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Resumo: A vulnerabilidade social cerca o debate na Política de 
Assistência Social e constitui um desafio para os profissionais que atuam 
na Proteção Social Básica. Portanto, é necessário identificar qual a 
compreensão dos profissionais sobre a vulnerabilidade social e a 
fragilização de vínculos e como ela se manifesta nos territórios. A pesquisa 
de campo foi realizada com profissionais da equipe de referencia dos 
CRAS, a metodologia da pesquisa foi qualitativa e a estratégia 
metodológica, a cartografia. Os resultados obtidos com a pesquisa 
envolvem: o território, a pobreza e os vínculos frágeis. 
 

Palavras-chave: Vulnerabilidade Social; Assistência Social; SUAS. 
 

Abstract: Social vulnerability about the debate in the Social Assistance 
Policy and constitutes a challenge for professionals working in the Basic 
Social Protection . Therefore , it is necessary to identify the understanding 
of professionals on social vulnerability and the weakening of ties and how it 
manifests in the territories. The field research was conducted with 
professionals of reference CRAS team, the research methodology was 
qualitative and the methodological strategy , cartography . The results 
obtained from the research involve : territory, poverty and weak links . 
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1. INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Assistência Social orienta-se pela primazia do atendimento à 

família, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social. Diante da evolução na 

política de assistência social é fundamental poder analisar este conceito que tem sua origem 

na área dos direitos humanos e que na atual conjuntura precisa ser discutido, analisado e 

compreendido pelas equipes que atuam em Centros de Referência de Assistência Social, a 

vulnerabilidade social. Ainda, nos serviços da proteção social básica se prevê o fortalecimento 
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de vinculos familiares e comunitários. Dessa forma, busca-se prevenir as situações de risco por 

meio de serviços que possuem carater preventivo. Considerando que para haver prevenção é 

preciso buscar ações e serviços que possibilitem realizar o trabalho social com a família de 

acordo com as vulnerabilidades encontradas no território é necessário conhecer conhecer a 

vulnerabilidade social. Diante disso, é que nos motivamos em pesquisar qual a compreensão 

dos profissionais que atuam em CRAS sobre a vulnerabilidade social e a fragilização de 

vínculos. 

 
2. OBJETIVO 

 O objetivo do presente artigo é identificar como os profissionais inseridos em equipes de 

CRAS compreendem e explicam as situações de vulnerabilidade social vivenciadas por 

indivíduos e famílias empobrecidas atendidas pela proteção social básica.  

   
3. JUSTIFICATIVA 

 Os avanços obtidos na Política de Assistência Social remetem para a atuação 

profissional das equipes de referencia frente a situações de vulnerabilidade social, vivenciadas 

por famílias e indivíduos tendo como base de referencia o território onde vivem. A assistência 

social enquanto política publica, no atual ordenamento jurídico tem como dimensão inovadora a 

prevenção de situações de risco e para tanto requer profissionais comprometidos com este 

processo preventivo. Porém, ainda faz-se necessário identificar como estes profissionais 

compreendem a vulnerabilidade social, já que isto é importante no processo de intervenção 

técnica e no reconhecimento das vulnerabilidades sociais em nível familiar e territorial.  

 
4. METODOLOGIA 

 
Com o intuito de identificar como os profissionais inseridos em equipes de CRAS 

compreendem e explicam as situações de vulnerabilidade social vivenciadas por indivíduos e 

famílias empobrecidas atendidas pela proteção social básica optou-se por um método pautado 

na pesquisa qualitativa. Como estratégia teórico-metodológica, foi utilizada a cartografia, que é 

um dos métodos de pesquisa-intervenção formulado pelos autores Deleuze e Felix Guatari 

(1995). A pesquisa intervenção se caracteriza como um método de pesquisa que vai a campo, 

é participativa e que busca desconstruir a ideia de verdade. Para concretizar a busca de dados 

foram realizadas um total de cinco entrevistas com os técnicos que atuam na proteção social 

básica do SUAS, de dois municípios distintos.  

Na cartografia, a entrevista é utilizada para o acompanhamento de processos, incluindo 

trocas de informação ou acesso à experiência vivida, contudo é importante ressaltar que esta 
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não é sua única direção. A cartografia requer que a escuta e o olhar se ampliem, sigam para 

além do puro conteúdo da experiência vivida, do vivido da experiência relatada na entrevista, e 

inclua seu aspecto genético, a dimensão processual da experiência, apreendida em suas 

variações. (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2003). Em relação aos profissionais que integram 

a equipe de referência do CRAS, realizamos cinco entrevistas com assistentes sociais e 

psicologos de municípios diferentes e um grupo focal.  Os dados produzidos nas entrevistas e 

no grupo focal  possibilitaram identificar a compreensao dos profissionais sobre a 

vulnerabilidade social a fragilização de vinculos.  

 

5. RESULTADOS OBTIDOS 

 

Falar sobre vulnerabilidade social requer abrir-se a um debate amplo e complexo das 

relações sociais superando um enfoque na situação de pobreza a partir de necessidades 

materiais enfrentas por famílias e indivíduos. Neste artigo, tomamos como conceito de 

vulnerabilidade a definição de  que pede recorrência às diversas unidades de análise - 

indivíduos, domicílios e comunidade, além de recomendar que se identifiquem cenários e 

contextos (ABRAMOVAY, 2000). Recorremos ainda ao conceito amplo relaciolado a 

vulnerabilidade. 

O conceito de vulnerabilidade ressalta que os eventos que vulnerabilizam 
as pessoas são determinados por aspectos de natureza econômica e por 
outros “fatores como a fragilização dos vínculos afetivo-relacionais e de 
pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por 
deficiência) ou vinculadas à violência, [...] a representação política, dentre 
outros, também afetam as pessoas” (ALMEIDA, 2006, p.5). 

 
Assim, podemos afirmar que não há um significado único para o termo vulnerabilidade. 

Os autores que se debruçam a estudar o tema o reconhecem como multifacetado. Na 

PNAS/2004 não aparece explicitamente o conceito de vulnerabilidade social, porém, aponta 

que as situações de vulnerabilidade decorrem: “da pobreza, privação, ausência de renda, 

precário ou nulo acesso aos serviços públicos, intempérie ou calamidade, fragilização de 

vínculos afetivos e de pertencimento social” (MDS, 2004, p.33). 

Nas entrevistas realizadas com profissionais buscamos saber como eles compreendem 

a vulnerabilidade social e constatou-se que as falas apontam para direção dada pela 

PNAS/2004. Nessas falas pode-se verificar que, a compreensão da vulnerabilidade social se 

apresenta com uma amplitude que permite sua definição a partir de aspectos que são: a 

precariedade de renda, a fragilidade de vínculos, a dificuldade de acesso as informações, a 

discriminação e o território.  

Dessa maneira, podemos enfatizar que o aspecto relacionado à renda é historicamente 

alvo de intervenção dos técnicos que atuam na política de assistência social, assim como, a 

dificuldade de acesso a informação e discriminação. Porém, dois aspectos citados pelos 
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participantes da pesquisa são: a fragilidade de vínculos e o território. Estes aspectos estão 

presentes em todas as falas dos profissionais que participam da pesquisa como fator que 

caracteriza a vulnerabilidade social das famílias atualmente atendidas pela assistência social. 

Podemos identificar na fala do profissional a seguir que conceituar a vulnerabilidade no 

seu entendimento é complexo.  A amplitude que o termo permite, mostra que ela converge com 

as definições da PNAS e o profissional compreende que a vulnerabilidade envolve questões 

mais subjetivas e que pode vir a ser sentida pelas pessoas em determinados momentos ou 

circunstancias da vida que podem decorrer do impacto de vicissitudes sociais e naturais ao 

ciclo da vida.  

 
Vulnerabilidade social é bem ampla. Se tu for parar para analisar [....] todos nós de uma 
certa forma estamos vulneráveis. Na nossa família, na nossa sociedade, na nossa 
comunidade, nas nossas relações às vezes a gente esta mais vulnerável a uma coisa 
ou outra coisa.  (Profissional A). 

 

 Assim, a profissional reconhece que a vulnerabilidade não se caracteriza como uma 

condição dada a uma pessoa ou família, mas uma zona instável que famílias podem 

atravessar, nela recair ou nela permanecer ao longo de sua historia. Outra fala enfatiza a 

amplitude do conceito de vulnerabilidade social enfrentada por famílias e indivíduos que são 

atendidos pela política de assistência social. 

Para mim são pessoas que estão expostas a algum tipo de vulnerabilidade como: não 
tem voz e vez para nada, são isoladas, distância territorial, de alguma maneira são 
excluídas socialmente. Penso que a discriminação, exclusão, fragilidade de vínculos, 
tudo isso é vulnerabilidade. (Profissional E). 

 
A afirmação do profissional com relação à amplitude do conceito de vulnerabilidade 

social permite uma correlação com a PNAS uma vez que identifica um público com precário ou 

nulo acesso aos serviços públicos, com fragilização de vínculos afetivos e discriminação 

potencializando a intervenção da Proteção Social Básica. Destaca-se que a assistência social 

enquanto política pública reconhece a responsabilidade do Estado em garantir direitos sociais a 

partir de serviços socioassistenciais executados de forma continuada e planejada. 

Também, podemos afirmar a partir das entrevistas realizadas, que alguns profissionais 

entendem a vulnerabilidade social não como um sinônimo de pobreza, uma vez que as falas 

permitem um olhar além da precariedade de renda. 

Eu a entendo de uma forma bem complexa que não é apenas no sentido de você ter 
algo, ter algo concreto [...] Uma família nossa que a gente acompanha num serviço de 
convivência ou no PAIF, nas visitas domiciliares que a gente faz. Essa família não está 
só vulnerável no sentido de  não ter uma renda. Ela está vulnerável no sentido dela, por 
exemplo, não ter um conhecimento específico sobre tal assunto, dos direitos, por 
exemplo, que ela tem. (Profissional A) 

 

 Podemos constatar pela fala do profissional a complexidade que envolve a 

caracterização da vulnerabilidade social. Identificar que o não acesso a informação é fator que 

limita uma pessoa ou família a garantir seus direitos é determinante ao reconhecer que a 
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garantia de proteção social potencializa a conquista de condições de “autonomia, resiliência e 

sustentabilidade, protagonismo, acesso a oportunidades, capacitações, serviços, condições de 

convívio e socialização, de acordo com sua capacidade, dignidade e projeto pessoal e social” 

(BRASIL, 2004, p. 93). 

 Ademais, é preciso considerar que atuar de forma preventiva é uma responsabilidade 

que desafia a intervenção das equipes técnicas nos municípios pesquisados, uma vez que a 

amplitude do tema, também se confronta com a quantidade de famílias a serem atendidas que 

se caracterizam em situação de vulnerabilidade social. Vejamos que, outro profissional afirma 

que estar em situação de vulnerabilidade se identifica com a exclusão social e 

consequentemente o não acesso aos direitos: “Para mim é qualquer forma de exclusão social. 

[...] Seja discriminação, exclusão, falta de qualquer necessidade básica ou do que é seu de 

direito” (Profissional C). 

 Quando o profissional aborda a questão das necessidades básicas, entendemos que 

faz relação com a precariedade de renda, compreendendo que a renda constitui um elemento 

da vulnerabilidade social, porém não o único. Na fala de outro profissional podemos verificar 

que a questão da precariedade de renda está relacionada também a questão de território:  

 
Veja aqui no bairro [...], as famílias tem uma dificuldade de renda, mas a situação 
melhorou muito nos últimos anos. Os programas sociais e o acesso aos cursos de 
qualificação profissional são uma opção, porém residir num dos nossos bairros é ser 
discriminado. Não importa muitas vezes a capacidade, o lugar onde mora tem efeito às 
vezes mais forte. (Profissional B) 

 
 Contudo, verificou-se que os aspectos relacionados ao território evidenciam situações 

de dificuldade vivenciadas pela população a ele pertencente. Neste caso, viver em determinado 

local se caracteriza como dificuldade de inserir-se em espaços sociais e, inclusive no mercado 

de trabalho.  

 Referindo-se a território, Andrade (2012) destaca o que aparece na pesquisa, 

especialmente quando os profissionais se remetem ao território para além de um espaço 

geográfico, mas um território habitado, repleto de vivencias. 

 

O território que importa [...] refere-se ao território usado, o território encharcado 
de vida, de resistências, de sonhos, produzido cotidianamente por sujeitos que, 
através das relações sociais estabelecidas, expressam, na concretude do 
território, as particularidades do conteúdo da sociedade inteira, com suas 
múltiplas contradições (ANDRADE, 2012, p. 152) 

 

 Nota-se que, o território usado é compreendido como território como vivo: lugares que 

ganham sentido pelo habitar de seus moradores. A apropriação do território diz respeito ao 

aspecto interventivo realizado pelos homens, criando e recriando significados em torno dessa 

apropriação cotidiana. Nesse sentido, utiliza-se também o termo territorialidade, como uma 

maneira singular de se apropriar, fazer uso da terra, do território. (KOGA, 2003, p. 38). 
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 O que há de significativo nas falas dos profissionais é a compreensão da 

vulnerabilidade social numa relação que não se restringe à falta de renda, ou seja, eles incluem 

a falta de acesso a serviços e ao mercado de trabalho.  

[...] No nosso município, além da dificuldade financeira, notamos o território como uma 
vulnerabilidade, uma vez que a distancia territorial é muito grande e não existe 
transporte coletivo para atender estas pessoas. (Profissional C)   

 

 A fala do profissional C, faz referencia ao território como “uma determinada área 

geográfica”, neste caso distante do centro do município e com dificuldade de acesso aos 

serviços públicos. Nota-se que este território pode ser tanto um “espaço geográfico, onde 

lugares e pessoas vulneráveis se localizam, quanto os espaços sociais, nos quais, as pessoas 

destes lugares, encontram-se mais vulneráveis (HILLESHEIM; CRUZ, 2008, p. 193)”. Dessa 

forma, a atuação da política pública a partir dos territórios é considerada hoje como estratégia 

de ação eficaz, possibilitando uma intervenção mais próxima da realidade das famílias a serem 

atendidas. 

 Conforme dados da pesquisa, o território aparece como um fator importante a ser 

analisado no momento de formular políticas públicas. Citado por todos os envolvidos na 

pesquisa se pode firmar que o preconceito a um determinado espaço territorial no município e 

como isso interfere na vivencia familiar. Portanto, concordamos com Andrade (2008), ao 

evidenciar que um olhar mais territorializado permite compreender o cidadão em suas relações.  

 
[...] percebe-se a centralidade que o território passa a requerer do conjunto das 
políticas públicas, sendo que essa premissa desafia a busca de referencias que 
constituem o ser social, constituído e pertencente a um conjunto de relações 
sociais territorializadas (ANDRADE, 2008, p. 50). 

 

 Na pesquisa  ficou evidente como a questão de território permeia o debate no sentido 

de este se caracterizar como um fator importante de vulnerabilidade social para as famílias. 

Também foi possível verificar como os profissionais compreendem a necessidade de mitigar 

essa problemática, buscando estarem mais próximos das famílias, especialmente no que se 

refere à realização de atividades e grupos no território onde a família vive. 

 
O território nosso, é muito extenso, tudo muito longe. Nós temos comunidades  que dá 
40 quilômetros de distancia do centro. Dependendo da atividade você tem que sair ao 
meio dia, para chegar a uma e pouco, fazer a atividade e retornar até as 5 horas. É 
muito extenso o nosso município. (Grupo Focal 1) 

 

 O profissional afirma que a equipe técnica do CRAS vai até as comunidades mais 

distantes para a realização de grupo e/ou visitas domiciliares, porém ainda destaca  que não é 

somente a isso que as famílias precisam ter acesso mais facilitado.  

 Ainda, com relação ao território foi possível identificar que a compreensão da 

vulnerabilidade social, articulada a questão territorial acaba causando impacto em situações 

cotidianas quando as pessoas necessitam ser inseridas no mercado de trabalho. Com relação 
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a esta questão, ainda podemos verificar na fala do profissional a seguir o impacto de se residir 

em territórios vulneráveis.  

Compreendemos também a vulnerabilidade pelo não acesso ao mercado de trabalho. 
Ao emprego. Eles (as famílias) têm uma dificuldade de inclusão no mercado de trabalho. 
Principalmente as nossas famílias de bairros [...] Os que moram em determinado bairro 
não conseguem trabalho. (Grupo Focal 1)  

 

 Nota-se que o território impacta na vida das famílias e neste caso de forma negativa. O 

fato de residir em determinado bairro, considerado mais vulnerável dificulta o acesso ao 

mercado de trabalho, excluindo qualquer potencial que esse trabalhador posse ter, transferindo 

a ele, as discriminações e os preconceitos existentes a partir do olhar de uma comunidade e de 

suas fragilidades. 

 Diante das afirmações dos técnicos na pesquisa podemos constatar que as famílias 

atendidas no CRAS estão em situação de vulnerabilidade social, a partir do conceito formulado 

na PNAS. Também foi possível identificar a partir das entrevistas com os técnicos que a 

complexidade do conceito de vulnerabilidade social não se manifesta da mesma forma em 

todas as famílias e muitas vezes acabam trazendo uma visão mais dinâmica da situação de 

vulnerabilidade social, como relata um profissional: “Além da distancia, existe a pobreza, os 

vínculos frágeis e a discriminação.” (Profissional C). 

 De acordo com a fala do profissional em muitas famílias existe ainda a conjugação 

destes vários aspectos que podem aparecer separados ou ainda, conjuntamente nas famílias 

que são atendidas pela política de assistência social. Percebeu-se que os profissionais 

praticamente estabelecem uma ordem que segue como prioritária para elucidar as situações 

que envolvem a vulnerabilidade social vivenciadas pelas famílias atendidas. Analisando desta 

forma, podemos observar que o território se configura como o primeiro aspecto a ser 

considerado pelo profissional como fator de vulnerabilidade social, seguido da pobreza em 

seguida nota-se que vínculos frágeis e a discriminação são citados pelos técnicos ao se definir 

a compreensão de vulnerabilidade social.  

 De acordo com Yasbek (2008) a noção de vulnerabilidade demonstra várias situações 

que envolvem a precariedade, no qual se destaca a renda. Assim, a autora considera que “uma 

definição econômica de vulnerabilidade social é insuficiente e incompleta, mas deve ser a base 

material para o seu enquadramento mais amplo” (YASBEK, 2008, p. 19).  

 Concordando com a autora, Teixeira (2010) destaca que um olhar da vulnerabilidade 

mais amplo envolve situações como: “a fragilização de vínculos afetivos, tanto os relacionais 

como os de pertencimento, decorrentes também das discriminações etárias, étnicas, de 

gêneros ou por deficiências, dentre outras, que aumentam a probabilidade de um resultado 

negativo na presença de risco” (TEIXEIRA, 2010, p. 287).  

 Assim, a política nacional de assistência social enfatiza a proteção social básica como 

mecanismo de prevenção a situações de risco, organizada no sentido de se antecipar à 
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ocorrência de situação de violação de direitos. Assim, os profissionais que são responsáveis 

em atuar na prevenção definem no cotidiano de trabalho no CRAS, algumas situações 

permitem identificar a fragilidade de vínculos nas famílias que eles atendem. De acordo com os 

técnicos entrevistados, constatou-se que todos afirmam que as famílias atendidas por eles, 

possuem vínculos fragilizados. Diante da compreensão sobre fragilidade de vínculos observa-

se que são muitos os aspectos considerados pelos profissionais no que diz respeito à 

ocorrência de vínculos frágeis conforme a situação ou vivencia familiar na qual a família se 

encontra. 

 A fragilidade está na grande maioria das famílias que atendemos. Até porque tu vai ter 
que fazer uma análise sobre o que é um vínculo fragilizado, então tem vários aspectos, 
mas na sua grande maioria as que realizam os grupos, aquela que vem pegar desde um 
benefício, os seus vínculos estão frágeis, não significa que eles estejam rompidos, mas 
sim frágeis até pela situação toda que elas vêm vivenciando. (Profissional A). 

 

Observou-se que somente um profissional dos entrevistados define o que na sua 

concepção é um vínculo frágil. De acordo com ele, o reconhecimento de um vinculo frágil na 

família é constituído pelas suas relações sociais internas que faz referencia aos seus membros, 

e as relações externas, neste caso, as relações que esta família estabelece com a comunidade 

onde vive. “Um vínculo frágil demonstra que as famílias têm dificuldade de se relacionar, entre 

seus membros ou em relação com a comunidade.” (Profissional C). 

Destaca-se nesta fala, um campo subjetivo de atuação da política de assistência social 

que indica a necessidade atuar no “sentido de fortalecer vínculos familiares e comunitários, 

neste caso, objetivo central do PAIF” (BRASIL, 2012, p. 19).  A política de assistência social 

relaciona a noção de vulnerabilidade com a fragilização de vínculos, como sendo um fator que 

pode levar ao risco. Desta forma, pela pesquisa podemos afirmar que diminuindo-se a 

fragilidade dos vínculos, pode-se diminuir o risco. Ao falar em fragilidade de vínculos, observou-

se na fala de outro profissional a compreensão a partir de um campo onde as relações 

familiares vivenciam um cotidiano de pouca convivência cotidiana entre seus membros. 

Olha, para mim a fragilidade de vínculos se dá pela falta de vínculos afetivos e eu a  
compreendo  como uma vulnerabilidade que precisa ser trabalhada através  de 
prevenção. Um cotidiano de pouca convivência na família, percebemos isso, moram 
juntos, vivem juntos, mas não se conhecem bem, não sabem o que o outro gosta ou não 
gosta. Não saber conversar, dialogar. Vivem juntos mas não estão juntos. (Profissional 
E)  

 

 A partir da fala do profissional, podemos afirmar que um cotidiano de pouca convivência 

contribui com a fragilização de vínculos e neste caso o profissional compreende a necessidade 

de atuar preventivamente para que as possíveis situações de risco possam ser prevenidas. 

Segundo a fala do profissional, a dificuldades em dialogar e um cotidiano no qual viver junto, 

mas não estar juntos pode ser um fator que possibilita uma aproximação das situações de 

risco. 
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 Cabe destacar que, a proteção social básica tem caráter preventivo quando indica que 

ela deve “prevenir situações de risco social”. Constata-se na fala do profissional a necessidade 

de se buscar ações antecipadas à ocorrência do risco. Assim o profissional, faz referencia a um 

cotidiano marcado por situações que envolvem uma convivência frágil e de pouco diálogo e 

que segundo ele, necessitam do trabalho social previsto na proteção social básica no que 

tange ao fortalecimento dos vínculos. Ainda nesta direção outro profissional destaca que o 

dialogo e fatores relacionados a afetividade também contribuem na fragilização de vínculos. 

 

Bem, no nosso cotidiano de trabalho, nos casos que atendemos, temos a certeza que a 
ausência de comunicação entre os membros, a falta de demonstração de carinho, afeto, 
atenção, convívio familiar [...] são os fatores que fragilizam vínculos familiares. 
(Profissional E) 

 

 Nota-se, que quando os profissionais referem-se aos vínculos fragilizados identificam  

isso como uma vulnerabilidade social, caracterizada como relacional e que a consideram 

matéria de intervenção para garantir a segurança de vivência familiar, um aspecto da proteção 

social.  Dessa forma, na fala dos profissionais observa-se que a convivência entre os sujeitos 

se fragiliza na medida em que fatores interferem na relação familiar como: falta de diálogo e um 

cotidiano de pouca convivência, como afirma o profissional: “Eu penso que a falta de diálogo é 

a principal causa, que muitas vezes leva a violência na família (Profissional C)”.  

Ainda nas entrevistas com os profissionais foi possível identificar, o que leva a falta do 

diálogo e de um cotidiano de pouca convivência nas famílias que eles atendem e constatou-se 

que são fatores que envolvem questões históricas e culturais. 

O principal [...] vem de aspectos culturais, históricos. Muitos tinham uma vivência 
familiar bem assim... pesada, bem rígida, rígida... essa é a palavra. [...] sem diálogo. E 
então muitas vezes eles vão reproduzindo [...] isso faz com que possa ocorrer a 
fragilização dos vínculos. (Profissional A) 

  
 Observa-se nas falas dos profissionais que a fragilização de vínculos evidencia uma 

organização da vivencia familiar pautada em questões sobre como as pessoas foram 

educadas/criadas em sua família de origem. A fala do profissional mostrou que a vivência 

pessoal de cada membro da família traz questões históricas e culturais que acabam sendo 

reproduzidas, situação esta que foi abordada por todos os profissionais participantes da 

pesquisa. Contudo, podemos constatar na pesquisa, pelas falas dos profissionais, que numa 

família, aonde os responsáveis legais vem de uma educação com pouco dialogo pautada na 

violação de direitos acabam por influenciar na forma como se dá a convivência familiar. Outra 

fala se relaciona com questões referentes a uma educação pautada no autoritarismo e de 

pouco diálogo, o que segundo o profissional também contribui para a fragilização dos vínculos. 

Reproduzir uma educação sem dialogo, do eu mando, você obedece. Isso não funciona 
mais com as crianças hoje. Conversar, trocar ideias e informações. Respeitar. A falta 
disso pode fragilizar vínculos. (Profissional E) 
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 O profissional identifica que no cotidiano de vida familiar as relações que envolvem uma 

educação muito rígida e sem diálogo contribuem para a fragilização dos vínculos. Aproximando 

da fala do profissional, verifica-se na pesquisa que a reflexão sobre a fragilidade de vínculos 

dá-se a partir de aspectos relacionados ao diálogo. Ainda, considerando as afirmações do 

profissional retomamos o debate a partir da fragilidade de vínculos como uma vulnerabilidade 

social. Neste caso se apresenta como motivos a dificuldade de comunicação na família, no 

qual o “escutar” e o ser “escutado” tem gerado situações conflituosas. Outro aspecto, não 

menos importante é com relação à afetividade, neste caso citada pelo profissional como “falta 

de carinho”.  

 A afirmação do técnico pode ser comparada com outra entrevista que também se refere 

às dificuldades presentes na convivência familiar.  

Percebemos quando as famílias têm dificuldade de se relacionar, entre ela ou em 
relação à comunidade, afastamento, isolamento social [...] quando existe a participação 
na comunidade, percebemos que aumenta a auto estima, autonomia [...] por isso é tão 
importante que seja estimulado este vínculo social (Profissional C) 

 
 Ao referir-se a questão das relações familiares e estender isso para comunidade 

observou-se que o profissional também faz referencia a convivência para além da família, em 

que considera a participação na comunidade como fator positivo e que necessita ser 

estimulado.  

 Nota-se que as situações evidenciadas pelos profissionais no grupo focal referem-se a 

questões que envolvem um contexto social marcado por uma realidade de desigualdades 

sociais decorrentes da reprodução do modo de produção capitalista. Na lógica capitalista, os 

trabalhadores responsáveis pela produção cada vez mais, precisam se adequar a forma de 

exploração de sua mão-de-obra que possuem exigências nas quais o ser humano se torna 

mera mercadoria.  Assim, quando os profissionais se referem à desigualdade social, podemos 

verificar que ela é uma expressão da questão social. Conforme Iamamotto, 

A questão social diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades sociais 
engendradas na sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do 
Estado. Tem sua gênese no caráter coletivo da produção, contraposto à apropriação 
privada da própria atividade humana – o trabalho –, das condições necessárias à sua 
realização, assim como de seus frutos (2001, p.10).  

 Assim, a questão social é uma categoria que expressa à contradição fundamental do 

modo capitalista de produção. Contradição, esta, fundada na produção e apropriação da 

riqueza gerada socialmente já que enquanto os trabalhadores produzem a riqueza, os 

capitalistas passam a se apropriar dela. 

 Na realidade dos municípios pesquisados, o modo de produção capitalista exige das 

famílias uma necessidade de adequar-se as formas de exploração de sua mão-de-obra, com 

jornadas de trabalho em horários dos mais variados possíveis.  
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Conseguir fazer um grupo é desafiador. Com a família toda reunida. Nossa quase 
impossível. Não conseguimos encontrar um meio de conciliar um grupo no qual 
possamos a atender todos os membros da família ao mesmo tempo. Quando um chega 
do trabalho o outro sai. Especialmente quem trabalha nos frigoríficos ou no 
carregamento de frangos. Isso pra mim é frustrante. (Profissional B) 

 
 De certa forma, a realidade vivenciada pelos municípios que possuem a concentração 

da força de trabalho, especialmente nas famílias atendidas pela assistência social direcionada  

para as agroindústrias da região mostra que, cada vez maiores são as exigências aos 

trabalhadores e com isso ocorre que deixa-se de lado o ser humano em prol do capital.  

 Pela mesma razão, explicita-se que, sob a hegemonia do capital, o que predomina é a 

desumanização do ser humano. Assim “[...] o capital, e não mais o homem, passa a ser a razão 

de agir dos indivíduos, passa a representar a essência da formação social” (LESSA, 2007, p. 

130). A necessidade de sobrevivência ultrapassa as relações familiares que acaba por se 

caracterizar como parte da alienação que os trabalhadores sofrem, neste caso, deixando 

muitas vezes a convivência familiar em segundo plano. De acordo com a pesquisa nota-se que 

o trabalhador sofre os impactos causados no processo de globalização não somente no espaço 

de trabalho. Mas, as relações estabelecidas entre ele e o mercado de trabalho interferem na 

sua condição de vida, inclusive familiar. Concordamos com Andrade (2012) no que tange a 

precarização das condições de vida dos trabalhadores, que cada vez mais são cobrados com  

relação as jornadas de trabalho, horários mais flexibilizados o que evidencia um trabalhador 

que ao lutar pela sobrevivência, acaba por explicitar dificuldades em seu cotidiano familiar. De 

acordo com Andrade (2012),  

o crescente desemprego e o aumento das múltiplas formas de precarização e 
desregulamentação das relações trabalho. Os trabalhadores submetidos a uma 
sobrecarga e à intensificação do trabalho cada vez maior encontram-se expostos a um 
processo de precarização da totalidade de sua condição humana (p. 48).  

 

 Essa precarização da totalidade de sua condição humana refere-se à questão das 

relações sociais estabelecidas entre o trabalhador e sua família e ainda com a comunidade 

onde reside. Além das questões relacionadas ao mercado de trabalho, as problemáticas 

relacionadas com o uso e abuso de drogas também são fator considerado pelos profissionais 

como de fragilização de vínculos familiares.  

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando as questões apresentadas, quando se traz a compreensão de profissionais 

que atuam no CRAS sobre a vulnerabilidade e fragilização de vínculos é possível afirmar que 

existe uma compreensão desta vulnerabilidade a partir de uma concepção ampliada. Nota-se 

como avanço a compreensão da vulnerabilidade para além da pobreza, no qual envolve: o 
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território, o preconceito, a dificuldade ou  não acesso a serviços públicos e a fragilidade de 

vínculos.  

Desta forma, é preciso que no trabalho social com grupos, onde são verificadas as 

situações de vulnerabilidade enfrentadas cotidianamente, se tenha espaço para trabalhar as 

questões internas e externas da família de forma articulada, não valorizando uma em 

detrimento da outra. Reconhecer na manifestação da vulnerabilidade social os aspectos 

subjetivos, como os de fragilização de vínculos, permite uma intervenção pautada na proteção 

social enquanto direito sempre compreendendo a realidade vivida pelas famílias e que esta 

realidade decorre de processos mais amplos e num contexto social que envolve múltiplos 

processos sociais.  
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