírus a qual 

desencadeou aumento nas demandas por atendimentos bem como na concessão 

de benefícios sociais. A partir desses atendimentos, buscamos analisar como se deu 

o aumento da demanda pelo atendimento da assistente social, e quais os impactos 

em seu exercício profissional bem como em sua autonomia relativa. 

Quanto à pesquisa de campo, foi realizada entrevista semiestruturada 

com a assistente social do CRAS Aparecida Peretti Pelisson a qual é responsável 

pelos atendimentos sociais pertinentes ao território III. O roteiro (Apêndice I) e o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice II) foram 

apresentados à entrevistada, foi lhe assegurado sigilo e a entrevistada autorizou a 

realização da entrevista e a gravação, que foi excluída após transcrita.  

Cabe destacar que inicialmente a proposta para a presente pesquisa era 

entrevistar as quatro assistentes sociais que atuam no CRAS Aparecia Peretti 

Pelisson, responsáveis pelos quatro territórios de abrangência do referido campo 

sóciocupacional, porém devido ao aumento do trabalho, bem como das demandas 

não foi possível, sendo optado por realizar a entrevista somente com a assistente 
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social responsável pelo território III, devido a tratar-se de supervisora de campo, bem 

como estágio realizado no respectivo território.  

Após a realização da entrevista, foi realizada uma análise qualitativa dos 

dados coletados, a qual está relacionada à revisão de literatura, haja vista que “essa 

bagagem de informações, que contribui para o pesquisador formular e delimitar o 

problema e construir as hipóteses, é que o auxilia na etapa de análise e 

interpretação para conferir significado dos dados” (GIL, 2008, p. 178). A relevância 

da pesquisa fundamenta-se na discussão acerca da atuação profissional do 

assistente social na política de assistência social, desta feita essa pesquisa pode 

contribuir para a discussão e aprofundamento da temática. 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso foi desenvolvido em três 

capítulos três capítulos que, por sua vez, são divididos em tópicos para melhor 

organização e compreensão acerca dos temas. 

No primeiro capítulo, o qual discorremos sobre gênese da profissão, os 

momentos históricos que a mesma vivenciou, sua inscrição na divisão social e 

técnica do trabalho bem como no estatuto de assalariamento, sua vinculação com a 

ordem do capital e ainda quanto a autonomia relativa do profissional. Utilizamos 

autores que discorrem sobre a profissão, sua emersão, sua inscrição na divisão 

social e técnica do trabalho, sendo José Paulo Netto e Marilda Vilela Iamamoto, 

posteriormente quanto ao exercício profissional, utilizamos a autora Claudia Monica 

dos Santos. Discorremos ainda referente as normativas da profissão, para tal 

utilizamos a Lei 8662/93, Código de Ética de 1993 e as Diretrizes Curriculares de 

1996. Realizamos ainda a discussão acerca da autonomia relativa do assistente 

social, a qual recorremos às autoras Maria Carmelita Yazbeck, Nanci Lagioto 

Hespanhol Simões. 

No segundo capítulo, será apresentada uma breve contextualização 

acerca das políticas públicas e sociais nesta utilizamos autores que discorrem 

acerca da mesma sendo Elaine Rossetti Behring e Ivanete Bochetti, descrevemos 

ainda referente o tripé da Seguridade Social incluso na Constituição Federal de 

1988, sendo utilizada a mesma para tal, e ainda realizamos uma breve 

contextualização da Política de Assistência Social e como a mesma está organizada, 

recorremos a autora Maria Carmelita Yazbeck, pois a mesma discorre acerca do 

assunto, bem como as normativas da política, sendo a Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS, Política Nacional de Assistência Social – PNAS, o Sistema Único da 
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Assistência Social – SUAS, as Normas Operacionais Básicas - NOB/SUAS. 

Discorremos ainda acerca do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 

inserido na Política de Assistência Social, para tal utilizamos a Norma Operacional 

Básica - NOB-RH/SUAS que descreve acerca da equipe necessária, e por fim 

descreveremos sobre o trabalho do assistente social na respectiva política bem 

como a pandemia mundial do coronavírus e os impactos na autonomia relativa do 

profissional, utilizamos os Parâmetros para Atuação do Assistente Social na Política 

de Assistência Social, a Tipificação Nacional de Serviços Sócioassistenciais de 

2014, bem como as autoras Mabel Mascarenha Torres, Claudiana Tavares da Silva 

Sgorlon e Soraya de Paula Garcia de Campos.  

Por fim, no terceiro capítulo, descreveremos acerca da Política de 

Assistência Social no município de Ibiporã bem como o CRAS Aparecida Peretti 

Pelisson, localizado na área central do referido município, a divisão sócioterritorial do 

município bem como os territórios de abrangência do referido serviço, bem como os 

benefícios, programas e projetos ofertados aos usuários, para tal foi utilizado o 

Diagnóstico Socioterritorial realizado em 2018, a Resolução Municipal 12/2019 

aprovado pelo Conselho Municipal da Assistência Social – CNAS de Ibiporã que 

dispõe das normas para a concessão dos benefícios emergenciais. Realizamos 

ainda levantamento do perfil do público usuário residente no território III, bem como 

foi abordado o trabalho do assistente social neste campo sóciocupacional, no 

referido território, portanto apresentaremos a pesquisa documental realizada em 

relatórios emitidos pelo sistema operacional GESUAS e entrevista semiestruturada 

com a assistente social responsável pelo território.  

.Por fim, serão apresentadas as considerações finais. 
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2 O SERVIÇO SOCIAL NA CONTEMPORANEIDADE: CONSIDERAÇÕES QUE SE 

FAZEM NECESSÁRIAS. 

No presente capítulo vamos abordar aspectos importantes da história do 

Serviço Social, desde sua gênese, até a modernidade, e ainda quanto a autonomia 

profissional.  

O Serviço Social surgiu no Brasil na década de 1930, sendo a primeira 

escola fundada em 1936, o qual era vivenciado no país no governo de Getúlio 

Vargas1. A profissão emergiu se associando ao perfil econômico e político 

vivenciado à época, em uma determinada fase de desenvolvimento capitalista, 

sendo este, seu estágio monopolista, caracterizado pela acumulação do capital 

através do controle de mercado e a produção centrada em grandes monopólios. 

Nesta fase há criação de grandes conglomerados econômicos, resultando 

em um intenso êxodo rural o qual precedeu a concentração das pessoas que antes 

residiam em zonas rurais se deslocando para as cidades buscando trabalho nas 

indústrias, as quais constituirão a classe operária. Importante enfatizar que, no modo 

de produção capitalista há, necessariamente, o exército industrial de reserva. 

Na fase monopólica do capital ocorre o incremento tecnológico nos 

processos produtivos, favorecendo a substituição de trabalho vivo por estas 

inovações tecnológicas. Assim, há a produção mais rápida e em maior quantidade, e 

através desta realidade vivenciada à época agudizam-se os conflitos entre as duas 

classes antagônicas, a dos trabalhadores das indústrias e a burguesia. 

Considerando as contradições da realidade, a classe trabalhadora 

explicita as formas de exploração vivenciadas, as precárias condições de trabalho, 

as jornadas excessivas e cansativas, e a baixos salários, sendo necessária uma 

intervenção estatal nesta realidade. A organização da classe trabalhadora 

contrapõe-se à lógica de exploração das relações capitalistas de produção e 

reprodução social. Nesse sentido, o Estado, visando atenuar os conflitos entre as 

classes e assegurando, em última instância, os interesses do capital, precisa 

responder as demandas postas pelas contradições oriundas da sociedade classista.  

 
1 Vargas – situa-se em seu primeiro governo que se deu de 1930 – 1945 - possuía um “governo forte” 
o qual utilizava um discurso nacionalista, o mesmo colocava que suas ações eram voltadas a uma 
segurança nacional, Vargas ascende com uma imagem de apoiador da classe trabalhadora, tendo 
seu governo popularmente conhecido como “pai dos pobres” o qual implantou legislações 
trabalhistas, porém realizando alianças com a burguesia. 



20 

A intervenção do Estado, este caracterizado por ser uma instância de 

poder burguês, se dará nas expressões da questão social2, estas agravadas pelas 

constantes mobilizações realizadas à época, portanto o Estado passa a possuir uma 

multiplicidade de funções, porém ainda trata-se de uma instância essencialmente 

burguesa, tendo suas ações voltadas a acumulação e manutenção do capitalismo 

monopolista. 

As diferentes finalidades do Estado são explicadas por Netto (2007), 

enfatizando que: 

[...] o Estado funcional ao capitalismo monopolista é, no nível das 
suas finalidades econômicas, o “comitê executivo” da burguesia 
monopolista – opera para propiciar o conjunto de condições 
necessárias à acumulação e à valorização do capital monopolista. 
(NETTO, 2007 p. 26. Grifos do autor). 

 

Portanto, a intervenção do Estado se caracteriza como um mediador entre 

duas classes – porém como supracitado o mesmo é essencialmente burguês – desta 

forma, irá atuar visando a manutenção e reprodução da força de trabalho, em que a 

classe trabalhadora esteja em condições de produzir, porém também para atender 

as demandas e interesses da burguesia, como descreve Netto (2007). 

 
No capitalismo monopolista, a preservação e o controle contínuos da 
força de trabalho, ocupada e excedente, é uma função estatal de 
primeira ordem: não está condicionada apenas àqueles dois vetores, 
mas às enormes dificuldades que a reprodução capitalista encontra 
na malha de óbices à valorização do capital no mercado monopólico. 
(NETTO, 2007. p.26. Grifos do autor) 

 
Diante da realidade apresentada emerge o Serviço Social, fortemente 

vinculado ao cenário político, sobretudo econômico vivenciado à época. Neste 

primeiro momento a profissão era fortemente influenciada pela igreja, em sua 

formação, pois nas primeiras escolas o processo formativo era voltado a um projeto 

profissional de cunho educativo, moral e suas ações eram voltadas ao ajustamento e 

controle. 

 
2 Segundo o autor Jose Paulo Netto (2007 p. 17. Nota 1) questão social se caracteriza pelo “conjunto 
de problemas políticos, sociais e econômicos que o surgimento da classe operária impôs ao curso da 
sociedade capitalista”. Portanto a questão social está intrinsecamente vinculada à mobilização da 
classe trabalhadora, bem como do movimento de industrialização. Também a questão social e suas 
múltiplas expressões são desenvolvidas pelo capitalismo, pois é com ele que há condições favoráveis 
para sua emersão. Netto (2001 p. 45) esclarece ainda que a “questão social está elementarmente 
determinada pelo traço próprio e peculiar da relação capital/trabalho – a exploração”, portanto há uma 
intensificação das expressões da questão social a partir do momento que há duas classes 
antagônicas e uma em constante exploração. 
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Conforme dissertam os autores Netto (2007) e Iamamoto (2008) o Serviço 

Social emerge no capitalismo em sua fase monopolista, o qual de acordo com a 

realidade que era vivenciada e a constante emersão das expressões da questão 

social favoreceu para o desenvolvimento desta profissão. Neste contexto se fez 

necessária uma atuação voltada não somente para o econômico, mas também ao 

social. Desta forma, diante do cenário supracitado, através do mercado, serão 

caracterizadas demandas para o trabalho do assistente social, pois é através deste 

cenário que o profissional conseguirá se aproximar de seu objeto de intervenção, a 

questão social.  

Desta forma os autores esclarecem que o serviço social vai acompanhar a 

realidade que a profissão está inserida, diante deste pressuposto que surgirão 

demandas sociais que requisitarão profissionais capacitados para a intervenção e 

respostas às mesmas. 

O serviço social vai atuar no âmbito das políticas sociais, sendo assim, 

conforme disserta Netto (2007, p74) “[...] ele é investido como um dos agentes 

executores das políticas sociais.” Portanto o assistente social vai atuar com as 

políticas sociais, sendo assim, diretamente com as expressões da questão social. 

O autor disserta ainda, sobre a profissionalização do serviço social. 

 
[...] não se relaciona decisivamente à "evolução da ajuda", à 
"racionalização da filantropia" nem à “organização da caridade", 
vincula-se à dinâmica da ordem monopólica. É só então que a 
atividade dos agentes do Serviço Social pode receber, pública e 
socialmente, um caráter profissional: a legitimação (com uma 
simultânea gratificação monetária) pelo desempenho de papéis, 
atribuições e funções a partir da ocupação de um espaço na divisão 
social (e técnica) do trabalho na sociedade burguesa consolidada e 
madura [...]. (NETTO, 2007. p. 73) 

 
Nesse sentido, o profissional se insere na divisão social e técnica do 

trabalho e atua na condição de assalariamento, como vendedor de sua força de 

trabalho, e é submetido a atender as demandas constituídas pela instituição a qual 

está ligado. Pois conforme há a abertura de grandes instituições e há também a 

intervenção estatal na sociedade, ampliam-se os campos de atuação para o 

assistente social.  

Sendo pautada a intervenção do profissional na realidade social 

vivenciada e delimitado seu objeto de trabalho sendo a questão social, conforme a 

autora Iamamoto (1994) o profissional se distancia de sua trajetória conservadora e 
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há o aumento dos campos de atuação é possível desenvolver a legitimidade ao 

Serviço Social. 

 
O Serviço Social se gesta e se desenvolve como profissão 
reconhecida na divisão social do trabalho, tendo por pano de fundo o 
desenvolvimento capitalista industrial e a expansão urbana, 
processos esses aqui apreendidos sob o ângulo das novas classes 
sociais emergentes – a constituição e expansão do proletariado e da 
burguesia industrial – e das modificações verificadas na composição 
dos grupos e frações de classes que compartilham o poder de 
Estado em conjunturas específicas. É nesse contexto, em que se 
afirma a hegemonia do capital industrial e financeiro, que emerge sob 
novas formas a chamada “questão social”, a qual se torna a base de 
justificação desse tipo de profissional especializado (Iamamoto, 
2003, p.77). 
 

Ao ser requisitado o trabalho do assistente social o mesmo atua 

diretamente com a execução dos serviços sociais, e sua inscrição na divisão social e 

técnica do trabalho, se associa às demandas que são atribuídas a ele pela 

instituição a qual está vinculado, se caracterizando assim seu assalariamento, o qual 

vende sua força de trabalho em troca de um salário, conforme descreve a autora 

Iamamoto (2012). 

 

O assistente social, ao ingressar no mercado de trabalho – condição 
para que possa exercer sua profissão como trabalhador assalariado 
– vende sua força de trabalho: uma mercadoria que tem valor de uso, 
porque responde a uma necessidade social e um valor de troca 
expresso no salário. O dinheiro que ele recebe expressa a 
equivalência do valor de sua força de trabalho com todas as outras 
mercadorias necessárias à sua sobrevivência material e espiritual, 
que podem ser adquiridas no mercado até o limite quantitativo de seu 
equivalente – o salário – que corresponde a um trabalho complexo 
que requer formação universitária. (IAMAMOTO, 2012. P216) 

 
Desta forma, os profissionais colocam em movimento seus saberes, e 

quando o mesmo constrói a partir destes, respostas interventivas para as demandas 

apresentadas, e assim o profissional atua no âmbito da produção e reprodução 

social. 

Muitas mudanças ocorreram desde a criação da primeira escola de 

Serviço Social no Brasil, estas foram na concepção desta profissão, o qual houve 

rebatimentos tanto na formação quanto no trabalho profissional. 

Referente ao exercício profissional, a partir da década de 1950, que o 

cenário vivenciado se caracterizava pelo pós guerra, e estava presente o 
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desenvolvimentismo, o cenário vivenciado sofreu influência norte-americana, esta 

caracterizada pela interferência dos Estados Unidos política e economicamente no 

Brasil devido a diversos acordos estabelecidos entre os governos.  

Desta forma, o Serviço Social brasileiro também sofreu influência norte-

americana, pois as escolas de serviço social nacionais receberam um convite para 

um intercambio a ser realizado nos EUA, visando uma especialização, resultando 

em uma importação da metodologia utilizada no referido país, para a brasileira, 

inicialmente foi implantado o Serviço Social de caso, e posteriormente de grupo e 

comunidade.  

Este exercício profissional visava o ajustamento social, e sua formação, a 

compreensão dos motivos que levaram ao “desajustamento social” tanto dos 

indivíduos como os de seus familiares, conforme descreva as autoras Portes e 

Portes (2019). 

 

Os assistentes sociais precisavam ser formados dentro desta 
racionalidade, buscando conhecer as causas que originavam os 
desajustamentos dos indivíduos e de suas famílias, assim como 
identificar as causas do desajustamento no ambiente social. 
Preocupavam-se em centrar seu foco de atuação na personalidade 
do cliente, buscando mudar seus comportamentos e atitudes, no 
sentido de ajustá-lo ao meio social para que pudesse cumprir seu 
papel no sistema vigente (PORTES, 2019. p.216) 

 
Acerca destas transformações que ocorreu com a profissão neste período 

vivenciado, a autora Santos (2016), descreve ainda.  

 
Em fins da década de 1940, o Serviço Social já se apossava de um 
caráter mais técnico científico, fortalecendo a concepção de 
neutralidade e apoliticidade da profissão. Todavia, não mais uma 
técnica de fundamento moral e cristão, mas a técnica a serviço da 
ciência, fundamentada na sociologia positivista e funcional/sistêmica. 
(SANTOS, 2016. p.273) 
 

Mesmo que ocorrera mudança no exercício profissional, sua formação 

ainda possuía valores cristãos, sendo pautada em duas vertentes, Santos descreve 

referente à formação que. 

 

A formação profissional volta-se então para essas duas tendências: 
uma de base doutrinária e outra de base técnico-científica, ambas 
expressando o conservadorismo no Serviço Social. (SANTOS, 2016. 
p.273) 
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Vale ressaltar que em sua gênese o Serviço Social possuía influência da 

igreja católica em sua formação, desta forma, a técnica utilizada seria uma 

reprodução dos valores morais regidos pela igreja, após realizado uma aproximação 

científica é pautado um novo exercício profissional, porém com influências 

conservadoras. 

A partir do golpe de 1964 e a ditadura militar, houve mudanças ocorridas 

no Estado, o que culminou em novas transformações tanto na prática profissional 

quanto na formação, pois emerge um novo perfil de profissionais.  

Há uma abertura dos campos de atuação para os profissionais, pois 

devido o momento histórico o qual era vivenciado, acarretou em uma intensificação 

das expressões da questão social, sendo assim exigindo uma nova prática 

profissional, conforme disserta Netto (2005 p. 123). 

 

Sinteticamente, o fato central é que, no curso deste processo, mudou 
o perfil do profissional demandado pelo mercado de trabalho que as 
condições novas postas pelo quadro macroscópico da autocracia 
burguesa faziam emergir: exigia-se um assistente social ele mesmo 
“moderno” – com um desempenho onde traços “tradicionais” são 
deslocados e substituídos por procedimentos “racionais”. 

 

Outra significativa mudança é que o Serviço Social passa a ser ministrado 

nas universidades, sendo anteriormente em escolas as quais sofriam fortes 

influencia dos valores morais, com a nova realidade, o currículo passa a possuir 

disciplinas voltadas ao trabalho destes profissionais na ditadura militar.   

Portanto inicia-se o processo de Renovação do Serviço Social - sendo 

este fruto do Movimento de Reconceituação - o qual se pretende romper com as 

práticas conservadoras da profissão, segundo a autora Iamamoto (2010) este 

movimento é denominado assim pela “contestação ao tradicionalismo” o qual rompe 

com suas práticas tradicionais e intervém diante da realidade apresentada.  

O movimento de Reconceituação nasce nos países que o serviço social já 

estava consolidado, os quais colocavam em questão o Estado burguês e ainda a 

realidade capitalista. Segundo o autor Netto (2005) o quadro que era vivenciado em 

1968, balizou para que acontecesse o movimento, e este se caracterizava como 

questionamentos quanto ao trabalho tradicional, na particularidade latino-americana. 

Os profissionais que visavam o questionamento ao Serviço Social 

“tradicional” - o qual sua atuação não era pautada em elementos da realidade 
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apresentada pelo indivíduo, mas sim apenas ao desajustamento que o mesmo 

apresentava, conforme supracitado, pautando sua atuação com o tripé de caso, 

grupo e desenvolvimento de comunidade - o movimento propunha uma crítica ao 

tradicionalismo presente na profissão e apresentava a necessidade de reconhecer e 

pautar sua atuação na realidade vivenciada. 

Já no Brasil, na era vivenciada cívico-militar, ocorrera o movimento de 

Renovação do Serviço Social. Este movimento trata-se da tentativa de adoção de 

uma nova perspectiva crítica para a profissão e para seu viés tradicional o qual 

pautava as ações profissionais e ainda propusera uma aproximação com a teoria 

marxista.  

Este movimento vai caminhar em vertentes segundo o autor Netto (2005), 

a primeira é a perspectiva modernizadora, que se caracteriza por profissionais 

buscando uma atualização de seu exercício profissional, uma primeira tentativa de 

rompimento com o tradicionalismo, desta forma os profissionais adequam seu 

exercício profissional às demandas instituídas pela realidade social e econômica 

vivenciada. Netto (2009) descreve sobre esta perspectiva.  

 
[...] a consolidação modelar da tentativa de adequar as 
(auto)representações do Serviço Social tradicional às tendências 
sócio-políticas que a ditadura tornou dominantes e que não se 
propunham como objeto de questionamento substantivo pelos 
protagonistas que concorreram na sua elaboração. (NETTO, 2009. p. 
164-165) 
 

A perspectiva modernizadora foi demarcada pelos documentos de Araxá, 

Teresópolis, Sumaré e Alto da Boa Vista, fruto dos encontros realizados nas 

respectivas cidades. Esta vertente não retratava uma ruptura com o tradicionalismo 

e sim uma captura do exercício tradicional com novas bases para o serviço social.  

A segunda vertente é a denominada reatualização do conservadorismo, 

onde conforme supracitado, a perspectiva modernizadora não conseguiu romper 

com os traços conservadores da profissão, e ainda nos encontros de Sumaré e Alto 

da Boa Vista, foi proposto formulações referente a uma reatualização das ações 

profissionais. Netto (2009) descreve acerca desta vertente.  

 
Trata-se de uma vertente que recupera os componentes mais 
estratificados da herança histórica e conservadora da profissão, nos 
domínios da (auto)representação e da prática, e os repõe sobre uma 
base teórica-metodológica que se reclama, repudiando, 
simultaneamente, os padrões mais nitidamente vinculados à tradição 
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positivista e às referências conectadas ao pensamento crítico 
dialético, de raiz marxista. (NETTO, 2009. p. 157) 
 

Esta vertente é caracterizada pela crítica ao positivismo presente na 

profissão e a mesma propunha uma aproximação teórica para embasar o exercício 

profissional dos assistentes sociais e os mesmos realizam uma crítica ao pautar 

suas ações em reajustamento do indivíduo. Esta utilizou recurso da fenomenologia e 

ainda tratava-se de uma proposta conservadora, tanto quanto a primeira. 

E a terceira e ultima perspectiva colocada por Netto (2009) é a Intenção 

de Ruptura, sendo pautada uma crítica ao conservadorismo e tradicionalismo 

presente na profissão, é demarcada pela aproximação com a teoria marxista. Nesta 

vertente, está presente, segundo o supracitado autor, um hiato entre a intenção de 

romper com os traços conservadores presentes e os indicativos para que estes 

sejam consumados.  

Grandes marcos desta vertente estão associados a aproximação teórica 

que a mesma propunha, a qual embasou uma nova forma de se pensar a profissão 

e assim o que rebate na academia com maior visibilidade em debates acadêmicos e 

políticos.  

A intenção de ruptura foi uma vertente que trouxe uma criticidade à 

autocracia burguesa presente à época, e ganhou maior aderência nas 

universidades, conforme Netto (2009 p. 251) 

 
 [...] no espaço universitário houve uma interação intelectual entre os 
assistentes sociais que podiam se dedicar à pesquisa sem as 
demandas imediatas da prática profissional submetida às exigências 
e controles institucional-organizacionais e especialistas 
investigadores. 
 

Vale salientar que, o serviço social é um produto histórico, portanto este 

acompanha o cenário político e, sobretudo econômico o qual a sociedade vivencia, e 

conforme há mudança na sociedade muda-se a forma de demanda que chegará a 

este profissional e sua resposta a mesma.  

Iamamoto (2012) descreve referente a este período vivenciado pelo 

Serviço Social e suas constantes mudanças 

 

Foi esse o solo histórico que tornou possível e impôs como 
necessário um amplo movimento de renovação crítica do Serviço 
Social, que derivou em significativas alterações nos campos do 
ensino, da pesquisa e da organização, político – corporativa dos 
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assistentes sociais. Por meio desta renovação buscava-se assegurar 
a contemporaneidade do Serviço Social, isto é, sua conciliação com 
a história presente, afirmando-o como capaz de decifrar a sociedade 
brasileira e, nela, a profissão de modo a construir respostas que 
possibilitem ao Serviço Social confirmar-se como necessário no 
espaço e tempo desta sociedade. (IAMAMOTO, 2012. p 223) 
 

A partir da aproximação com a teoria marxista, inicia-se a discussão 

acerca da teoria e prática e sua dialética relação, pois há necessidade de 

conhecimentos teóricos para que o profissional exerça sua profissão, e desta forma 

se aproxime da realidade social vivenciada.  

Devido a emersão de um novo perfil profissional, há necessidade da 

chamada “maturidade acadêmica e profissional do Serviço Social” (NETTO, 1996. 

apud SOUSA, 2008), para que seja evidenciado o novo perfil da profissão e 

realizado uma apropriação teórica. Desta forma o profissional deve se apropriar das 

três dimensões que norteiam o Serviço Social, e segundo Iamamoto (2007) a 

apreensão destas dimensões é essencial para o trabalho do assistente social, pois 

estas irão “iluminar” seu exercício profissional. 

Estas dimensões são respectivamente segundo Souza (2008. Grifos 

nossos): Teórico-metodológica, o autor pontua que esta dimensão trata-se da 

apropriação do profissional com a realidade apresentada a ele, que para que o 

mesmo consiga ultrapassar a aparência do fenômeno apresentado, a partir da 

apropriação teórico-metodológica, conforme descreve que, “[...] lhe permita enxergar 

a dinâmica da sociedade para além dos fenômenos aparentes, buscando conhecer 

sua essência” (SOUZA, 2008. P122). 

Ético-política, o autor traz que esta é a dimensão para que o assistente 

social consiga se apropriar de um posicionamento político frente a realidade 

apresentada, desta forma direcionar sua prática, conforme o mesmo descreve que “o 

assistente social não é um profissional neutro” e que “isso implica em assumir 

valores ético-morais que sustentam sua prática – valores estes que estão presentes 

no Código de Ética Profissional [...]” (SOUZA, 2008. p.121). Portanto esta dimensão 

trata-se da apropriação dos valores presentes no Código de Ética, bem como aderir 

a uma posição política frente a realidade apresentada. 

Técnico-operativa, esta dimensão trata-se do arsenal técnico que o 

profissional terá para se aproximar da realidade vivenciada pela população usuária, 

desta forma o autor descreve que “o profissional deve conhecer, se apropriar e, 
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sobretudo, criar um conjunto de habilidades técnicas que permitam o mesmo 

desenvolver ações profissionais junto à população usuária” (SOUZA, 2008. p. 122), 

portanto esta dimensão está relacionada com a prática do assistente social, com 

todos os meios que o mesmo possui para que seja realizada uma aproximação com 

a realidade vivenciada. 

A apropriação destas dimensões é de suma importância para o trabalho 

do Assistente Social, porém Iamamoto (2007) também descreve que três são 

complementares entre si, precisam estar em relação, pois se colocadas 

separadamente podem expressar limites ao trabalho do mesmo. 

Conforme há a mudança do perfil profissional e na formação destes 

profissionais, havendo assim as constantes críticas a prática profissional 

conservadora, há necessidade da criação de um novo código de ética - situa-se em 

1993 a criação deste código de ética - para o profissional. Este código, que expressa 

uma atualização ao elaborado no ano de 1986, é caracterizado pela presença dos 

interesses e demandas dos usuários dos serviços, este código demarcou um 

posicionamento político em defesa da classe trabalhadora. 

O Código de 1993, o qual reatualizou o de 1986, pauta-se em liberdade, 

defesa dos direitos humanos, ampliação e consolidação da cidadania. Conforme 

descreve o CFESS/CRESS. 

 

A revisão do texto de 1986 processou-se em dois níveis. 
Reafirmando os seus valores fundantes - a liberdade e a justiça 
social -, articulou-os a partir da exigência democrática: a democracia 
é tomada como valor ético-político central, na medida em que é o 
único padrão de organização político-social capaz de assegurar a 
explicitação dos valores essenciais da liberdade e da equidade. É 
ela, ademais, que favorece a ultrapassagem das limitações reais que 
a ordem burguesa impõe ao desenvolvimento pleno da cidadania, 
dos direitos e garantias individuais e sociais e das tendências à 
autonomia e à autogestão social. Em segundo lugar, cuidou-se de 
precisar a normatização do exercício profissional de modo a permitir 
que aqueles valores sejam retraduzidos no relacionamento entre 
assistentes sociais, instituições/organizações e população, 
preservando-se os direitos e deveres profissionais, a qualidade dos 
serviços e a responsabilidade diante do/a usuário/a. 
(CFESS/CRESS, 1996 p. 21) 

 
Desta forma, no mesmo ano de criação do código de ética, foi realizada 

uma revogação da primeira lei de regulamentação para os profissionais, sendo 

respectivamente a Lei 3252, de 27 de agosto de 1957, a qual dispunha a 
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regulamentação para esta profissão, e sendo esta, alterada para a Lei 8662 de 07 

de junho de 1993. A referida Lei dispõe de competências3 para o profissional, as 

quais estão no artigo 4º da mesma, o qual esclarece. 

 
Art. 4º Constituem competências do Assistente Social: 
I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a 
órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, 
entidades e organizações populares; 
II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e 
projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com 
participação da sociedade civil; 
III - encaminhar providências, e prestar orientação social a 
indivíduos, grupos e à população; 
IV - (Vetado); 
V - 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 direitos; 
VI - planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; 
VII - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir 
para a análise da realidade social e para subsidiar ações 
profissionais; 
VIII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração 
pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com 
relação às matérias relacionadas no inciso II deste artigo; 
IX - prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 
relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos 
civis, políticos e sociais da coletividade; 
X - planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e 
de Unidade de Serviço Social; 
XI - realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de 
benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. 
(CFESS/CRESS. 1993) 

 
Portanto é regulamentado que o assistente social possui como 

competência a prestação de esclarecimentos, orientações referentes a benefícios 

que o publico usuário possa acessar, visando o acesso a direitos. 

Bem como as competências, a Lei 8662/93 regulamenta também as 

atribuições privativas4 do assistente social, a qual discorre em seu Art. 5º 

 
Art. 5º Constituem atribuições privativas do Assistente Social: 
I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, 
pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social; 

 
3 Competências referem-se às ações que podem ser realizadas por um assistente social, porém não 
são atribuições privativas do profissional, e não há restrições a outros profissionais realizarem em um 
campo sociocupacional.  
4 Atribuições privativas diferem das competências, pois somente o assistente social deve realizá-las, 

pois é de atribuição do profissional receber a formação para tal ação e apropriar-se de instrumental 

teórico para que seja aplicado em sua prática profissional. 
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II - planejar, organizar e administrar programas e projetos em 
Unidade de Serviço Social; 
III - assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria 
de Serviço Social; 
IV - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações 
e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; 
V - assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de 
graduação como pós-graduação, disciplinas e funções que exijam 
conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular; 
VI - treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de 
Serviço Social; 
VII - dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço 
Social, de graduação e pós-graduação; 
VIII - dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e 
de pesquisa em Serviço Social; 
IX - elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e 
comissões julgadoras de concursos ou outras formas de seleção 
para Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos 
inerentes ao Serviço Social; 
X - coordenar seminários, encontros, congressos e eventos 
assemelhados sobre assuntos de Serviço Social; 
XI - fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal 
e Regionais; 
XII - dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas 
ou privadas; 
XIII - ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão 
financeira em órgãos e entidades representativas da categoria 
profissional. 
Art. 5o-A.A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) 
horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.317, de 2010). 
(CFESS/CRESS. 1993)  

 
O serviço social vai atuar na realidade social vivenciada por seus 

usuários, trata-se de um profissional de nível superior, dotado de regulamentações 

para sua prática. 

O novo currículo do profissional deve considerar uma formação voltada a 

identificar aspectos da realidade social, bem como o desenvolvimento da sociedade 

e o sistema de produção que permeia. O novo perfil dos profissionais recebe uma 

formação generalista crítica e é impulsionado a realizar sua análise acerca da 

demanda e realidade social apresentada. 

Portanto é reanalisado o processo formativo dos profissionais, e 

elaborado as diretrizes curriculares do serviço social em 1996. Foram elaboradas 

através de oficinas realizadas desde 1994 e nestas foram discutidos a formação 

profissional na contemporaneidade. Em 1996 a partir de um encontro visando a 

revisão curricular, foi elaborado a “Proposta Nacional de Currículo Mínimo para o 
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Serviço Social” a qual foi aprovada pela ABESS em uma Assembleia realizada no 

Rio de Janeiro em novembro de 1996 e ainda em dezembro do mesmo ano foi 

promulgada a Lei de Diretrizes Básicas da Educação - LDB (Lei nº 9394) a qual 

exige que os cursos de nível superior elaborem um currículo mínimo de acordo com 

as diretrizes nacionais. (ABESS, 1996). 

 
Diretrizes estas que estabeleçam um patamar comum, assegurando, 
ao mesmo tempo, a flexibilidade, descentralização e pluralidade no 
ensino em Serviço Social, de modo a acompanhar as profundas 
transformações da ciência e da tecnologia na contemporaneidade. 
Os novos perfis assumidos pela questão social frente à reforma do 
Estado e às mudanças no âmbito da produção requerem novas 
demandas de qualificação do profissional, alteram o espaço 
ocupacional do assistente social, exigindo que o ensino superior 
estabeleça padrões de qualidade adequados. (ABESS, 1996. p. 3) 

 
As diretrizes curriculares são pautadas ainda em cinco princípios para o 

currículo da formação profissional, sendo eles.  

 
2.1- Princípios: São princípios que fundamentam a formação 
profissional:  
1. Flexibilidade de organização dos currículos plenos, expressa na 
possibilidade de definição de disciplinas e ou outros componentes 
curriculares - tais como oficinas, seminários temáticos, atividades 
complementares - como forma de favorecer a dinamicidade do 
currículo;  
2. Rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade social 
e do Serviço Social, que possibilite a compreensão dos problemas e 
desafios com os quais o profissional se defronta no universo da 
produção; e reprodução da vida social.  
3. Adoção de uma teoria social crítica que possibilite a apreensão da 
totalidade social em suas dimensões de universalidade, 
particularidade e singularidade;  
4. Superação da fragmentação de conteúdos na organização 
curricular, evitando-se a dispersão e a pulverização de disciplinas e 
outros componentes curriculares; 
5. Estabelecimento das dimensões investigativa e interventiva como 
princípios formativos e condição central da formação profissional, e 
da relação teoria e realidade. (ABEPSS, 1996. p.6) 

 
Estas diretrizes pressupõem uma nova lógica curricular, que se expressa 

em três núcleos de fundamentação, os quais são teórico-metodológicos da vida 

social; fundamentos da formação sócio histórica da sociedade brasileira; 

fundamentos do trabalho profissional. 

Estas diretrizes são formuladas em eixos sendo estes estruturantes, que 

segundo as autoras Portes e Portes (2019 p. 218 - 219) são os pilares para que seja 



32 

realizada a formação dos profissionais, estes eixos são a “questão social e 

trabalho/processos de trabalho” e transversais, que irão permitir o acesso a saberes 

pertinentes à profissão, são estes “ética, a pesquisa e o estágio”. 

Desta forma, com os três marcos regulamentários da profissão, sendo o 

Código de Ética, formulado em 1993, a Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 

8662/93) e a Diretrizes Curriculares no ano de 1996, estruturam o projeto ético-

político da profissão. Este pautado pelas lutas societárias, bem como a referência 

teórica para pautar sua intervenção, direitos e deveres enquanto trabalhador, bem 

como conduta ética a ser tomada frente a seu trabalho. (Yazbeck, 2014). 

Com a emersão do projeto ético político da profissão, este se 

caracterizava como uma tentativa para o rompimento com o conservadorismo 

enraizado, desta forma, há a apropriação política, teórica e ética, e a aproximação 

com a teoria social marxista. 

Conforme descreve a autora Santos (2016).  

 
Esse projeto tenta romper com a cultura profissional conservadora, 
trazendo um novo acúmulo político, ético e teórico de viés mais 
progressista para a profissão com aporte na teoria social de Marx. 
(SANTOS, 2016. p 274 – 275) 

 
É a partir da criação deste projeto que é respaldada a relação entre teoria 

e prática, onde há a necessidade de desenvolver uma dialética relação entre 

conhecimentos teóricos adquiridos como referencial analítico para exercê-lo no 

trabalho profissional. 

As autoras Almeida e Alencar (2012) descrevem acerca da apropriação 

com a teoria marxista que.  

A interlocução do Serviço Social com a tradição marxista vem 
orientando as principais indagações sobre o significado social da 
profissão desde os anos 1980 e consolidado nos anos 1990 
perspectivas de análise não só acerca da profissão, mas, 
particularmente, dos fenômenos sociais que tipificam a sociedade do 
capital em suas crises e respostas contemporâneas. (ALMEIDA. 
ALENCAR, 2012. p 131)  

 
Portanto a apropriação com a teoria marxista, o profissional se aproxima 

da realidade social vivenciada, do modo de produção e da estruturação da 

sociedade, bem como o desenvolvimento do Estado burguês. Sendo assim, coloca-

se a classe trabalhadora como sujeito histórico bem como político.  

O Serviço Social é tido como uma profissão liberal, pois segundo a 
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Confederação Nacional de Profissões Liberais define uma profissão liberal como,  

 
[...] aquele legalmente habilitado a prestação de serviços de natureza 
técnico-científica de cunho profissional com a liberdade de execução 
que lhe é assegurada pelos princípios normativos de sua profissão, 
independentemente de vínculo de prestação de serviços (CNPL, 
2012. p. 4). 

 
Este termo, analisado pelo senso comum trata-se de profissionais que 

possuem autonomia para atuarem por conta própria, os quais podem ou não possuir 

vínculo empregatício, tais como os médicos, advogados, engenheiros, os quais 

podem optar por trabalhar em escritórios próprios. 

Porém conforme descreve Iamamoto (1983) 

 
A definição jurídica do Serviço Social como liberal abre 
possibilidades de seu exercício independente, apesar de serem 
restritas tais experiências face ao panorama do mercado de trabalho 
especializado (IAMAMOTO, 1983. P 80). 

 
Desta forma, mesmo tendo uma definição como uma profissão liberal, o 

Serviço Social não possui condições para que seja uma profissão com tal 

característica, pois conforme descreve Iamamoto e Carvalho (1998) o assistente 

social não possui “[...] condições materiais e técnicas para o exercício de seu 

trabalho e do completo controle sobre o mesmo [...]” (IAMAMOTO; CARVALHO, 

1998, p.80), devido a sua inscrição na divisão social e técnica do trabalho e ainda 

estar atrelado a um empregador. 

Mesmo não possuindo a tradição de exercer a profissão como autônomo, 

não exclui integralmente o caráter de profissão liberal, pois estão presentes na 

profissão algumas características, sendo estas. 

 
[...] a reivindicação de uma deontologia (Código de Ética), o caráter 
não-rotineiro da intervenção [...]. Outra característica a ser ressaltada 
é a existência de uma relação singular no contato direto com os 
usuários – “os clientes” – o que reforça um certo espaço para a 
atuação técnica, abrindo a possibilidade de se reorientar a forma de 
intervenção, conforme a maneira de se interpretar o papel 
profissional. A isso se acresce outro traço peculiar ao Serviço Social: 
a indefinição ou fluidez do “que é” ou do “que faz” o Serviço Social, 
abrindo ao Assistente social a possibilidade de apresentar propostas 
de trabalho que ultrapassem meramente a demanda institucional 
(IAMAMOTO; CARVALHO 1998, p. 80). 

 
Segundo Yazbeck (2000) o assistente social trata-se de um profissional 
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mediador no âmbito das políticas sociais, desta forma estando suscetível a 

atividades e cumprimento de objetivos, os quais lhe são atribuídos, desta forma o 

mesmo possui um caráter de uma profissão não-liberal.  

A autora Simões (2016) reforça as ideias de Yazbeck (2000), 

descrevendo que.  

 
No exercício de suas atividades o Assistente Social não tem se 
configurado como um profissional autônomo, não dispondo, portanto 
do controle integral das condições materiais, organizacionais e 
técnicas para o desempenho de seu trabalho. No entanto Yazbeck 
(2000) aponta que o Assistente Social dispõe de relativa autonomia e 
de características presentes nas profissões liberais, tais como: 
singularidade que pode estabelecer na relação com seus usuários; 
presença de um código de ética orientador de suas ações; caráter 
não rotineiro de seu trabalho; possibilidade de apresentar propostas 
de intervenção a partir de seus conhecimentos técnicos e 
regulamentação da profissão. (SIMÕES, 2016. p 102) 
 

Desta forma, as autoras partem do pressuposto que o Assistente Social 

trata-se de um profissional liberal que detém de uma relativa autonomia, a qual 

possui estatutos legais, para sua regulamentação.  

Quanto a autonomia profissional, Mota e Amaral (1998) citado por Simões 

(2016. p. 100) descrevem que,  

 
É através da relativa autonomia profissional em todas as suas 
dimensões, que torna-se possível vislumbrar um caminho entre 
“demanda objetivada e as relações que a determinam” (Mota e 
Amaral, 1998. p 42) para que através de um movimento dialético 
possa reconstruir continuamente os objetos de intervenção e 
estratégias de ação do Serviço Social. 
 

A autora ainda pontua que mesmo possuindo diversas normativas que 

regulam esta autonomia, a mesma ainda é tensionada pelo campo socioeconômico 

que o profissional atua, desta forma Iamamoto (2007), descreve que.  

 
os empregadores condicionam  a possibilidade de realização dos 
resultados projetados, estabelecendo as condições sociais em que 
ocorre a materialização do projeto profissional (IAMAMOTO, 2007. p 
219) 

 
Portanto as autoras descrevem que apesar do profissional possuir sua 

autonomia profissional, ele está suscetível as demandas apresentadas por seus 

empregadores, Simões (2016) descreve ainda que as  
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[...] exigências trazidas pelos variados tipos de empregadores 
condicionam o conteúdo do trabalho realizado pelos Assistentes 
Sociais e limitam as possibilidades de efetivação de seus objetivos 
profissionais. (SIMÕES, 2016. P104) 
 

A autonomia profissional, conforme as supracitadas autoras, se expressa 

de forma diferenciada nos campos sóciocupacionais, pois esta é tensionada por 

correlação de forças econômicas, políticas e culturais.  

Desta feita, a autonomia do Assistente Social se materializa através do 

trabalho assalariado estando vinculado a um empregador, portanto se 

caracterizando como relativa, conforme Simões (2016) descreve.  

 
A relatividade da autonomia técnica se deve ao fato que o Assistente 
Social não dispõe de todos os meios necessários para realizar sua 
atividade, sendo que parte destes são fornecidos pelas instituições 
empregadoras. (SIMÕES, 2016. p. 114) 

 
Desta forma o Serviço Social trata-se de uma profissão caracterizada 

como liberal, porém o assistente social não possui condições para exercer como 

autônomo, possuindo determinada autonomia no campo sóciocupacional, sendo 

esta relativa, pois a mesma está condicionada às demandas trazidas por seu 

empregador, segundo as referidas autoras. 
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3. O TRABALHO DOS/AS ASSISTENTES SOCIAIS NA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRABALHO NO CRAS  

3.1 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL. 
 

Iremos abordar quanto a trajetória histórica da política de assistência 

social no Brasil, desde sua gênese, e o rompimento com a trajetória conservadora 

da política, o trabalho do assistente social na PAS bem como considerações 

referentes aos dilemas enfrentados na atualidade. 

A emersão das políticas sociais, nos países, não se deu de forma 

universal, pois a mesma dependeu das lutas da classe trabalhadora, desta forma se 

desenvolvendo de forma gradual, e segundo as autoras Behring e Boschetti (2010) 

podemos situar o final do século XIX, demarcado ainda com o inicio da fase 

monopólica do capitalismo.  

Na Europa vivenciava-se uma “aliança” entre as classes, o que resultou 

no Welfare State, o qual foi possível a criação de legislações voltadas ao social, 

quanto a esse momento, as supracitadas autoras descrevem que.  

 
Esse “consenso”, materializado pela assunção ao poder de partidos 
social-democratas, institucionalizou a possibilidade de 
estabelecimento de políticas abrangentes e mais universalizadas, 
baseadas na cidadania, de compromisso governamental com 
aumento de recursos para a expansão de benefícios sociais, de 
consenso político em favor da economia mista e de um amplo 
sistema de bem estar e de comprometimento estatal com 
crescimento econômico e pleno emprego (BEHRING E BOSCHETTI, 
2010. p 92). 

 
Já o modelo norte americano de proteção social estava associado à 

contribuição dos que eram trabalhadores, as autoras ainda citam sobre tal proteção. 

 
O modelo bismarckiano é identificado como sistema de seguros 
sociais, pois suas características assemelham-se à de seguros 
privados. Em relação aos direitos, os benefícios cobrem 
principalmente (e às vezes exclusivamente) os trabalhadores 
contribuintes e suas famílias; o acesso é condicionado a uma 
contribuição direta e o montante das prestações é proporcional à 
contribuição efetuada. (BEHRING E BOSCHETTI, 2010. p 66. Grifos 
nossos). 

 
No Brasil, a forma que emergiu a política social não acompanhou o 

cenário vivenciado nos outros países, desta forma se desenvolvendo de forma 
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tardia, e esta em sua gênese fortemente influenciada pelas classes dominantes à 

época conforme descreve Yazbeck (2008. p 2) 

 
[...] o Estado brasileiro, como outros na América Latina, se construiu 
como um importante aliado da burguesia, atendendo à logica de 
expansão do capitalismo e nesse sentido, as emergentes políticas 
sociais no país, devem ser apreendidas no movimento geral e nas 
configurações particulares deste Estado. Nesta perspectiva, o que 
pode ser constatado é que a Política Social estatal surge a partir de 
relações sociais, que peculiarizaram a sociedade brasileira nos anos 
30[...] 

  
Neste primeiro momento a proteção social estava vinculada aos 

trabalhadores que através de seu salário realizavam a contribuição, similar ao 

modelo bismarckiano, como descreve o autor Castro (2009). 

 
[...]a proteção social estava fortemente baseada na capacidade 
contributiva dos trabalhadores, o que reproduz as injustiças e 
desigualdades predominantes na sociedade. Os mecanismos 
corretores das desigualdades e da pobreza, geradas pelo sistema de 
mercado, que deveriam operar por meio das políticas sociais, foram 
muito frágeis. Isso porque não existia a garantia de direitos sociais 
básicos a todos os indivíduos, indiferentemente de participarem ou 
não do processo de produção. (CASTRO, 2009. P 91 – 92) 

 
Desta forma, as políticas sociais não eram vistas como direito de todos, e 

sim como um direito somente daqueles que eram trabalhadores e suas famílias, já 

os que compunham o exército industrial de reserva, e que não estavam na condição 

de trabalhador ficavam sob os cuidados das igrejas e da caridade.  

No pós ditadura militar houve um aumento das políticas sociais, pois 

houve forte pressão popular e ainda necessidade de controle social dos movimentos 

sociais que estavam em expansão, ainda as autoras Behring e Boschetti (2010) 

descrevem que “[...] a ditadura militar reeditou a modernização conservadora como 

via de aprofundamento das relações sociais capitalistas [...] agora de natureza 

claramente monopolista[...]” e “houve um forte incremento da política social 

brasileira.” (BEHRING E BOSCHETTI, 2010. p 136) 

Em 1988, no governo de José Sarney5, foi elaborada através de 

Assembléia Constituinte, e promulgada a Constituição Federal, a chamada 

“Constituição Cidadã”, a qual ampliou os direitos sociais da sociedade. 

 
5 O qual assumiu o poder após o falecimento do presidente eleito Tancredo Neves (1985), e sendo 
Sarney seu vice, tomou posse em 15 de março de 1985.  
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Esta Constituição trouxe os direitos, conforme descrito em seu artigo 5º.  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade. (BRASIL, 1988)  

 
Descreve ainda em seu artigo 6º quanto aos direitos sociais. 

 

 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (BRASIL, 1988) 
 

Com a Constituição de 1988 é colocado que todos são detentores de 

direitos, tantos sociais, quanto civis, sem distinções. Ainda esta constituição coloca 

referente à proteção social, sendo esta como um direito de todos e dever do Estado, 

inserindo o tripé da Seguridade Social6, sendo as políticas de saúde, de previdência 

social e de assistência social, conforme descrito em seu Capítulo II, seção I Artigo 

194.  

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas 
a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social. 
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social [...] (BRASIL, 1988) 
 

Antes de ser promulgada a Constituição Federal de 1988, a assistência 

social era voltada aos valores morais da igreja, conforme descreve a autora Pereira 

(2007) 

 

Embora existisse desde o Brasil Colônia, a sua ação era ditada por 
valores e interesses que se confundiam com o dever moral, vocação 
religiosa, sentimentos de comiseração, ou então, com práticas 
eleitoreiras, clientelistas e populistas. Nesta época predominava o 
que denominamos assistencialismo, isto é, o uso distorcido e 
perverso da assistência. (PEREIRA, 2007. p. 64. Grifos nossos). 

 
Desta feita, ao se inserir como direito de todos e dever do Estado, a 

 
6 Em seu artigo 194, a Constituição traz que a Seguridade Social se define como “conjunto integrado 
de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (BRASIL, 1988). Segundo as autoras Couto, 
Yazbek e Raichelis  (2012) “supõe que os cidadãos tenham acesso a um conjunto de direitos e 
seguranças, que cubram, reduzam ou previnam situações de risco e vulnerabilidades sociais” 
(COUTO, YAZBEK E RAICHELIS, 2012. p 55. Nota 1). 
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política de Assistência Social passa a ser regulamentada no âmbito da seguridade 

social e de acordo com a Constituição em sua Seção IV Artigo 203 é “prestada a 

quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social” (BRASIL, 

1988), tratando-se de uma política não contributiva, a qual deve prestar atendimento 

a quem dela necessitar, conforme descreve Sposati (2007).  

Anos após a promulgação da Constituição Federal, foi criada a Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS, sendo esta a Lei nº 8.742 promulgada no 

ano de 1993, a qual traz as regulamentações para efetivação da política de 

Assistência Social, como um direito de todos, portanto a mesma traz normas, 

garantindo assim a execução efetiva da Constituição Federal de 1988.  

Segundo Yasbeck (2006). 

 
[...] inova ao afirmar para a Assistência Social seu caráter de direito 
não contributivo (independentemente de contribuição à Seguridade e 
para além dos interesses do mercado), ao apontar a necessária 
integração entre o econômico e o social ao apresentar e ao 
apresentar novo desenho institucional para a assistência social. 
(YASBECK, 2006, p.12) 

 
A LOAS reforça para a assistência social seu caráter de política social, 

desta forma afirma que esta política é de dever do Estado e ressalta seu critério 

como uma política não contributiva, como está descrito em seu Artigo 1º.  

 
Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é 
Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 
sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 
necessidades básicas. (BRASIL, 2004) 

 
Após a criação da LOAS houve a necessidade de criação de uma Política 

Nacional de Assistência Social –PNAS, sendo esta aprovada em 2004, pelos órgãos 

que regulamentam a política de assistência social, sendo o Ministério de 

Desenvolvimento Social – MDS7 e o Conselho Nacional da Assistência Social – 

CNAS, o qual tinha como objetivo principal a implementação do SUAS com a 

integração entre as instancias do distrito federal, estados e municípios com o 

Governo Federal.  

Segundo as autoras Couto, Yazbek e Raichelis (2012) a PNAS.  

 

 
7 Atualmente Ministério da Cidadania.  



40 

[...] vai explicitar e tornar claras as diretrizes para efetividade da 
Assistência Social como direito de cidadania e responsabilidade do 
Estado, apoiada em um modelo de gestão compartilhada pautada no 
pacto federativo, no qual são detalhadas das atribuições e 
competências dos três níveis de governo na provisão de atenções 
socioassistenciais, em consonância com o preconizado na LOAS e 
nas Normas Operacionais (NOBs) editadas a partir das indicações e 
deliberações das Conferências, dos Conselhos e das Comissões de 
Gestão Compartilhada. (COUTO, YAZBEK E RAICHELIS, 2012. p 
60) 

 
A PNAS possui princípios, diretrizes e objetivos para que seja aplicada, 

que se expressam com a necessidade de acesso igualitário para toda a população, 

para que seja normatizado sua ação no Brasil.  

Quanto aos seus princípios estão relacionados à democratização do 

acesso, são eles.  

Em consonância com o disposto na LOAS, capítulo II, seção I, artigo 
4º, a Política Nacional de Assistência Social rege-se pelos seguintes 
princípios democráticos:  
I – Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica;  
II – Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário 
da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;  
III – Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu 
direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência 
familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória 
de necessidade;  
IV – Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às 
populações urbanas e rurais;  
V – Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público 
e dos critérios para sua concessão. (BRASIL, 2004, p 32) 

 
Em seu princípio primeiro está descrito quanto a necessidade de 

rentabilidade econômica, o qual impacta na universalização do acesso. 

As diretrizes que compunham a PNAS, para os diferentes territórios do 

país, são.  

 

A organização da Assistência Social tem as seguintes diretrizes, 
baseadas na Constituição Federal de 1988 e na LOAS:  
I - Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e 
as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos 
respectivos programas às esferas 33 estadual e municipal, bem 
como a entidades beneficentes e de assistência social, garantindo o 
comando único das ações em cada esfera de governo, respeitando-
se as diferenças e as características socioterritoriais locais;  
II – Participação da população, por meio de organizações 
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representativas, na formulação das políticas e no controle das ações 
em todos os níveis;  
III – Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política 
de Assistência Social em cada esfera de governo;  
IV – Centralidade na família para concepção e implementação dos 
benefícios, serviços, programas e projetos. (BRASIL, 2004, p 32 – 
33) 

 
Portanto estas diretrizes descrevem a necessidade da articulação entre as 

instancias dos municípios, e estados estarem articuladas com o Governo Federal, a 

necessidade do Estado na gestão desta política, se articulando com a sociedade. 

E ainda possui como objetivos para a política de Assistência Social no 

Brasil.  

 

A Política Pública de Assistência Social realiza-se de forma integrada 
às políticas setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais, 
visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao 
provimento de condições para atender contingências sociais e à 
universalização dos direitos sociais. Sob essa perspectiva, objetiva: 
• Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção 
social básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que 
deles necessitarem.  
• Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos 
específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços 
socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural.  
• Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham 
centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e 
comunitária. (BRASIL, 2004, p 33) 

 
Estes objetivos se expressam como uma forma de promover acesso 

igualitário com a população usuária é a expressão do compromisso o qual foi 

assumido pelo Estado para ter tais garantias.  

A PNAS traz ainda a divisão dos níveis de proteção social da política e 

assistência social, sendo eles Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de 

Alta e Média complexidade.  

Na proteção Social Básica, conforme está descrito na PNAS. 

 
A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de 
risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, 
e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à 
população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente 
da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso 
aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos 
afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações 
etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). 
(BRASIL, 2004, p 33)  
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Portanto a proteção básica está relacionada com o trabalho com famílias 

para a prevenção do rompimento de vínculos, conforme a identificação da situação 

de vulnerabilidade apresentada, a mesma conta com programas, projetos, serviços, 

e benefícios ofertados, é realizada sua ação através do Programa de Atendimento 

Integral à Família – PAIF, e possui suas ações articuladas entre as três esferas de 

governo.  

Quanto a Proteção Social Especial, a PNAS descreve que.  

 
A ênfase da proteção social especial deve priorizar a reestruturação 
dos serviços de abrigamento dos indivíduos que, por uma série de 
fatores, não contam mais com a proteção e o cuidado de suas 
famílias, para as novas modalidades de atendimento. A história dos 
abrigos e asilos é antiga no Brasil. A colocação de crianças, 
adolescentes, pessoas com deficiência e idosos em instituições para 
protegê-los ou afastá-los do convívio social e familiar foi, durante 
muito tempo, materializada em grandes instituições de longa 
permanência, ou seja, espaços que atendiam a um grande número 
de pessoas, que lá permaneciam por longo período – às vezes a vida 
toda. São os chamados, popularmente, como orfanatos, internatos, 
educandários, asilos, entre outros. (BRASIL, 2004, p 37) 
 

Desta forma a proteção social especial vai atuar quando há situações de 

violências e riscos contra a população em geral, não estando somente vinculado ao 

fator econômico.  

É neste nível de proteção que será elaborado ações para intervenção 

com estas famílias, visando “desencadear estratégias de atenção sociofamiliar que 

visem a reestruturação do grupo familiar e a elaboração de novas referências morais 

e afetivas” (BRASIL, 2004, p 37). 

A Proteção Social, conforme supracitado está divida em de média e alta 

complexidade, sendo a de média complexidade, a PNAS traz que.  

 
São considerados serviços de média complexidade aqueles que 
oferecem atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos 
violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não foram 
rompidos. Neste sentido, requerem maior estruturação técnico-
operacional e atenção especializada e mais individualizada, e, ou, de 
acompanhamento sistemático e monitorado, tais como:  
• Serviço de orientação e apoio sociofamiliar; 
• Plantão Social. • Abordagem de Rua; 
• Cuidado no Domicílio; 
• Serviço de Habilitação e Reabilitação na comunidade das pessoas 
com deficiência; 
• Medidas socioeducativas em meio-aberto (Prestação de Serviços à 
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Comunidade – PSC e Liberdade Assistida – LA). (MDS/PNAS, 2004. 
P 38) 

 
Portanto a Proteção Social de Média Complexidade trata-se de 

atendimentos às famílias e indivíduos que tiveram algum de seus direitos violados, 

porém ainda possuem vínculos, sejam estes familiares e/ou comunitários, a PNAS 

traz ainda que tais atendimentos são realizados nos Centros de Referência 

Especializados da Assistência Social – CREAS.  

Quanto a Proteção Social de Alta Complexidade, diferente da anterior, 

são atendimentos para quando já há o rompimento dos vínculos e há a necessidade 

de atendimento e acompanhamento integral, conforme descreve a PNAS.  

 

Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são 
aqueles que garantem proteção integral – moradia, alimentação, 
higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se 
encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, 
necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário. 
Tais como:  
• Atendimento Integral Institucional; 
• Casa Lar; 
• República;  
• Casa de Passagem;  
• Albergue;  
• Família Substituta;  
• Família Acolhedora; 
• Medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade 
(semiliberdade, internação provisória e sentenciada);  
• Trabalho protegido. (MDS/PNAS, 2004. P 38) 

 
Portanto estes atendimentos e garantias são realizados em instituições de 

acolhimentos, sejam estes das crianças e adolescentes, adultos ou idosos. Tais são 

realizados quando há a retirada dos vínculos, estes já inexistentes, conforme 

supracitado, devido a estarem em situação de violência e/ou ameaça, sendo 

necessária a retirada do núcleo familiar e/ou comunitário.  

Em 2003, houve uma avaliação da LOAS, sendo esta na IV Conferência 

Nacional de Assistência Social, onde levantou-se a necessidade da criação da um 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS, sendo este aprovado somente 2 anos 

depois em 2005, sendo desenvolvido para que seja possível que a PAS seja 

exercida como uma política pública.   

O SUAS traz como fundamento que o estado deve ser garantidor do 

cumprimento dos direitos sociais, portanto reforça que a Assistência Social é de 
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direitos de todos e dever do Estado, conforme descreve as autoras Couto, Yazbek e 

Raichelis (2012). 

 

O SUAS está voltado à articulação em todo o território nacional das 
responsabilidades, vínculos e hierarquia, do sistema de serviços, 
benefícios e ações de assistência social, de caráter permanente ou 
eventual, executados e providos por pessoas jurídicas de direito 
público sob critério de universalidade e de ação em rede 
hierarquizada e em articulação com iniciativas da sociedade civil. 
(COUTO, YAZBEK E RAICHELIS, 2012. p 60). 

 
A Norma Operacional Básica - NOB/SUAS8 traz as regulamentações 

necessárias ao SUAS, conforme descreve em seu Art. 2º quanto aos objetivos do 

sistema.  

 

Art. 2º São objetivos do SUAS:  
I - consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a 
cooperação técnica entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios que, de modo articulado, operam a proteção social não 
contributiva e garantem os direitos dos usuários;  
II - estabelecer as responsabilidades da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios na organização, regulação, 
manutenção e expansão das ações de assistência social;  
III - definir os níveis de gestão, de acordo com estágios de 
organização da gestão e ofertas de serviços pactuados 
nacionalmente;  
IV - orientar-se pelo princípio da unidade e regular, em todo o 
território nacional, a hierarquia, os vínculos e as responsabilidades 
quanto à oferta dos serviços, benefícios, programas e projetos de 
assistência social;  
V - respeitar as diversidades culturais, étnicas, religiosas, 
socioeconômicas, políticas e territoriais;  
VI - reconhecer as especificidades, iniquidades e desigualdades 
regionais e municipais no planejamento e execução das ações;  
VII - assegurar a oferta dos serviços, programas, projetos e 
benefícios da assistência social;  
VIII - integrar a rede pública e privada, com vínculo ao SUAS, de 
serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social;  
IX - implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na 
assistência social; X - estabelecer a gestão integrada de serviços e 
benefícios;  
XI - afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos 
como funções da política de assistência social. (NOB/SUAS, 2012. P 
16) 

 
Traz ainda, em seu Art. 3º quanto aos princípios organizativos do SUAS 

.  

 
8 Aprovada em 2005 pelo CNAS, e tendo sua ultima atualização no ano de 2012. 
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Art. 3º São princípios organizativos do SUAS:  
I - universalidade: todos têm direito à proteção socioassistencial, 
prestada a quem dela necessitar, com respeito à dignidade e à 
autonomia do cidadão, sem discriminação de qualquer espécie ou 
comprovação vexatória da sua condição;  
II - gratuidade: a assistência social deve ser prestada sem exigência 
de contribuição ou contrapartida, observado o que dispõe o art. 35, 
da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso;  
III - integralidade da proteção social: oferta das provisões em sua 
completude, por meio de conjunto articulado de serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais;  
IV - intersetorialidade: integração e articulação da rede 
socioassistencial com as demais políticas e órgãos setoriais;  
V - equidade: respeito às diversidades regionais, culturais, 
socioeconômicas, políticas e territoriais, priorizando aqueles que 
estiverem em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social. 
(NOB/SUAS, 2012. P 16) 

 
Desta forma, o SUAS e a PNAS se caracterizam como normativas para a 

efetivação e consolidação da PAS como uma política pública, de direito, não 

contributiva e que está na Seguridade Social. 

 

3.2 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: O CRAS  
 

A Proteção Social Básica conforme descrito anteriormente integra a 

PNAS, desta forma a mesma vai atuar na prevenção para que os vínculos familiares 

e comunitários não sejam rompidos, desta forma com programas, projetos e 

benefícios.  

Esta irá realizar o trabalho com as famílias se aproximando assim de sua 

realidade atuando no território que a mesma vivencia, devem ser de forma integrada 

com as demais políticas públicas e até mesmo com os serviços da Proteção Social 

Especial, conforme descreve a PNAS (2004). 

A Proteção Social Básica, segundo a tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais9, possui três serviços que devem ser ofertados, “Serviço de 

Proteção Integral à Família – PAIF; Serviço de Convivência e Fortalecimentos de 

 
9 Aprovada em 11 de Novembro de 2009, por meio da Resolução nº 109, Pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS, a Tipificação Nacional de Serviços Sócioassistenciais “possibilitou a 
padronização em todo território nacional dos serviços de proteção social básica e especial, 
estabelecendo seus conteúdos essenciais, público a ser atendido, propósito de cada um deles e os 
resultados esperados para a garantia dos direitos socioassistenciais. Além das provisões, aquisições, 
condições e formas de acesso, unidades de referência para a sua realização, período de 
funcionamento, abrangência, a articulação em rede, o impacto esperado e suas regulamentações 
específicas e gerais”. (CNAS, 2014. P 4). Aprovada em 2009 e editada em 13 de Maio de 2014, 
incluindo a resolução nº 13.   
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Vínculos e Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com 

Deficiência e Idosos”.  (CNAS, 2014. p 10) 

Os serviços da Proteção Social Básica devem ser executados nos 

Centros de Referências de Assistência Social – CRAS sendo esta uma unidade 

pública estatal de abrangência territorial, e conforme descreve as Orientações 

Técnicas Centro de Referência de Assistência Social – CRAS (2009). 

 

O CRAS é uma unidade de proteção social básica do SUAS, que tem 
por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e 
riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. 
Esta unidade pública do SUAS é referência para o desenvolvimento 
de todos os serviços socioassistenciais de proteção básica do 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS, no seu território de 
abrangência. Estes serviços, de caráter preventivo, protetivo e 
proativo, podem ser ofertados diretamente no CRAS, desde que 
disponha de espaço físico e equipe compatível. Quando 
desenvolvidos no território do CRAS, por outra unidade pública ou 
entidade de assistência social privada sem fins lucrativos, devem ser 
obrigatoriamente a ele referenciados. (MDS, 2009. P 9) 
 

O CRAS é operacionalizado pelo Serviço de Proteção Integral à Família – 

PAIF, que é realizado através do trabalho com famílias, que assim busca a 

prevenção de possíveis rompimentos de vínculos, desta forma promovendo o 

acesso a benefícios, programas e projetos, visando melhoria na qualidade de vida.  

Portanto ao realizar seus trabalhos focados nas famílias, o CRAS atribui a 

centralidade à família para todas as suas ações, na PAS a família é entendida como 

um núcleo e suas ações são voltados à matricial idade sóciofamiliar, a qual entende 

família como uma unidade protetiva e de cuidado, e segundo a PNAS (2004) 

entende-se por família sendo um conjunto de pessoas unidas por laços 

consanguíneos, afetivos e/ou de solidariedade.   

As Orientações técnicas trazem referente às funções de um CRAS, sendo  

 
As funções do CRAS não devem ser confundidas com as funções do 
órgão gestor da política de assistência social municipal ou do DF: os 
CRAS são unidades locais que têm por atribuições a organização da 
rede socioassistencial e oferta de serviços da proteção social básica 
em determinado território, enquanto o órgão gestor municipal ou do 
DF tem por funções a organização e gestão do SUAS em todo o 
município. 
Fornecimento de informações e dados para o Órgão Gestor 
Municipal ou do DF sobre o território para subsidiar:  
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• a elaboração Plano Municipal de Assistência Social;  
• o planejamento, monitoramento e avaliação dos serviços ofertados 
no CRAS;  
• a alimentação dos Sistemas de Informação do SUAS;  
• os processos de formação e qualificação da equipe de referência;  
Oferta do PAIF e outros serviços socioassistenciais da Proteção 
Social Básica.  
Gestão territorial da rede socioassistencial da PSB. (MDS, 2009. P 
11) 

 
Quanto a equipe técnica do CRAS, a NOB-RH/SUAS (2011) estabelece 

que para municípios de Pequeno Porte I, para até 2.500 famílias referenciadas é 

necessário dois técnicos de nível superior sendo um assistente social e outro 

preferencialmente psicólogo, e dois técnicos de nível médio; para municípios 

Pequeno Porte II, para até 3.500 famílias referenciadas é necessário três técnicos de 

nível superior sendo dois assistentes sociais e preferencialmente um psicólogo, e 

três técnicos de nível médio; para municípios sendo Médio, Grande Metrópole e DF 

é necessário para cada 5.000 famílias referenciadas quatro técnicos de nível 

superior sendo dois assistentes sociais, um psicólogo e um profissional que compõe 

o SUAS e quatro técnicos de nível médio.  

 
3.3 O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL: PARTICULARIDADES NO CRAS 
 

A Política de Assistência Social pode ser considerada um dos principais 

campos sóciocupacionais para o trabalho do Assistente Social, principalmente após 

a implementação do SUAS, a qual tem se construido historicamente através de 

contradições. (CAMPOS; SGORLON; TORRES, 2020) 

O exercício profissional do assistente social na política de assistência 

social é de natureza analítica e interventiva e, norteado pelo caráter investigativo e 

crítico da profissão, sendo este pautado na defesa dos direitos do público atendido. 

Desta forma como descreve nos Parâmetros para Atuação do Assistente Social na 

Política de Assistência Social (2011).  

 
[...] a intervenção profissional na política de Assistência Social não 
pode ter como horizonte somente a execução das atividades 
arroladas nos documentos institucionais, sob o risco de limitar suas 
atividades à “gestão da pobreza” sob a ótica da individualização das 
situações sociais e de abordar a questão social a partir de um viés 
moralizante. (CFESS, 2011. p7) 

 
Segundo as autoras Campos, Sgorlon e Torres (2020), há diversas 
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possibilidades de trabalho para os Assistentes Sociais na PAS.  

 
destacando-se: a ação direta com os usuários, identificando 
demandas de atendimentos associados à condição de vida, o 
trabalho nos territórios, construindo o diagnóstico sócioterritorial, a 
identificação e a articulação da rede sócioassistentencial e as 
lideranças nos territórios; a gestão da política de assistência social, 
destacando-se a gestão dos serviços, das equipes, dos 
equipamentos sociais, a proposição de sistemas de monitoramento e 
avaliação das ações dessa política, e a construção de bancos de 
dados, ações de planejamento e gestão do orçamento; ações de 
controle social, com a participação nos conselhos, e ações decaráter 
formativo, expressas na supervisão direta de estudantes na condição 
de estagiários (as); ações investigativas, direcionadas à 
sistematização, à elaboração de pesquisas e à produção de 
conhecimento. Além disso, podem assumir funções referentes à 
consultoria e assessoria em diferentes órgãos e até em movimentos 
sociais e populares associados à reinvindicação dos (as) 
trabalhadores (as), buscando desvendar a multiplicidade das 
determinações na vida dos sujeitos. (CAMPOS, SGORLON E 
TORRES, 2020. p.150. Grifos do autor). 

 
A Norma Operacional Básica – NOB-RH/SUAS (2006) estabelece os 

princípios éticos que orientam a atuação dos trabalhadores na PAS, sendo estes: 

 
a) Defesa intransigente dos direitos sócioassistenciais;  
b) Compromisso em ofertar serviços, programas, projetos e 
benefícios de qualidade que garantam a oportunidade de convívio 
para o fortalecimento de laços familiares e sociais;  
c) Promoção aos usuários do acesso a informação, garantindo 
conhecer o nome e credencial dos que o atende;  
d)  Proteção à privacidade dos usuários, observado o sigilo 
profissional, preservando sua privacidade e opção e resgatando sua 
história de vida;  
e) Compromisso em garantir atenção profissional direcionada 
para a construção de projetos pessoais e sociais para autonomia e 
sustentabilidade  
f) Reconhecimento do direito do usuário a ter acesso a 
benefícios e renda e a programas de oportunidades para inserção 
profissional e social;  
g) Incentivo aos usuários para que esses exerçam seu direito de 
participar de fóruns, conselhos, movimentos sociais e cooperativas 
populares de produção;  
h) Garantia do acesso da população a política de assistência 
social sem discriminação de qualquer natureza (gênero, raça/etnia, 
credo, orientação sexual, classe social, ou outras), resguardados os 
critérios de elegibilidade dos diferentes programas, projetos, serviços 
e benefícios;  
i) Devolução das informações colhidas nos estudos e pesquisas 
aos usuários, no sentido de que estes possam usá-las para o 
fortalecimento de seus interesses;  
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j) Contribuição para a criação de mecanismos que venham 
desburocratizar a relação com os usuários, no sentido de agilizar e 
melhorar os serviços prestados. (NOB-RG/SUAS, 2011. p. 19-23) 

 
Estes princípios constantes na NOB-RH/SUAS estão em consonância 

com os princípios dispostos no Código de Ética do Assistente Social, sendo 

fundamentais à valorização da liberdade, empenho na eliminação de todas as 

formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação de 

grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças, defesa da justiça 

social, assegurando universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos 

programas e políticas sociais e compromisso com a qualidade dos serviços 

prestados à população (CFESS, 2011). 

Desta forma o assistente social na PAS deve pautar suas ações em 

consonância com seu Código de Ética e os princípios éticos contidos na NOB-

RH/SUAS, visando a defesa dos direitos bem como o acesso igualitário da 

população.  

O profissional ainda deve pautar sua atuação a partir de uma leitura crítica 

da realidade apresentada, conforme está descrito nos Parâmetros para Atuação do 

Assistente Social na Política de Assistência Social (2011).  

 
O reconhecimento da questão social como objeto de intervenção 
profissional (conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares da 
ABEPSS), demanda uma atuação profissional em uma perspectiva 
totalizante, baseada na identificação dos determinantes 
sócioeconômicos e culturais das desigualdades sociais. A 
intervenção orientada por esta perspectiva crítica pressupõe a 
assunção, pelo/a profissional, de um papel que aglutine: leitura crítica 
da realidade e capacidade de identificação das condições materiais 
de vida, identificação das respostas existentes no âmbito do Estado e 
da sociedade civil, reconhecimento e fortalecimento dos espaços e 
formas de luta e organização dos/as trabalhadores/as em defesa de 
seus direitos; formulação e construção coletiva, em conjunto com 
os/as trabalhadores/as, de estratégias políticas e técnicas para 
modificação da realidade e formulação de formas de pressão sobre o 
Estado, com vistas a garantir os recursos financeiros, materiais, 
técnicos e humanos necessários à garantia e ampliação dos 
direitos.(CFESS, 2011. p 18) 

 

Os Parâmetros descrevem ainda quanto às competências específicas 

para os assistentes sociais na PAS, sendo estas. 

 
As competências específicas dos/as assistentes sociais, no âmbito 
da política de Assistência Social, abrangem diversas dimensões 
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interventivas, complementares e indissociáveis: 
1. uma dimensão 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 psicoterapêutico 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;  
2. uma dimensão de intervenção coletiva junto a movimentos sociais, 
na perspectiva da socialização da informação, mobilização e 
organização popular, que tem como fundamento o reconhecimento e 
fortalecimento da classe trabalhadora como sujeito coletivo na luta 
pela ampliação dos direitos e responsabilização estatal;  
3. uma 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/as usuários/as e trabalhadores/as nos Conselhos, 
Conferências e Fóruns da Assistência Social e de outras políticas 
públicas;  
4. uma 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;  
5. uma 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;  
6. Uma dimensão pedagógico-interpretativa e socializadora de 
informações e saberes no campo dos direitos, da legislação social e 
das políticas públicas, dirigida aos/às diversos/as atores/atrizes 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 - 20) 

 
O Assistente Social na PAS deve atuar de acordo com a leitura crítica da 

realidade e assim conseguir identificar qual o público alvo da política, desta forma 

como descrevem Campos, Sgorlon e Torres (2020).  

 
Comumente, procuram os serviços dessa política aquelas(es) 
trabalhadoras(es), inseridos ou não no mercado de trabalho cujo 
rendimento é insuficiente para a manutenção de suas necessidades 
de subsistência. A análise da vida social possibilita ao(à) assistente 
social identificar que, neste tempo de precarização, extinção dos 
postos de trabalho, crescimento do desemprego, do trabalho 
informal, terceirizado e flexibilizado, e diminuição de salários, amplia-
se consideravelmente o público-alvo da assistência social. 
(CAMPOS, SGORLON E TORRES, 2020. p.151). 

 
O Assistente Social inserido no CRAS vai atuar prestando os serviços 

sócioassistenciais, promovendo o atendimento e acompanhamento das famílias 
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moradoras do território de abrangência deste, através da execução do PAIF, 

realizando assim a acolhida da família, promovendo o fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários, atuando de forma interdisciplinar visando fortalecer a 

função protetiva, proativa e preventiva. (BRASIL, 2016) 

Além das supracitadas atividades o assistente social vai ainda realizar 

atendimentos sociais individualizados, e a partir deste, avaliação para a concessão 

de benefícios sócioassistenciais, conhecimento do território de abrangência, 

acompanhamento familiar, visando a execução do PAIF, mobilização para que o 

mesmo possa exercer seus direitos como a participação em conselhos. 

(TIPIFICAÇÃO, 2014).  

O assistente social inserido na PAS é de suma importância, porém 

enfrenta processos de precarização de seu trabalho, tais como descreve Paz (2015).  

 
A precarização do trabalho dos profissionais da Política de 
Assistência Social não se restringe aos vínculos empregatícios, 
vários fatores contribuem para a precarização das condições de 
trabalho, como baixos salários, falta de condições materiais e 
instalações físicas adequadas para a prestação de serviços aos 
usuários, alta rotatividade dos profissionais, recursos humanos 
insuficientes e pouco qualificados, ausência da realização de 
capacitação continuada, insegurança no ambiente de atuação, 
exigência de produtividade, além do processo de informatização do 
trabalho, que apesar de tornar as tarefas menos árduas, intensificam 
o seu desenvolvimento e aumenta a produtividade, tornando-as cada 
vez mais mecânicas e burocráticas, através de um intenso processo 
de preenchimento de formulários (PAZ, 2015, p.8). 

 
Portanto o assistente social vai vivenciar um processo de precarização em 

seu exercício profissional, o que vai incidir diretamente no acesso da população aos 

direitos sociais.  

Referente ao processo de escassez presente na PAS, o qual incide no 

trabalho do assistente social, as autoras Campos, Sgorlon e Torres (2020) 

descrevem que.  

 

para a construção de seu exercício profissional, analisa também o 
investimento destinado à execução dos programas, projetos e 
serviços da política, vivenciando as respostas pouco consistentes 
decorrentes da escassez de recursos, indicando o quanto essa 
exiguidade afeta o modo como as ações ainda são seletivas e 
minimalistas, e, desta forma, não contemplam todos aqueles que 
necessitam da proteção social. Importante salientar que as políticas 
sociais são mecanismos de controle do Estado sobre a classe 
trabalhadora, principalmente as frações mais pobres. Assim o 
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assistente social ao se inserir nesse campo sócio-ocupacional, deve 
entender que o controle é o objetivo da política e não do profissional. 
Para tanto torna-se necessário que atue em uma perspectiva de 
reconhecimento das condições de vida dos(as) trabalhadores(as) e 
viabilizando o acesso aos direitos humanos e sociais que lhes 
possibilitem terem suas necessidades atendidas. (CAMPOS, 
SGORLON E TORRES, 2020. p.151) 
 

Nos CRAS pode ser observado esse processo de precarização devido a 

alta das demandas, e a falta de profissionais para realizarem o atendimento, devido 

a equipes reduzidas, e ainda a falta de recursos suficientes para que seja realizado 

o atendimento com os benefícios necessários.  

Ainda no corrente ano, não somente os assistentes sociais, como todos 

os profissionais que atuam na PASe nas demais políticas públicas vivenciam um 

estado de calamidade pública,ocasionado pela pandemia do Coronavírus – COVID-

19, o qual acarretou em uma precarização do trabalho do assistente social.  

Conforme descrito a presente situação que está sendo vivenciada 

atualmente com a pandemia, deste novo tipo de vírus, o qual em alguns casos pode 

ser letal, impactou a economia de forma mundial, tendo impactos diretos nas 

políticas públicas, conforme descreve Costa (2020)  

 
[...] além da crise sanitária, uma das consequências da pandemia é o 
aumento do desemprego e, portanto, a elevação da informalização 
do trabalho, dos terceirizados, dos subcontratados, dos flexibilizados, 
dos trabalhadores em tempo parcial e do subproletariado. Essa 
população precisará ser assistida com políticas voltadas a protegê-la 
da fome e da pobreza, ou seja, necessitará ser inserida numa rede 
de proteção social. O desafio é fenomenal, tendo em vista que uma 
das marcas do capitalismo globalizado e liberal - e que vem sendo 
seguida pela equipe econômica do governo Bolsonaro - é a 
crescente informalização do trabalho. (COSTA, 2020. s/p)  
 

Portanto devido ao número de desemprego ter sofrido acréscimo de 3,5% 

no período de maio a outubro10 mais pessoas buscam amparo pelas políticas 

públicas, o qual ocorre ainda um número ainda maior de atendimentos aos 

assistentes sociais da PAS, porém falta de benefícios para atender a toda a 

demanda.  

Assim conforme a realidade vivenciada nos campos sociocupacionais, 

descreve o CFESS/CRESS.  

 
Assim, durante a pandemia do novo Coronavírus/Covid-19, o/a 

 
10 Fonte: IBGE  
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profissional deve atentar-se para: seguir as determinações das 
autoridades sanitárias competentes quanto às orientações para 
contenção da propagação do vírus; debater, com as equipe 
profissionais e os/as gestores/as locais, sobre a realização de 
atividades que devam ser mantidas e aquelas que possam ser 
suspensas ou reformuladas, tendo em vista os diferentes espaços 
sócio-ocupacionais e a defesa da autonomia profissional; avaliarem a 
necessidade de realização de visitas domiciliares e de atividades 
grupais, que reúnam um número grande de usuários/as; informarem, 
aos/às responsáveis pelas instituições, as condições éticas e 
técnicas que prejudiquem a realização do trabalho, nos termos da 
Resolução CFESS nº 493/2006, com a devida segurança para os/as 
usuários/as e trabalhadores/as. Caso não sejam alteradas essas 
condições para a realização do trabalho com segurança, devem 
acionar os CRESS, o Ministério Público, Ministério Público do 
Trabalho e Defensorias Públicas Estaduais e Federais. Os/as 
profissionais também podem solicitar orientações junto aos 
sindicatos e federações sindicais em que estejam filiados/as, para a 
defesa de seus direitos trabalhistas. (CFESS/CRESS, 2020. P03)  

 

Desta forma a pandemia possibilitou um processo ainda maior de 

precarização do trabalho do Assistente Social, estes estando expostos a maiores 

jornadas de trabalho e muitos a diversos atendimentos nas semanas, e mesmo com 

orientações do CRESS referente a necessidade de realização de denuncias juntos 

aos coordenadores das unidades, muitas vezes não acontecem, por até mesmo 

insegurança dos profissionais.  

A pandemia alterou as demandas da PAS, e consequentemente o 

trabalho do Assistente Social nesta política, principalmente após o mesmo ser 

considerado como trabalhador essencial atuando no controle e estabelecimento de 

medidas sanitárias decorrentes do Covid-19.  

As autoras Campos, Sgorlon e Torres (2020) descrevem quanto a estas 

alterações tanto na demanda quanto no exercício profissional do assistente social 

que estes passam a atuar no estabelecimento do distanciamento social, sendo 

necessário reinventar a forma que o mesmo irá realizar o atendimento aos usuários, 

utilizando formas como as mídias sociais bem como atendimentos via telefone, 

respeitando o sigilo ético, e ainda houve a necessidade de adequação à realidade 

vivenciada no campo para a articulação entre as políticas, bem como a acolhida dos 

usuários, e realizar uma orientação acerca da realidade vivenciada por todos, com 

os usuários.  

As referidas autoras citam ainda que.  

 
Em tempos de pandemia, os(as) assistentes sociais tem sido 



54 

conclamados(a) a opinar, decidir, e propor alternativas, ações 
interventivas, e produzir conhecimentos acerca dos impactos do 
COVID-19 nas condições de vida dos(as) trabalhadores(as) que 
vivem em condição de pobreza. Um dos aspectos ressaltados 
pelos(as) assistentes sociais, é como a pandemia revelou de forma 
drástica a desigualdade de classe, gênero e etnia constitutiva da 
realidade brasileira. Essas desigualdades se expressam no número 
de mortos; na pouca ou nenhuma possibilidades dos(as) 
trabalhadores(as) pobres de cumprir as medidas de distanciamento 
social; no desemprego e na dificuldade de acesso a recursos que 
garantam sua qualidade de vida. (CAMPOS, SGORLON E TORRES, 
2020. p. 157) 
 

Desta feita, a com a pandemia houve intensa mudança no exercício 

profissional do Assistente Social, não somente na PAS, mas como em todas as 

políticas, acréscimo de demanda, flexibilização dos atendimentos e jornadas de 

trabalhos foram apenas algumas das dificuldades que encontram diariamente, 

associados às diversas tentativas de desmonte das políticas, sendo necessário que 

o profissional reinvente seu modo de exercer sua profissão e enfrentar tais 

processos de precarização. 
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4. O TRABALHO DA ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS APARECIDA PERETTI 
PELISSON. UMA APROXIMAÇÃO COM SEU COTIDIANO PROFISSIONAL 

 

Neste capítulo descreveremos a Política de Assistência Social no 

município de Ibiporã / Pr, bem como o CRAS Aparecida Peretti Pelisson, localizado 

na região central da referida municipalidade, conforme descreveremos adiante, bem 

como caracterizar o público atendido por este e as demandas que chegam para as 

assistentes sociais. Posteriormente abordaremos por meio de pesquisa de campo 

quais impactos ocorrem na autonomia profissional em seu cotidiano.  

O município de Ibiporã é caracterizado na PAS como pequeno porte II e 

encontra-se em nível de Gestão Plena desde o ano de 2006, com uma população 

estimada em 55.131 pessoas (IBGE, 2020).  

Para melhor organização da PAS bem como para atender às premissas 

contidas na LOAS e da Política Nacional de Assistência Social, a Secretaria 

Municipal de Assistência Social – SMAS a qual foi implantada em 2002 passou a 

organizar as atividades por Programas e a desenvolver ações visando estruturar a 

rede de serviços sócioassistenciais no município.  

Desta feita a SMAS ampliou e estruturou a rede de serviços 

socioassistenciais no município de forma a realizar os atendimentos em consonância 

com o SUAS.  

Os serviços que compõem a rede socioassistencial no município de 

Ibiporã, estão em consonância com as normativas presentes, bem como com a 

Tipificação Nacional de 2014.  

Os serviços que compõem a Proteção Básica são: duas unidades de 

CRAS, os quais descreveremos a seguir; três unidades de Serviços de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 13 anos e uma 

unidade para 14 a 17 anos e uma unidade de Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para Idosos.  

Os serviços que compõem a Proteção Especial de Média Complexidade 

são: uma unidade de CREAS, o qual possui uma divisão interna de equipes, sendo 

uma equipe que realiza o Serviço de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade para pessoas com deficiência, idosos e seus familiares; outra equipe 

para o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de Liberdade Assistida; atualmente o município possui ainda uma 
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Coordenadoria de Atendimento à Mulher – CAMI, sendo lançada em agosto de 

2020.  

Os serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade são: 

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Casa Lar São 

Francisco de Assis e Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos – Lar Padre 

Leone.  

 
4.1 O CRAS APARECIDA PERETTI PELISSON  
 

Até o ano de 2006 o CRAS era uma unidade que ficava no mesmo prédio 

da Prefeitura Municipal, e em abril no referido ano, foi inaugurada uma unidade do 

CRAS, desvinculado do prédio do mesmo, localizado na área central, em uma casa 

alugada, permanecendo nesse local por 5 anos, até que foi preciso ser desocupado 

por problemas graves na estrutura do prédio e passaram a atender em um barracão 

do Centro de Cidadania até que o prédio novo ficasse pronto. Em 2012, o CRAS 

passou a atender em local próprio, localizado a Rua João Barreto, 105, no centro, 

onde se encontra instalado até os dias de hoje. 

O município atualmente possui dois CRAS: o CRAS Aparecida Peretti 

Pelisson, o qual é o universo da pesquisa, está localizado na Rua João Barreto 105, 

na região central, e o CRAS Gino Peretti, está localizado na Rua Cianorte 216 – 

Residencial Terra Bonita, sendo este inaugurado em 2015. 

Implantado em consonância com a Política Nacional de Assistência 

Social, o CRAS atua com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, tendo 

como objetivo a prevenção de situações de risco e vulnerabilidades e o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.  

Atualmente, a equipe do CRAS Aparecida Peretti Pelisson é composta por 

quatro Assistentes Sociais, quatro estagiárias de Serviço Social; uma Psicóloga 

sendo a mesma a qual acumula a função de coordenadora uma estagiária de 

Psicologia; duas auxiliares administrativas e duas menores aprendizes. Cabe 

ressaltar que esta equipe é composta majoritariamente por mulheres.  

Atualmente houve a desvinculação da equipe do Cadastro Único com o 

CRAS, o qual compunha a equipe, porém atualmente os mesmos estão em sede 

própria, na referida municipalidade, também na região Central, visando maior 

facilidade no acesso da população.  
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Com a implantação do CRAS Gino Peretti, localizado na região do Terra 

Bonita, houve a necessidade da divisão territorial entre os dois CRAS, sendo o mapa 

a seguir representando os territórios de abrangência de ambos, o qual o território 

destacado em vermelho representa o território do CRAS Aparecida Peretti Pelisson 

(Centro), e o destacado em Amarelo, sendo o território do CRAS Gino Peretti (Terra 

Bonita).  

 

Figura 1 – Territorialização do município de Ibiporã/Pr.  

 

Fonte: Diagnóstico Sócioterritorial (2018) 

 

A territorialização do município se dá pela subdivisão de oito territórios, 

destes cinco são referenciados no CRAS centro sendo estes.  

Território III - sendo os bairros do Centro e adjacências; o qual trata-se do 

universo da presente pesquisa, é composto por 45 bairros, sendo o maior em 

extensão territorial, conforme tabela a seguir.   

 

Quadro 1 – Bairros de abrangência do território III 

Centro                                                       Jd. Monte Verde I e II Recanto Parque Coari 

Cj. H. Ângelo Maggi Jd. Morada do Sol Res. Alberto Negro 

Cj. H. Antonio Frederico Jd. Panorama Res. Bueno 

Cj. H. Dorival Eloy Brushi Jd. Paraíso Res. Buenos Aires 
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Cj. H. Henrique Alves 
Pereira 

Jd. Planalto  Res. Guadalini Ermano 

Cj. H. José Leite da Silva Jd. Res. Sant'Anna Res. Portal do Vale 

Cj. H. Miguel Antico Jd. Santa Luzia Res. Quebec 

Cj. H. Pe. Rino Nogarotto Jd. São Francisco Res. Vista Bela 

Cj. H. Pedro Splendor Jd. São Manoel Vila Martins 

Cj. H. Tupy Jd. Canaã Vila Progresso 

Cj. H. Morada do Arvoredo Nossa Senhora da 
Paz 

Vila Rosa de Ouro 

Jd. Beltrão Parque Res. Estoril Vila Rosana 

Jd. Brasília Parque Res. Itamarati Jd. Boa Vista I e II 

Jd. Cinqüentenário Parque Res. Granville Cj. H. João Megid 

Jd. Flamboyant Praça Ciro Ibirá de 
Barros 

 

Jd. Las Vegas Recanto Riacho 

Fundo 

Fonte: Diagnóstico Sócioterritorial (2018) 

 
Território IV – sendo os bairros Semprebom e adjacências; é composto 

por 15 bairros e áreas rurais próximas, conforme tabela abaixo.  

 
Quadro 2 – Bairros de abrangência do território IV 

Cj. H. Francisco Dom. Moya Jd. Pinheiro Jardim Semprebom 

Jd. Antonio Semprebom Moradias Paranoá Vila Eliane 

Jd. Casagrande Pq. Res. Pérola Vila Ribeiro 

Jd. Eldorado Recanto Pigarro Rurais próximas: 
monjolinho, est. e água do 
barreirão, forquilha. 

Jd. Ouro Verde Res. Vale Verde 

Fonte: Diagnóstico Sócioterritorial (2018) 

 
Território V – sendo os bairros Jardim Bom Pastor e adjacências; é 

composto por 07 bairros e algumas áreas rurais próximas, sendo.  

 
Quadro 3 – Bairros de abrangência do território V 

Cj. H. Antonio Guilherme   Jd. Dom Bosco Vila Ipê 

Cj. H. Canadá Jd. Zanoni Vila Dutra 

Cj. H. José Pires de 
Godoy 

Res. Borges Rurais próximas: Água do 
Ipe, estrada, água das 
aboboras, água dos cágados. Jd. Bom Pastor Recanto Alvorada I 

Jd. Cépil Vila Nelo  

Fonte: Diagnóstico Sócioterritorial (2018) 

 
Território VI – sendo os bairros Vila Esperança e adjacências; é composto 
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por 19 bairros, bem como áreas rurais próximas, conforme tabela abaixo.  

 

Quadro 4 – Bairros de abrangência do território VI 

Cj. H. Agenor Barduco Recanto Boa Vista Rurais próximas: água da 
forquilha, água engenho de 
ferro, est. poço bonito, água 
da estiva, gleba limoeiro, Est. 
Limoeiro, água da Jacutinga-
chapadão Sebastião, 
Fartura, Engenho de Ferro. 

Cj. H. José Messias Recanto Eldorado 

Cj. H. Pedro Morelli Res. Lourenço Bacarin 

Jd. Millenium Res. Pedro Baize 

Moradias Kaluana Vila Municipal 

Parquedas Azaléias Vila Beatriz 

Recanto AlvoradaII e III -  Vila Esperança 

Fonte: Diagnóstico Sócioterritorial (2018) 

 
Território VII – sendo os bairros Afonso Sarábia e adjacências; este 

território é composto por 5 bairros, os quais são proveniente do Programa Minha 

Casa Minha Vida e apresenta uma grande quantidade de famílias em situação de 

vulnerabilidade social, sendo os bairros descritos abaixo.  

 
Quadro 5 – Bairros de abrangência do território VII 

Cj. H. Jamil Sacca Cj. H. Miguel Petri Cj. H. Said Mustapha 

Issa 

Cj. H. Afonso Sarábia Cj. H. Miguel Petri II   

Fonte: Diagnóstico Sócioterritorial (2018) 

 
A equipe técnica do CRAS Aparecida Peretti Pelisson atua com a oferta 

do PAIF, através de ações individuais e coletivas, realizando acolhida, oficina com 

as famílias, ações comunitárias, ações particularizadas e encaminhamentos para 

acesso a benefícios. Realizam ainda, articulação e gestão da rede sociassistencial, 

realizando buscas ativas das famílias e promovendo os meios necessários que 

fortaleçam seus vínculos familiares e comunitários.  

Os benefícios ofertados pelo CRAS de caráter eventual são 

regulamentados pela Resolução Municipal número 12/2019, realizada pelo Conselho 

Municipal de Assistência Social – CMAS de Ibiporã, esta descreve para qual 

finalidade é concedido o benefício bem como critério de renda para acesso, cabe 

ressaltar que pode ser relativizado este último mediante avaliação da técnica de 

referência.  

Os benefícios que a supracitada resolução traz são. 
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Auxílio Financeiro: quanto ao auxílio financeiro, a referida resolução 

estabelece que.  

 
Art. 25. O Benefício Eventual na forma de Auxílio Financeiro 
Emergencial, concedido em pecúnia, destina-se ao cidadão ou 
família com renda per capita de pobreza com impossibilidade de 
arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências 
sociais que provocam riscos e fragilizam a manutenção da unidade 
familiar, a sobrevivência de seus membros ou a manutenção da 
pessoa, podendo, conforme parágrafo único do artigo 19, ser 
relativizado mediante avaliação técnica. (IBIPORÃ, 2019. p 4)  

 
Auxílio Natalidade: estabelece ainda que.  

 
Art. 11. O Benefício Eventual, na forma de auxílio natalidade, 
constitui-se em prestação temporária não contributiva, em pecúnia, a 
fim de reduzir a vulnerabilidade provocada por nascimento de 
membro de família, residente no Município, com renda per capita de 
pobreza, atendendo preferencialmente aos seguintes aspectos: 
I - necessidades do nascituro ou recém-nascido; 
II - apoio à mãe em casos de natimorto e morte do recém-nascido; 
III - apoio à família em casos de morte da mãe; 
IV - outras condições em que a equipe técnica de referência detectar 
vulnerabilidade relativa ao nascimento de membro da família. 
(IBIPORÃ, 2019. p 2) 

 
Auxílio Funeral: a resolução do CMAS descreve que.  

 

Art. 15. O Benefício Eventual, na forma de auxílio funeral, constitui-se 
em uma prestação temporária não contributiva da assistência social 
a fi m de reduzir a vulnerabilidade provocada por morte 
de membro da família, e será concedido de maneira indireta. 
Art. 16. O alcance do benefício de auxílio funeral contemplará o 
ressarcimento do custeio das despesas de urna funerária, adulto ou 
infantil, com adornos, velório e sepultamento. (IBIPORÃ, 2019. p 3) 
 

Auxílio Alimentação: a resolução descreve quanto ao auxílio alimentação, 

cabe ressaltar que a mesma descreve quanto a este em forma de cartão social, 

estabelecendo que. 

  
Art. 18. O benefício eventual na forma de Auxílio Alimentação 
constitui-se em uma prestação temporária não contributiva da 
assistência social, a fi m de reduzir a desproteção social através da 
concessão do benefício em modalidade cartão social, sendo este 
operacionalizado pelos Centros de Referência de Assistência Social 
– CRAS. 
Art. 19. O Benefício Eventual de Auxílio Alimentação destina-se a 
cidadão ou família com renda per capita de pobreza e com 
impossibilidade de arcar, por conta própria, com o enfrentamento 
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de contingências sociais que provocam riscos e fragilizam a 
manutenção da unidade familiar, a sobrevivência de seus membros 
ou a manutenção da pessoa. 
Parágrafo Único. O critério de renda per capita poderá ser 
relativizado conforme avaliação técnica. (IBIPORÃ, 2019. p 3) 

 
O cartão social é um benefício eventual conforme descrito acima, este 

passou a ser disponibilizado em novembro de 2019, substituindo o benefício em 

espécie sendo a cesta básica, este cartão possui o valor de R$90,00 (noventa reais) 

sendo disponível para compras de alimentação, higiene e limpeza.  

Atualmente, no CRAS é disponibilizado duas modalidades deste benefício 

sendo de caráter emergencial, concedido mediante atendimentos sociais 

individualizados, e de caráter programado, sendo este concedido por três meses 

para famílias que são acompanhadas pela equipe do PAIF.   

Auxílio documentação: auxílio destinado à emissão e orientação referente 

à primeira ou segunda via de documentações necessárias à vida civil, a qual a 

referida resolução estabelece que. 

 

Art. 21. O Benefício Eventual na forma de Auxílio Documentação 
Civil será operacionalizado pelos Centros de Referência de 
Assistência Social – CRAS e, eventualmente, pelo Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS e destina-
se a família ou pessoas com renda per capita inferior a ¼ (um quarto) 
do salário mínimo nacional e consiste em: 
§ 1º Concessão de segundas vias de certidão de Registro Civil. 
§ 2º Concessão de fotos 3x4 para confecção de Carteira de 
Identidade. 
§ 3º Prestar informações, orientações e encaminhamentos aos 
usuários sobre a confecção dos diversos documentos. (IBIPORÃ, 
2019. p 3) 

 
Auxílio aluguel social: a resolução descreve que. 

 

Art. 27. O Benefício Eventual na forma de Aluguel Social visa 
disponibilizar acesso à moradia segura, em caráter emergencial e 
temporário, mediante concessão em pecúnia, de benefício 
financeiro a fim de custear, integral ou parcialmente, a locação de 
imóvel residencial pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, permitida a 
prorrogação por igual período, desde que haja avaliação 
da equipe técnica de referência, às famílias em situação habitacional 
de emergência e de desproteção social. 
Art. 28. O Aluguel Social poderá ser concedido na seguinte ordem de 
prioridade: 
I - nos casos de: 
a) destruição, parcial ou total do imóvel residencial do beneficiário, 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em razão de 
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qualquer situação anormal advinda ou decorrente de 
fenômenos naturais, acidentes ou de más condições de 
habitabilidade que causem sérios riscos de danos à incolumidade ou 
à vida da família beneficiária; 
b) destruição, parcial ou total, do imóvel residencial do beneficiário 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou de inviabilização 
do seu uso ou acesso, em virtude de ações, 
atividades ou obras executadas pelo Poder Público; 
II - como ajuda de custo para pagamento de aluguel de imóvel, 
sendo meio facilitador dentro do Plano de Atendimento à Família ou 
à Pessoa, destinado às situações de desacolhimento das unidades 
de acolhimento institucional da Assistência Social ou para evitar o 
acolhimento nessas unidades; 
III - como ajuda de custo para pagamento de aluguel de imóvel, 
sendo meio facilitador dentro do Plano de Atendimento à Família ou 
às mulheres impossibilitadas de garantir sua moradia e a de 
seus dependentes em razão de violência doméstica nas famílias 
determinando o abandono temporário da moradia e nos processos 
de reconstrução de vida das pessoas com longo histórico de 
permanência nas ruas e/ou de contingências temporárias; 

 
Além dos benefícios descritos na resolução do CMAS, o CRAS ainda 

possui outros benefícios eventuais emergenciais, sendo vale transporte, este 

concedido visando à busca por emprego, entrevistas, perícias médicas e avaliações 

sociais no INSS de municípios vizinhos; passagem rodoviária, este benefício é mais 

comum ser concedido pelo CREAS, porém o CRAS também realiza solicitações em 

casos que há a necessidade do usuário em comparecer a outros estados mediante 

comprovações e a requisição para fotos 3x4, este concedido visando primeira e/ou 

segunda via de documentações que faz necessário a entrega de foto impressa. 

Todos os benefícios descritos acima são concedidos mediante avaliação 

das técnicas de referência dos territórios, sendo necessário agendamento prévio de 

atendimentos.  

No período de março a setembro de 2020 as técnicas de referência do 

CRAS realizaram total de 2772 atendimentos com os referidos benefícios, destes 

2153 eram atendimentos visando a concessão de benefícios eventual de 

alimentação, sendo cesta básica ou cartão social. (GESUAS, 2021).  

Os benefícios de caráter continuado são concedidos através do Cadastro 

Único do Governo Federal para Programas Sociais – CADÚN, tais como o Programa 

de Transferência de Renda proveniente do Bolsa Família – PBF, bem como o 

Benefício de Prestação Continuada – BPC, os quais as técnicas do CRAS realizam 

orientações quanto a critérios de renda e demais pertinentes ao benefício, nos casos 

de BPC as mesmas realizam as solicitações e acompanhamentos do benefício.  
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No supracitado período, havia 2036 famílias que eram beneficiárias de 

PBF, no município de Ibiporã, destas 1436 famílias eram residentes nos territórios de 

abrangência do CRAS Aparecida Peretti Pelisson. Quanto ao BPC o total era 1464 

famílias residentes nos territórios de abrangência, deste total 716 são BPC idoso e 

748 referente a pessoa com deficiência (GESUAS, 2020).  

No território III o qual é o foco desta pesquisa, conforme apresentado 

anteriormente, é o maior em extensão territorial e ainda há uma maior concentração 

de idosos, o qual também é o que possui maior número de beneficiários de BPC, 

sendo de acordo com o referido período, contando com 484 famílias, destas 192 são 

beneficiárias de BPC – PCD e 292 BPC idoso. Quanto ao PBF, no referido território, 

há 321 famílias que são beneficiárias do programa. (GESUAS, 2020).  

De acordo com o CECAD (2020), no território III há 1641 famílias 

cadastradas e representa o maior número de pessoas cadastradas dentre os 

territórios de abrangência do CRAS Centro, destas 61% representam famílias que 

possuem renda de ate um salário mínimo do Governo Federal, o qual se explica 

devido o maior número de beneficiários de BPC.  

No período de Março a Setembro de 2020, foram realizados pelas 

técnicas de referência o total de 772 atendimentos com os benefícios eventuais 

descritos acima, destes atendimentos 652 foram visando alimentação, sendo cartão 

social bem como cesta básica, (GESUAS, 2020)  

 
4.2 O TRABALHO PROFISSIONAL DA ASSISTENTE SOCIAL QUE ATUA NO 
TERRITÓRIO III DO CRAS APARECIDA PERETTI PELISSON; DEMANDAS 
AÇÕES PROFISSIONAIS DESAFIOS POSTOS AO SEU TRABALHO. 
 

Para que seja desenvolvida a presente pesquisa, foi realizado uma 

pesquisa de campo, utilizando uma entrevista, sendo esta realizada na data de 08 

de março de 2021, apresentando uma entrevista semiestruturada  com a assistente 

social que estava de referência no território III no período de Março a Setembro de 

2020, importante registrar que foi assinado termo de consentimento livre e 

esclarecido para a realização e divulgação da entrevista, preservando as questões 

éticas envolvidas (apêndice I).  

Atualmente a entrevistada atua na a Gestão da Secretaria Municipal de 

Assistência Social do município de Ibiporã. Os dados da entrevistada serão 

apresentados a partir de dois eixos, sendo eles: Eixo 1 – Demandas e ações 
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profissionais; Eixo 2 – Os desafios postos ao trabalho. De forma a preservar o sigilo 

remeteremos à assistente social entrevistada como AS. 

A escolha do território III para ser o universo desta pesquisa partiu da 

vivência de estágio no período de dois anos no CRAS Aparecida Perettii Pelisson, e 

acompanhando os atendimentos e acompanhamentos realizados pela profissional 

de referência do referido território, tratando-se da profissional entrevistada.  

Na entrevista, a partir de um roteiro de questões (apêndice II) buscou-se 

identificar o perfil profissional, demandas apresentadas, o público atendido, ações 

profissionais e como se expressa a autonomia profissional da assistente social 

responsável pelo referido território, e quais são os impactos em seu exercício 

profissional e ainda em sua autonomia, ocasionados pela pandemia do coronavírus.   

 
4.2.1 – DEMANDAS E A RELATIVA AUTONOMIA DO ASSISTENTE SOCIAL NO 
CRAS.  
  

O objetivo geral desta pesquisa é compreender como se desenvolve o 

trabalho da assistente social no CRAS Aparecida Peretti Pelisson, e como se 

expressa sua autonomia relativa no território III.  

Para atingir ao objetivo proposto buscamos informações a partir de dados 

de relatório de atendimentos e concessão de benefícios, retirado do sistema 

GESUAS, referente ao período de Março a Setembro de 2020, - vale ressaltar que 

este sistema é referente a lançamento de atendimentos das profissionais, 

implantado desde 2019 nos serviços da Política de Assistência Social do município – 

bem como através de entrevista realizada com a profissional, identificando as 

demandas apresentadas em seu cotidiano profissional e apreendendo , ainda que 

brevemente, as implicações da pandemia em seu exercício profissional, enfatizando 

a autonomia profissional.  

A pesquisa, conforme supracitado será apresentada a partir de dois eixos 

sendo, Eixo 1 – Demandas e ações profissionais; Eixo 2 – Os desafios postos ao 

exercício profissional. 

 
4.2.1.1 EIXO 1 – DEMANDAS E AÇÕES PROFISSIONAIS 
 

Apresentaremos a partir da entrevista realizada, qual a compreensão da 

assistente social referente às demandas que chegam para atendimento da mesma 

no respectivo território, bem como ações profissionais desenvolvidas no CRAS.  
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Indagamos inicialmente qual o perfil do público usuário residente no 

território III, o qual conforme citado anteriormente, é o maior em extensão territorial, 

e possui o maior número de idosos residentes, desta feita entrevistada respondeu 

que. 

 

AS - O Centro de Referência de Assistência social atende pessoas 
em situação de vulnerabilidades social, sendo característico o 
atendimento a idosos, pessoas com deficiência, mulheres chefes de 
família (monoparental), famílias em situação de desemprego.   
(Grifos nossos). 

  
Questionamos ainda quanto às demandas que chegam para os 

atendimentos com a mesma – vale ressaltar que delimitamos o período de Março a 

Setembro de 2020 para levantamento de dados – a entrevistada respondeu que.  

  
AS - As Demandas de atendimento do público usuário da política de 
assistência social do território III, são respectivamente: Benefícios 
Eventuais Cesta básica/ Cartão Social,  Benefício de Prestação 
Continuada – Idoso, Benefício de Prestação Continuada – PCD, 
Isenção de água conforme Lei Municipal nº  2.901 de 01 de 
dezembro de 2017; Tarifa Social de energia Elétrica, tarifa Social de 
água conforme Lei Municipal nº  2.902 de 01 de dezembro de 2017;  
Passe Livre Interestadual , conforme Lei Estadual nº  18.419/15,  2º 
Via de Certidão de Nascimento ou casamento gratuito, foto, Passe 
Livre Interestadual, Carteirinha  do Idoso, Vale Transporte e 
institucionalização de pessoas Idosa em Instituição de Longa 

Permanência  ILP. (Grifos nossos) 
  

A mesma descreve ainda quanto aos conhecimentos necessários que o 

profissional deve possuir para que sejam atendidas as supracitadas demandas, 

sendo  

  
AS - O Assistente Social para atender as demandas atribuídas ao 
Centro de Referência de Assistência Social acima de tudo necessita 
ter pleno entendimento da Política Nacional de Assistência Social, 
Sistema Único de Assistência Social, Lei Orgânica de Assistência 
Social e Tipificação Nacional dos Serviços Sócioassistenciais, para 
que possa desenvolver as ações pertinentes em especial ao PAIF – 
Serviço de Proteção Integral à Família, bem como realizar as 
articulações necessárias com toda rede de serviço e orientar o 
público usuário de seus direitos. (Grifos nossos) 

  
No que tange as atribuições necessárias para atender as demandas, a 

entrevistada não descreve quais segundo sua análise são necessárias, a mesma 

coloca sobre os conhecimentos que devem possuir para atender as demandas, os 
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quais a mesma relata que.  

 
No meu entendimento o assistente social de Cras, para atender as 
demandas do Cras, precisa conhecer os serviços e benefícios 
disponíveis para acesso do público usuário, em especial ter pleno 
entendimento do serviço tipificado De Proteção e Atendimento 
Integral a Família - PAIF que consiste num trabalho continuado e de 
caráter preventivo, ter um diagnóstico de seus território, como perfil 
das famílias, bem como equipamentos públicos: Escolas, CEMEis, 
Ubs, Hospitais entre outros, além de conhecer as lideranças 
comunitárias, caso não exista suscitar a importância de uma 
sociedade civil organizada através de associações de moradores. 
(Grifos nossos) 

 
De acordo com a pesquisa em estudo institucional o qual foi realizado em 

2019, as atribuições do assistente social na instituição são.  

 
Realizar pesquisas para a identificação de demandas e 
reconhecimento das situações de vida da população que subsidiem a 
formulação dos planos de Assistência Social;  
Realizar estudos socioeconômicos para identificação de demandas e 
necessidades;  
Organizar procedimentos e realizar atendimentos individuais e/ou 
coletivos;  
Exercer funções de direção e/ou coordenação;  
Supervisionar direta e sistematicamente os(as) estagiários(as) de 
Serviço Social. (Estudo Institucional, 2019) 

 
Destarte as atribuições do assistente social no referido CRAS estão em 

consonância com a Lei 8662/93 bem como o Código de Ética e os Parâmetros para 

atuação do Assistente Social na Política de Assistência Social, e ainda de acordo 

com a fala da profissional entrevistada, há necessidade de se desenvolver diversos 

conhecimentos acerca da política, bem como se aproximar do território o qual irá 

desenvolver seu trabalho, para que assim desenvolva suas atribuições no serviço. 

Desta forma, a profissional descreve que o público atendido pelo CRAS 

são pessoas que estão em vulnerabilidade social, e como descrito anteriormente, 

este território possui uma grande quantidade de idosos residentes e de acordo com 

relatórios emitidos pelo sistema GESUAS, no período de Março a Setembro de 2020 

a maioria dos atendimentos da técnica de referência deu-se com a demanda por 

benefícios eventuais de alimentação, sendo na forma de cesta básica ou cartão 

social representando este aproximadamente 90% dos atendimentos (GESUAS, 

2021).  

Conforme já descrito anteriormente - tópico 3.1 - no território III foram 
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realizados 772 atendimentos com os benefícios eventuais supracitados, destes 652 

eram visando benefício emergencial de alimentação, seja este na forma de cartão 

social ou então de cesta básica, sendo a busca por este benefício a maior demanda 

apresentada.  

Podemos identificar que a maior demanda que chega ao profissional é a 

de benefício eventual de alimentação, porém o profissional deve possuir 

conhecimentos acerca da legislação da profissão, segundo o relato da mesma, para 

que desta forma possibilite o acesso dos usuários da política de assistência socia 

aos demais serviços e benefícios ofertados.  

Podemos analisar que a partir da fala da profissional, a mesma associa os 

conhecimentos necessários para seu exercício profissional à legislação pertinente a 

profissão, porém conforme descreve Guerra (2005; 149) “a prática profissional 

necessita de saberes que são explicativos da lógica dos fenômenos e outros que 

são interventivos”. Desta feita podemos descrever que há necessidade de maiores 

conhecimentos acerca da realidade apresentada, respaldo teórico metodológico e 

ainda das dimensões que permeiam a profissão e a partir destas, deve possuir 

conhecimentos acerca das legislações.  

Considerando o atual momento que vivenciamos, questionamos referente 

aos impactos da pandemia do coronavírus nas demandas apresentadas aumentou 

de forma considerável a quantidade de atendimentos, sendo que as assistentes 

sociais do referido CRAS realizavam aproximadamente 60 atendimentos ao mês, e 

passaram a realizar em tal período aproximadamente 120 atendimentos ao mês, 

vale ressaltar ainda que neste período houve atendimentos que não foram lançados 

em sistema, os quais não foram possíveis serem contabilizados. (GESUAS, 2021).  

  
AS - Sem dúvidas com a pandemia do novo coronavíris ocorreram 
alterações nas demandas, evidenciando através do aumento de 
pessoas em busca pelo acesso aos benefícios eventuais. No 
território III que é objeto desse trabalho de Conclusão de Curso, além 
do aumento de demandas observa-se aumento na busca por auxílio 
eventual por vulnerabilidades financeiras - Auxílio Financeiro para 
custear despesas de água e energia elétrica, considerando o alto 
índice de desemprego, causada pela crise econômica nacional e 
internacional. 

 
A entrevistada descreve que a pandemia impactou as demandas que 

chegam para atendimentos, aumentando a busca pelo auxílio financeiro, o qual é 

explicado pela alta ainda no desemprego, ocasionada pela pandemia, o qual muitas 
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pessoas ficaram sem remuneração para arcar com as custas de alimentação bem 

como custas para manutenção de sua subsistência recorrendo assim a PAS visando 

a mesma como um meio de acesso. 

A autora Vasconcelos (2015) descreve quanto a análise acerca da 

demanda apresentada, a mesma descreve que as instituições a partir de seus bens 

e serviços que são disponibilizados, forjam demandas emergenciais que chegam 

para o atendimento do profissional, e que “se a realidade fosse aparente, não seria 

necessária teoria, não seria necessária a capacidade de abstração para apreender o 

movimento do real”. (VASCONCELOS, 2015).  

 Vasconcelos cita que as demandas são produtos que advém do sistema 

capitalista de produção, devido a sua exploração da mão de obra e ainda a mesma 

descreve que é a partir das demandas apresentadas que será posto objeto ao 

serviço social, uma vez que o mesmo atua nas expressões da questão social. 

Desta forma, as demandas emergenciais que chegam para atendimento 

dos assistentes sociais advêm do sistema capitalista, estas são expressões das 

necessidades pontuais que fazem com que os usuários busquem na assistência 

social respostas a estas necessidades, os quais segundo Vasconcelos (2015) na 

luta de classes que estão inseridos, os mesmos são induzidos ao que é ofertado ou 

negado pelas políticas sociais, pois estes são expressões de suas necessidades em 

determinado momento.  

Desta forma suas necessidades e interesses enquanto classe 

trabalhadoras são mantidas veladas no modo de produção capitalista, desta forma o 

profissional conforme já descrito anteriormente, deve possuir e utilizar 

conhecimentos teóricos que o permitam  se aproximar da realidade vivenciada pelo 

mesmo, de forma a compreender que tal emergência é característica de um sistema 

de exploração o qual ambos estão inseridos.  

Podemos analisar que o aumento das demandas emergenciais pelos 

benefícios aumentou devido a pandemia do coronavírus pois o desemprego também 

houve um aumento, segundo dados do IBGE (2020), com a pandemia no Paraná a 

taxa de desemprego em Setembro de 2020 era de 9,4%, se comparado ao ano 

anterior, esta taxa era de 8,5%, portanto houve um aumento de 0,9%, enquanto nos 

outros anos a taxa demonstrava redução no desemprego. 

A relação entre o aumento da demanda com o aumento do desemprego é 

que devido a pandemia intensificou-se as formas de exploração e precarização do 
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trabalho, pois muitas pessoas tiveram seus salários reduzidos, jornadas de trabalhos 

aumentadas, resultando condições ainda mais precárias de trabalhos, devido a isto 

muitas pessoas abandonaram seus trabalhos, outras foram demitidas, e assim 

ficaram sem meios para sua subsistência, buscando na política de assistência social 

uma resposta a suas necessidades, conforme chamamos anteriormente, 

apresentando as demandas emergenciais.  

Desta forma, conforme descrevemos, as demandas advêm do sistema de 

produção, desta forma quando o mesmo entra em uma crise, as demandas tendem 

a aumentar, pelas formas de exploração também aumentarem, portanto, as 

demandas não são descontextualizadas.  

Destarte, o assistente social deve possuir a compreensão que as 

demandas advém dos desdobramentos do sistema capitalista, pois nele está 

presente intensa luta de classes as quais favorecem para o surgimento das 

demandas, enquanto necessidades da classe trabalhadora e chegarão para o 

atendimento do profissional como demandas emergenciais, e estas são demandas 

que sempre estiveram presentes na classe trabalhadora devido a sua conexão direta 

com as formas de exploração.  

Desde sua gênese as políticas sociais eram utilizadas para amenizar as 

contradições do sistema de forma fragmentada e restrita, conforme já descrito 

anteriormente no capitulo 2, voltadas a manutenção e controle da classe 

trabalhadora. 

A partir da vivencia no referido CRAS sendo este campo de estágio, a 

demanda emergente pelo benefício de alimentação perpassa gerações de um 

núcleo familiar, o qual pode ser analisado a partir do ciclo o qual os usuários estão 

inseridos na política, devido a intensas formas de exploração que o modo de 

produção capitalista gera.  

 
4.2.1.2 EIXO 2 – DESAFIOS POSTOS AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL  
 

Neste eixo descreveremos qual a apreensão da profissional referente a 

sua autonomia profissional e os desafios postos a seu exercício profissional no 

CRAS Aparecida Peretti Pelisson. 

No que tange a autonomia profissional, indagamos a profissional quais 

suas apreensões sobre e ainda como ela se expressa em seu cotidiano profissional, 

e esta esclarece que. 
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AS - No meu entendimento a autonomia relativa diferencia em cada 
agir profissional, contudo deve estar presente em seus diferentes 
espaços de trabalho, na qual o profissional deve demonstrar sua 
capacidade de relação entre teoria e prática por meio da dimensão 
Teórica-medológica, saber definir os objetivos e finalidades das 
ações do profissional em sua área de atuação  através da dimensão 
ético-política e ainda através da dimensão técnico-operativa, 
demonstrar sua  capacidade profissional se intsrumentalizando para 
atingir com êxito os  objetivos então  propostos aos objetivos e 
finalidades das ações do profissional e por fim a dimensão técnico-
operativa, demonstrando capacidade profissional no sentido de 
instrumentos para materializar os objetivos propostos. 
Entendo que essa autonomia se expressa no cotidiano profissional 
por meio dessa relação entre teoria e prática que nos traz o “saber 
agir” diante muitas vezes de complexas demanda, na forma de 
planejar e estabelecer finalidades, objetivos e metas e por fim a 
instrumentalização que após a busca pelo conhecimento e o 
planejamento coloca – se em prática o atendimento individual, de 
grupo, acompanhamentos familiar, visitas domiciliares, busca ativa, 
articulações de rede, entre outros essenciais para sucesso do 
trabalho e conquista da autonomia do usuário. (Grifos nossos) 

  
Desta forma a assistente social descreve que a autonomia profissional 

está interligada ao agir profissional, nas diversas possibilidades que o profissional 

tem de resposta às demandas apresentadas, e ainda a mesma relaciona a 

autonomia profissional as dimensões que norteiam a profissão teórico-metodológica, 

técnico-operativa e ético-política.  

A assistente social entrevistada descreve ainda que a autonomia 

profissional está relacionada ao agir profissional, na forma que executarão seu 

trabalho frente às demandas apresentadas em seu cotidiano profissional. 

Conforme descrito, a autonomia do profissional apresentada de forma 

relativa, pois devido a estar inscrito no estatuto de assalariamento, o assistente 

social vende sua força de trabalho a um empregador, estando suscetíveis as suas 

requisições e demandas, caracterizando esta autonomia como relativa.  

Desta feita, podemos analisar que a autonomia relativa do assistente 

social no supracitado CRAS apesar da assistente social descrever que se evidencia 

no agir profissional, ao realizar o estágio, pudemos analisar que a mesma é 

tensionada aos limites impostos pela Política de Assistência Social, desta forma a 

mesma possui autonomia relativa para a resposta que dará a demanda, porém está 

suscetível aos recursos disponibilizados pela política bem como os benefícios que 

podem ser disponibilizados. 
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Cabe ressaltar que, conforme descrito capítulo 1 a autonomia profissional 

está condicionada ainda a fatores culturais e sociais, bem como as normas e 

determinações institucionais, desta feita os empregadores articulam um conjunto de 

condições que irão interferir na autonomia do profissional. 

Referente aos limites que são impostos à autonomia relativa em seu 

cotidiano a profissional descreveu que.  

  
AS - Nos quase 25 anos de prática profissional, sempre na área 
pública, o que limita a autonomia profissional são questões 
orçamentárias, que nem sempre o poder público consegue atender 
100% das demandas, limitando em algumas vezes o profissional de 
atender as necessidades de determinado usuário em sua 
integralidade e em algumas situações pode ser observado a falta de 
interesse político em ampliar as políticas públicas de atendimento. 
(Grifos nossos) 

  
Destarte, a assistente social descreve que o principal limitador da 

autonomia profissional é a questão orçamentária, desta forma segundos relatórios 

emitidos pela mesma de atendimentos realizados, podemos destacar que em alguns 

atendimentos há a marcação de não concessão de benefícios, mesmo que as 

famílias atendam os critérios para o mesmo, os quais são devido a indisponibilidade 

do benefício, ou então ser submetida a necessidade de priorização de famílias para 

o atendimento a tal benefícios. (GESUAS, 2021).  

No que tange aos impactos na autonomia profissional, a assistente social 

descreve somente a questão orçamentária como um impacto em sua relativa 

autonomia, porém ao analisar o exposto de Iamamoto (2009).  

 
[...] o exercício da profissão realiza-se pela mediação do trabalho 
assalariado, que tem na esfera do Estado e nos organismos privados 
– empresariais ou não - os pilares de maior sustentação dos espaços 
ocupacionais desse profissional, perfilando o seu mercado de 
trabalho, componente essencial da profissionalização do Serviço 
Social. A mercantilização da força de trabalho, pressuposto do 
estatuto assalariado, subordina esse trabalho de qualidade particular 
aos ditames do trabalho abstrato e o impregna dos dilemas da 
alienação, impondo condicionantes socialmente objetivos à 
autonomia do assistente social na condução do trabalho e à integral 
implementação do projeto profissional. (IAMAMOTO, 2009. P 8). 

 
Portanto, apesar da entrevistada somente ter descrito a questão 

orçamentária, e baseando a análise na autora, podemos perceber que a esta 

questão impacta a autonomia relativa do profissional, porém além dela, perpassam 
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muitas outras questões no cotidiano profissional que irão impactar a autonomia 

profissional, tais como falta de profissionais para atender a demanda, bem como a 

falta de capacitações dos profissionais para atuar com as demandas apresentadas, 

falta de benefícios para os atendimentos, entre outros.  

Ainda a partir da vivência no referido campo de estágio, pudemos analisar 

que os pontos que limitam a autonomia dos profissionais além da questão 

orçamentária, são as questões de recursos humanos e ainda de infraestrutura, pois 

as assistentes sociais muitas vezes não conseguem realizar atendimentos com o 

sigilo necessário, tendo que dividir salas com outras técnicas, o número de 

profissionais que atuam como assistentes sociais também não é suficiente para 

atender a demanda sendo necessárias agendas extensas e atendimentos rápidos. 

Considerando o acima descrito, indagamos a mesma referente a 

possibilidades de fortalecimento desta autonomia profissional, haja vista a mesma 

ter descrito como principal a questão orçamentária, descrevendo assim que.  

  
AS - Frente a estas questões acima pontuadas como pontos 
limitadores da autonomia profissional compete ao profissional 
provocar reflexões de forma conjunta com a equipe e gestores 
contribuindo num processo construtivo, buscando maior eficácia e 
melhoria na qualidade dos serviços prestados. (Grifos nossos) 

  
Desta forma, a AS descreve que para que seja fortalecida a autonomia 

profissional deve-se realizar uma articulação entre a gestão e a equipe profissional, 

e assim em conjunto traçar estratégias visando melhoria na qualidade dos serviços 

prestados.  

A mesma descreve que se deve realizar uma articulação entre a gestão e 

a equipe visando traçar estratégias para ampliação e melhoria na qualidade de 

serviços prestados, porém a partir de pressupostos já apresentados nos capítulos 1 

e 2 do presente, e os autores que embasaram as análises realizadas anteriormente, 

podemos analisar que há necessidade de articulação entre a equipe bem como s 

gestores das políticas para ampliação dos benefícios. Para que seja fortalecida a 

autonomia profissional alguns aspectos necessários são, a maior qualificação dos 

profissionais da política para o trabalho com as demandas apresentadas, melhoria 

no orçamento, visando aumento nos números de benefícios, programas e projetos 

apresentados, organização da categoria profissional frente aos impactos dos limites 

da política de assistência social no trabalho profissional.  
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Referente a pandemia, indagamos referente aos impactos que a mesma 

ocasionou na autonomia relativa do assistente social, e a mesma descreveu que.  

 
AS - Sim, entendo que os profissionais tiveram um apoio que 
garantiu uma autonomia no sentido de fazer atendimentos remotos 
resguardando assim sua integridade física e dos usuários, sem 
deixá-los sem atendimentos e orientações. (Grifos nossos)  

  
A profissional descreve que as profissionais contaram com apoio para que 

realização de atendimentos remotos, resguardando sua autonomia, porém ao 

analisar o aumento das demandas apresentadas – Eixo I – a assistente social não 

descreve aumento dos benefícios concedidos, desta forma causando maior impacto 

na avaliação para concessão de tais benefícios. 

E ainda a partir da vivência no campo de estágio pudemos analisar que 

houveram impactos na autonomia do profissional, pois os mesmos de depararam 

com alta na demanda, conforme já apresentado, agendas extensas, porém mesma 

quantidade de benefícios, o qual não acompanhou a demanda apresentada, e ainda 

a condição de realizar muitos atendimentos e ainda tendo que realizar os respectivos 

em salas compartilhadas, devido a falta de infraestrutura do serviço. 

Ainda, quanto a equipe técnica, não foi descrito aumento de profissionais, 

o que podemos analisar que houve aumento da demanda, porém a mesma 

quantidade de benefícios bem como de profissionais para atender tais demandas, 

desta feita submetendo os profissionais a jornadas extensas de trabalho.  

Quanto ao atendimento remoto, é uma possibilidade de preservar o 

próprio profissional, porém há a dificuldade de contato com os usuários, pois muitos 

não possuem internet nem mesmo um telefone para que seja realizado o contato 

com os mesmos, e ainda podemos analisar que nesta modalidade de atendimento 

não há uma aproximação da realidade que o usuário está vivenciando, realizando 

assim sua intervenção acerca da demanda emergencial que é apresentada a este 

profissional.  

Podemos observar que devido aos intensos ataques e tentativas de 

desmanches das Políticas Sociais que vem sofrendo atualmente, com a entrevista, 

analisamos que é necessário realizar uma articulação entre os profissionais que 

atuam no SUAS visando a defesa de direitos sociais, e ainda a materialização do 

descrito na LOAS, sendo a PAS “a quem dela necessitar” desta forma ressaltando o 

caráter de política pública de direito não contributiva.  
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Desta forma podemos analisar diante dos expostos, que mesmo com os 

ataques que as políticas sociais sofrem bem como os impactos na relativa 

autonomia do profissional, há necessidade de maior articulação entre as políticas 

sociais e ainda uma articulação com os demais profissionais que compõem a 

categoria profissional visando tensionar os órgãos gestores para a melhoria na 

qualidade dos serviços prestados.  
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5. CONCLUSÃO 

A pesquisa apresentada, conforme já descrito no decorrer do trabalho, 

teve como objetivo compreender como se desenvolve o trabalho do assistente social 

responsável pelo território III de abrangência do CRAS Aparecida Peretti Pelisson, 

do município de Ibiporã e como se expressa a relativa autonomia deste profissional. 

Para atingir ao supracitado objetivo, buscou-se responder a indagação: 

Como se constitui o trabalho profissional do Assistente Social no CRAS Aparecida 

Peretti Pelisson, e de que forma se processa a relativa autonomia profissional? 

Desta forma, almejando responder ao problema de pesquisa acima 

exposto, foi abordado em um primeiro momento uma revisão de literatura, a qual 

buscou-se autores que descrevem acerca de uma breve contextualização da 

profissão desde sua emersão, sua inscrição na divisão social e técnica do trabalho, e 

ainda quanto a relativa autonomia do assistente social, o qual é descrito no capítulo I 

do presente, a partir destes podemos estabelecer algumas sínteses, vale ressaltar 

que as mesmas são provisórias pois podem sofrer alterações diante de determinado 

momento histórico vivenciado e das  análises a serem realizadas.   

Primeiramente podemos estabelecer que o Serviço Social é uma 

profissão que acompanha o cenário político, econômico e social o qual vivenciamos, 

desta forma a mesma é um produto sócio-histórico , demandada pelo  Estado e pelo 

mercado que, visando a  manutenção e a reprodução da força de trabalho da classe 

trabalhadora,  responderão  às contradições da relação entre capital e trabalho, 

através de uma intervenção no âmbito das políticas sociais. Neste campo, ocorrerá a 

mediação do trabalho para os assistentes sociais que responderam as demandas 

postas à profissão, compreendidas como oriundas das expressões da questão 

social.  

Sendo assim, a questão social, a partir da construção das Diretrizes 

Curriculares Nacionais em 1996, é compreendida como sendo o objeto de 

intervenção do trabalho do assistente social. 

Outro elemento a destacar é de que a profissão se insere na divisão 

social e técnica do trabalho e irá atuar em uma condição de assalariamento, como 

vendedor de sua força de trabalho em troca de um salário, e está submetido a 

atender as demandas constituídas pela instituição a qual está vinculado, atuando 

assim na produção e reprodução social.  
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Analisamos que se vivenciava um contexto contraditório, pois ao mesmo 

tempo que os profissionais irão atuar na defesa e ampliação dos direitos, por outro 

lado, irão executar as políticas sociais, as quais são elaboradas e regidas pelo 

Estado, o qual se caracteriza por ser uma instãncia essencialmente burguesa, 

portanto o profissional irá atuar como um mediador entre a classe burguesa e os 

interesses da classe trabalhadora.  

Para que este profissional possa desenvolver suas atribuições é 

necessário compreender a dialética relação entre a teoria e a prática, e a partir desta 

se aproximar das dimensões que norteiam a profissão, sendo estas teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa, e ter aproximação com as 

legislações da profissão, bem como os valores presentes no Código de Ética.  

O assistente social deve pautar sua atuação pelo viés da defesa 

intransigente dos direitos do público usuário e ainda deve considerar a realidade que 

o usuário está inserido, ou seja, suas múltiplas determinações. 

Por fim, o Serviço Social trata-se de uma profissão que está na condição 

de assalariamento, portanto o assistente social é vinculado a seu empregador, e 

assim é um profissional que detém de relativa autonomia, pois seu exercício 

profissional não está imune das determinações econômicas, sociais e políticas da 

sociedade capitalista.  

O assistente social é um profissional que atua no âmbito das políticas 

sociais e que está suscetível a atividades e ordens de seus empregadores, devido a 

esta, ele detém uma autonomia relativa, pois o mesmo não possui condições para 

exercer sua profissão com autonomia irrestrita. Importante enfatizar que no seu 

trabalho é mediados pelas condições objetivas e subjetivas.  

Esta autonomia relativa do profissional, se expressa de forma diferente 

nos campos sóciocupacionais que os profissionais estão inseridos, pois a mesma é 

tensionada pela correlação de forças econômicas, políticas e culturais, se 

materializando através do exercício profissional do assistente social, devido ao 

mesmo estar inserido na condição de assalariamento.  

Conforme já descrito anteriormente, no capítulo 2 foi realizada a revisão 

de literatura com autores que discorrem acerca das Políticas Públicas e Sociais, 

dando ênfase a Política de Assistência Social, a qual foi o universo da presente 

pesquisa. A partir da presente realização, podemos expor algumas sínteses 

realizadas.  
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Inicialmente analisamos que as políticas sociais não emergiram de forma 

universal em todos os países, pois dependeu da organização e mobilização da 

classe trabalhadora, conforme descrito, na Europa devido a aliança entre as classes, 

foi desenvolvido o Welfare State, já no modelo norte-americano vivenciado o modelo 

Bismarkiano, o qual era voltado aos trabalhadores. Já no Brasil, foi desenvolvida de 

forma tardia, fortemente influenciada pela burguesia e primeiramente era vinculado 

aos trabalhadores, pois necessitava-se de contribuição para ter amparo das políticas 

sociais, portanto eram vistas como direito somente daqueles que trabalhavam e suas 

famílias.  

Somente no pós ditadura a qual vivenciava-se intensificação dos 

movimentos populares houve aumento das políticas públicas, e somente com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 que as políticas sociais foram vistas 

como um dever do Estado e direito de todos e inserindo o tripé da Seguridade Social 

visando a proteção social, o qual compreendendo as políticas de saúde, previdência 

social e assistência social.  

Antes de estar na Constituição de 1988 a assistência social era voltada 

aos valores morais da igreja, e após este marco regulatório a mesma é prestada a 

quem dela necessitar, portanto não sendo necessário a contribuição e prestada a 

toda população que dela necessitar.  

Anos após a criação da Constituição Federal, foi promulgada a Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS, a qual reforça o caráter de política de direito 

e afirma que esta política é dever do Estado e trata-se de uma política não 

contributiva.  

Após a promulgação da LOAS houve necessidade da criação de uma 

Política Nacional da Assistência Social – PNAS a qual foi aprovada em 2004, e traz 

princípios, diretrizes e objetivos para garantia de acesso igualitário à Política de 

Assistência Social, cabe ressaltar que, em seu princípio primeiro está descrito 

quanto a rentabilidade econômica, portanto esta descreve quanto a um critério de 

renda para acesso a política, impactando a universalização do acesso. 

A PNAS traz ainda quanto a divisão dos níveis de proteção da política de 

assistência social, sendo Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Alta 

e Média Complexidade.  

A Proteção Social Básica está relaciona com o trabalho com famílias para 

prevenção do rompimento de vínculos familiares e comunitários, conforme a 
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identificação da situação de vulnerabilidade apresentada, por meio de programas, 

projetos, serviços e benefícios ofertados e atua por meio do Programa de 

Atendimento Integral à Família – PAIF.  

Este nível de proteção possui três serviços que devem ser ofertados, 

sendo os mesmos Serviço de Proteção Integral à Família – PAIF, Serviço de 

Convivência e fortalecimentos de vínculos e  Serviço de Proteção Social Básica no 

Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosos, os quais devem ser executados 

pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.  

O CRAS é operacionalizado pelo PAIF e através do mesmo é realizadas 

ações com famílias, buscando a prevenção do rompimento de vínculos familiares e 

comunitários, promovendo o acesso a benefícios, programas e projetos.  

A Proteção Social Especial atua quando há situações de violências e 

riscos contra a população em geral, não estando associada ao fator econômico, com 

ações visando estratégias de atenção sociofamiliar e a reestruturação do grupo 

familiar bem como a criação de novas referências morais e afetivas.  

Conforme supracitado a Proteção Social Especial é dividida em média e 

alta complexidade, sendo a média complexidade, atendimentos e 

acompanhamentos às famílias e indivíduos que estão com algum de seus direitos 

violados, porém ainda possuem vínculos familiares e comunitários, estes 

atendimentos e acompanhamentos são realizados nos Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social – CREAS.  

Quanto a Proteção Social de Alta Complexidade são atendimentos e 

acompanhamentos quando já houve o rompimento de vínculos familiares e 

comunitários, devido a situações de ameaça e/ou violência, desta feita, há 

necessidade de atendimento e acompanhamento integral bem como a retirada do 

núcleo familiar e/ou comunitário, são realizados por instituições de acolhimento 

sejam estes para crianças e adolescentes, adultos ou idosos.  

O Sistema Único da Assistência Social – SUAS aprovado em 2005 reforça 

que a Política de Assistência Social é de direitos de todos e dever do Estado, pois o 

mesmo deve ser garantidor dos direitos sociais.  

Desta feita, as normativas da Política de Assistência Social visam a 

efetivação e consolidação da mesma como uma política pública, de direito e não 

contributiva.  
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O exercício profissional do Assistente Social na Política de Assistência 

Social é de natureza analítica e interventiva, e o mesmo deve pautar sua atuação na 

leitura crítica da realidade apresentada e assim identificar o público alvo da política.  

O Assistente Social no CRAS vai atuar prestando os serviços 

sócioassistenciais, promovendo o atendimento e acompanhamento das famílias 

residentes no território de abrangência, realizando a acolhida da família e 

promovendo o fortalecimento de vínculos, bem como atendimentos individualizados, 

avaliação e concessão de benefícios sócioassistenciais, conhecimento do território 

de abrangência, acompanhamento familiar e a mobilização para que o mesmo possa 

exercer seus direitos, tais como a participação em conselhos.  

O exercício profissional do assistente social é de suma importância na 

política de assistência social, porém o mesmo enfrenta constantemente processos 

de precarização o qual irá impactar no acesso da população usuária aos seus 

direitos, pois esse processo é refletido na alta demanda, falta de profissionais para 

suprir, falta de recursos, ausência ou diminuição constante nos benefícios ofertados, 

estes aliados as presentes tentativas de desmanche das políticas públicas. 

Atualmente, os profissionais, além do supracitado processo de 

precarização, vivenciam o estado de calamidade pública, advindo pela pandemia do 

novo coronavírus, esta impactou a economia de forma mundial, o qual impactou 

diretamente as políticas públicas, o qual fortaleceu o processo de precarização, pois 

conforme houve uma sobrecarga nas políticas públicas, houve necessidade de maior 

carga de trabalho do assistente social.  

Devido a pandemia ter impactado a economia, o qual refletiu no 

desemprego, conforme apresentado no capítulo 2 do presente trabalho, o 

desemprego e a informalidade aumentaram de forma considerável, o qual resultou 

em maior procura da população pelas políticas públicas aumentando assim as 

demandas pelo atendimento do assistente social.  

Na política de Assistência Social a pandemia alterou as demandas e o 

exercício profissional do assistente social, pois este teve que se adequar a nova 

realidade de trabalho, tais como adotar o distanciamento social, a flexibilização dos 

atendimentos. 

Por fim, no capítulo 3 deste trabalho, foi abordado aspectos referente ao 

trabalho do Assistente Social no CRAS Aparecida Peretti Pelisson, localizado na 

região Central do município de Ibiporã/Pr, foi utilizado pesquisa documental 
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realizada em relatórios de atendimentos emitidos pelo sistema operacional GESUAS 

bem como entrevista semiestruturada com uma das profissionais que atua neste 

serviço, a qual é responsável pelo território III - cabe ressaltar que inicialmente a 

proposta era entrevistar as quatro assistentes sociais que atuam no referido CRAS, 

porém devido a alta demanda e sobrecarga no trabalho não foi possível optando 

entrevistar somente uma das profissionais, devido a aproximação com o território por 

tratar-se de local de estágio –conforme já descrito anteriormente. A partir destes 

podemos expor as sínteses realizadas.  

O município de Ibiporã é caracterizado como pequeno porte II e encontra-

se em nível de gestão plena desde 2006, a Secretaria Municipal de Assistência 

Social – SMAS implantada em 2002 organizou as atividades da política de 

assistência social por programas e a desenvolver ações para estruturar a rede de 

serviços sócioassistenciais no município, ampliando e estruturando a mesma.  

 Os serviços que compõem a rede de serviços no município estão em 

consonância com o que preconiza a Tipificação Nacional de Serviços 2014. Os quais 

na Proteção Social Básica são duas unidades de CRAS, três unidades de Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 13 

anos e uma unidade para 14 a 17 anos e uma unidade de Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para Idosos.  

O serviço que compõe a Proteção Social Especial de Média 

Complexidade é a unidade do CREAS, o qual possui uma divisão interna da equipe 

para os atendimentos à criança e adolescente, idosos, pessoa com deficiência e a 

mulher. Na Proteção Social Especial de Alta Complexidade são Serviço de 

Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente – Casa Lar Francisco de Assis 

e Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos – Lar Padre Leone.  

A equipe técnica do CRAS Aparecida Peretti Pelisson é composta por 

quatro assistentes sociais e cada uma responsável por um território de abrangência 

do serviço, e uma psicóloga a qual atua em conjunto com as assistentes sociais, 

bem como realizando encaminhamentos para os serviços da rede.  

O território III, conforme citado no capítulo 3, é o maior em extensão 

territorial, sendo composto por 45 bairros, e neste há maior concentração de idosos 

residentes, e há ainda maior números de beneficiários do Benefício de Prestação 

Continuada – BPC. 
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A partir de relatórios de atendimento emitido pelo sistema operacional 

GESUAS, no período de Março a Setembro de 2020, a maior demanda que chega a 

assistente social responsável pelo território III, está relacionada ao benefício de 

alimentação, seja este em forma de festa básica ou então de cartão social, o qual 

houve um considerável aumento na procura por estes benefícios, conforme já 

apresentado.  

Este aumento se deu pelo fato do referido período tratar-se da pandemia 

do coronavírus a qual ocasionou aumento no desemprego e na informalidade, 

resultando assim maior procura pela política de assistência social e dos benefícios 

emergenciais, resultando em uma sobrecarga da política bem como do trabalho do 

assistente social. 

A assistente social entrevistada para a presente pesquisa trata-se de uma 

mulher, 46 anos que atua há 24 anos na política de assistência social, no CRAS 

Aparecida Peretti Pelisson, atua há 4 anos, e atualmente encontra-se na gestão da 

Secretaria Municipal de Assistência Social do referido município. 

A presente pesquisa foi apresentada e analisada a partir de dois eixos, 

sendo o Eixo 1 – Demandas e ações profissionais e o Eixo 2 – Os desafios postos 

ao trabalho, destarte apresentaremos as sínteses realizadas.  

No que tange ao Eixo 1 – Demandas e ações profissionais, pudemos 

destacar que a partir da entrevista com a assistente social, a mesma declara que o 

público usuário da política de assistência social, precisamente no território III, são 

pessoas que estão vivenciando vulnerabilidade social, e de acordo com os relatórios 

emitidos o maior número de residentes deste território trata-se de idosos, os quais 

muitas vezes residem sozinhos e contam com apenas um salário mínimo para arcar 

com as despesas da residência, proveniente de BPC.  

Quanto as demandas, podemos analisar que a maior demanda que chega 

para o atendimento do assistente social trata-se da busca pelos benefícios 

emergenciais de alimentação, conforme apresentado no capítulo 2 da presente 

pesquisa, e ainda com a pandemia, houve um aumento da demanda, que a 

entrevistada declara que houve ainda mais a procura pelo benefício emergencial de 

alimentação, pois algumas pessoas perderam seus empregos e ficaram sem uma 

remuneração para arcar com sua subsistência, e ainda houve um processo de 

intensificação das formas de exploração e precarização do trabalho, recorrendo a 

Política de Assistência Social como um meio de sobrevivência.  
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Cabe ressaltar que as demandas que chegam para os atendimentos 

sociais advêm do sistema capitalista, e estas são expressões das necessidades dos 

usuários, que faz com que os mesmos recorram à política de assistência social 

visando atribuir uma resposta a essas necessidades, recorrendo aos serviços, 

benefícios e programas sociais ofertados por essa política social.  

Referente ao Eixo 2 – Desafios postos ao exercício profissional, 

abordamos referente a apreensão sobre autonomia relativa e quais os impactos no 

cotidiano profissional da entrevistada, a partir desta evidenciamos as seguintes 

apreensões.  

A partir da fala da entrevistada, analisamos que a mesma associa a 

autonomia relativa ao agir da profissão, que a mesma se expressa na forma que o 

profissional vai executar seu trabalho frente as demandas apresentadas. Conforme 

descrito no capítulo 3, a autonomia relativa do profissional está condicionada às 

determinações institucionais, e ainda a mesma é tensionada aos limites impostos 

pela Política de Assistência Social, estando suscetível aos recursos disponibilizados, 

bem como aos benefícios ofertados, cabe ressaltar que a autonomia relativa é 

condicionada ainda a fatores culturais e sociais, os quais são determinantes nas 

demandas e no agir profissional.  

No que tange aos impactos na autonomia relativa do assistente social, a 

entrevistada descreve que a questão orçamentária é o principal limitador, porém a 

partir da vivencia no campo de estágio, bem como análise de autores que discorrem 

acerca da autonomia relativa, os pontos limitadores além da questão orçamentária 

estão relacionados a questões de infraestrutura, recursos humanos, o qual muitas 

vezes as assistentes sociais não conseguem realizar os atendimentos sociais com o 

sigilo necessário, bem como a quantidade de benefícios ofertados não é suficiente 

para atender toda a demanda pelo mesmo, desta forma o assistente social é 

submetido a trabalhar como um profissional fiscalizador.  

Para que seja fortalecida esta autonomia relativa, a entrevistada declara 

que se deve realizar uma articulação entre a equipe de trabalho bem como a gestão 

da política, visando traçar estratégias para ampliação e melhoria dos serviços, 

projetos e benefícios ofertados, porém o fortalecimento da autonomia profissional vai 

além, sendo necessários alguns aspectos, sendo maior qualificação dos 

profissionais, melhoria no orçamento, organização da categoria profissional.  
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Quanto aos impactos da pandemia na autonomia relativa, a profissional 

relata que houve apoio para a realização de atendimentos remotos, porém a partir 

da vivencia no referido campo a partir do estágio, pudemos analisar que a pandemia 

impactou na relativa autonomia na forma como as profissionais avaliavam a 

concessão de benefícios emergenciais, pois com a alta demanda, excesso de 

trabalho as mesmas eram submetidas a muitas vezes apenas concessão do 

benefício, sem ao menos conseguir realizar os atendimentos de forma que garanta o 

sigilo e permita que o profissional realize uma aproximação do apresentado pelo 

usuário.  

Os profissionais ainda foram submetidos a se adequar a nova realidade a 

qual estão vivenciando em seu cotidiano, adotando o atendimento remoto, por 

exemplo, o qual resguarda o profissional, porém há a dificuldade de alguns usuários 

não possuírem telefone, ou acesso a internet, desta forma não conseguem realizar 

os contatos com os mesmos.  

A presente pesquisa buscou descrever como se constitui o trabalho 

profissional do assistente social responsável pelo território III do CRAS Aparecida 

Peretti Pelisson e de que forma se processa a autonomia relativa desta profissional, 

portanto podemos concluir que a profissional desenvolve um trabalho de forma 

interventiva e analítica, e que estão em consonância com o que preconiza as 

normativas da profissão.  

Ainda, é de extrema importância que o profissional ao realizar seu 

trabalho tenha uma aproximação com as três dimensões que norteiam a profissão e 

a partir das mesmas realizar uma articulação entre a teoria e a prática.  

 Quanto a autonomia relativa, a partir da presente pesquisa, podemos 

concluir que a mesma sofre impactos no cotidiano profissional, sendo nas questões 

orçamentárias, nos recursos disponibilizados, na quantidade de benefícios 

ofertados, de forma que impacta diretamente no agir profissional do assistente 

social, pois estes impactos estão nas respostas que o profissional dará para as 

demandas apresentadas.  

O profissional está submetido as requisições de seus empregadores, bem 

como estão inclusos nos processos de precarização do trabalho, pudemos analisar 

que, com a pandemia houve a intensificação nas tentativas de desmanche das 

políticas públicas bem como esse processo de precarização ficou cada vez mais 

evidente, diante destes momentos há necessidade da categoria profissional buscar 
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meios visando o fortalecimento de sua autonomia relativa, bem como combater as 

formas de exploração e precarização do trabalho.  
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APÊNDICE I 
Roteiro para Entrevista com a Assistente Social responsável pelo território 

III. 
 

1 – Perfil Profissional  

• Sexo: (  ) masculino  
(  ) feminino  
 

• Idade: 
 

• Possui outra graduação além 
de Serviço Social? 
 

(  ) não 
(  ) sim  
 
Qual?______________ 

• Em qual universidade fez a graduação de Serviço Social? 
 
 

• Ano de Conclusão do Curso de Serviço Social? 
 
 

• Possui alguma pós-graduação, 
especialização? 

 
 

Se sim, área:  
 
Ano de conclusão: 
 

• Há quanto tempo atua como Assistente Social? 
 

 

• Já atuou em outras políticas sociais? 
 
 

• Há quanto tempo atua na Política de Assistência Social? 
 
 

• Quais campos sócio-ocupacionais já atuou?  
 
 

• Há quanto tempo atua nesse CRAS? 
 
 

• Já atuou em outros municípios? Se sim quais? 
 
 

• Regime de Trabalho 
 
 

(  ) CLT 
(  ) Estatutário  
(  ) Contrato de Prestação de Serviço 
(  )Teste Seletivo  
(  ) outro, ______________________ 
 

• Qual sua carga horária de trabalho semanal? 



89 

 
 

2 - Sobre o trabalho do assistente social 

2.1 - Qual o perfil dos usuários atendidos? Quais são suas principais características? 

2.2 - A partir do da característica do território e do público usuário, quais as 

principais demandas que chegam/chegavam para atendimento? 

2.3 - Quais atribuições você entende que o Assistente Social deve possuir para 

atender a essas demandas? 

2.4 - O que você compreende por autonomia profissional? Como a mesma se 

expressa em seu cotidiano profissional? 

2.5 - O que limita a autonomia profissional? 

2.6 - O que na sua visão poderia contribuir para fortalecer esta autonomia? É 

possível ou não? 

2.7 - Houve alteração nas demandas e ações profissionais com a pandemia do novo 

Coronavírus – COVID-19? Se sim quais? 

2.8 - Houve impactos em sua autonomia profissional a pandemia do novo 

Coronavírus – COVID-19? Se sim quais? 
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APÊNDICE II 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Prezado(a) Senhor(a) 

Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar do Trabalho de Conclusão de Curso que tem como objetivo 

Compreender como se expressa a autonomia profissional das Assistentes Sociais que atuam/atuaram no 

Território III do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, localizado na região central do município de 

Ibiporã / Pr. 

A pesquisa, utilizando a metodologia qualitativa, consistirá na realização de entrevistas junto às duas 

técnicas de referência do território III do CRAS / Centro do município de Ibiporã / Pr no período de Março/2020 a 

Setembro/2020  e posterior análise dos dados. Será conduzida dessa forma, pois pretendemos compreender a 

apropriação que as assistentes sociais tem da autonomia profissional no referido campo sócio-ocupacional, 

explicitando suas apreensões, como a mesma se expressa, e quais os impactos ocasionados pela pandemia do 

novo Coronavírus em seu exercício profissional.  

Trata-se de um trabalho de conclusão de curso desenvolvido pela graduanda do 4º ano Stephani 

Inocente Ribeiro da Silva e orientada pela Prof.ª Dr.ª. Lorena Ferreira Portes, do Departamento de Serviço Social 

da Universidade Estadual de Londrina - UEL.  

A qualquer momento da realização desse estudo qualquer participante/pesquisado ou o estabelecimento 

envolvido poderá receber os esclarecimentos adicionais que julgar necessários. Qualquer participante poderá 

recusar-se a participar ou retirar-se da pesquisa em qualquer fase da mesma, sem nenhum tipo de penalidade, 

constrangimento ou prejuízo aos mesmos. O sigilo das informações será preservado através de adequada 

codificação dos instrumentos de coleta de dados. Especificamente, nenhum nome, identificação de pessoas ou de 

locais interessa a esse estudo. Todos os registros efetuados no decorrer desta investigação serão usados para fins 

unicamente acadêmico-científicos e apresentados na forma de Trabalho de Conclusão de Curso, não sendo 

utilizados para qualquer fim comercial. 

Em caso de concordância com as considerações expostas, solicitamos que assine este “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido” no local indicado abaixo. Desde já agradecemos sua colaboração e nos 

comprometemos com a disponibilização à instituição dos resultados obtidos nesta pesquisa, tornando-os 

acessíveis a todos os participantes. 

 

Stephani Inocente Ribeiro da Silva 

Pesquisador (a) 

Universidade Estadual de Londrina - UEL 

 

 

 

Prof(ª).Dr(ª). LORENA FERREIRA PORTES 

Orientador (a) 

Universidade Estadual de Londrina – UEL 

Eu, ____________________________________________________________, assino o termo de 

consentimento, após esclarecimento e concordância com os objetivos e condições da realização do Trabalho de 

conclusão de Curso, permitindo, também, que os resultados gerais deste estudo sejam divulgados sem a 

menção dos nomes dos pesquisados. 

Londrina, _____ de ______________ de 2021.  

 
Assinatura do Pesquisado/da Pesquisada 
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