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Resumo 
 

Este trabalho objetiva analisar por meio por meio da instituição Centro de Referência da 

assistência social - CRAS Paulo Correa no município de Parintins, a atuação do profissional 

de Serviço Social junto à Política de Assistência Social no que se refere à atenção social 

básica. Tem por base pesquisas bibliográfica com autores que discorrem sobre a temática, 

levantamento de dados da instituição e entrevista com a assistente social. 

O CRAS atua como porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), é 

responsável pela organização e oferecimento de serviços da Proteção Social Básica nas 

áreas de vulnerabilidade e risco social. Trabalha também com serviços e ações de proteção 

básica, tem função de gestão territorial da rede de assistência social básica, promovendo a 

organização e a articulação das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos 

processos nele envolvidos, atendendo preferencialmente famílias beneficiadas do Programa 

Bolsa Família (PBF) e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), por meio de serviços 

socioassistenciais, bem como encaminhamentos para a rede de proteção social local e para 

acesso a outras políticas públicas. 

O CRAS trabalha demandas diversificadas das quais destacam-se: orientações dos critérios 

para a permanência das famílias no programa Bolsa Família,  fragilidade dos laços 

familiares, evasão escolar e o trabalho feito em parceira com o Conselho Tutelar, o qual nos 

solicita para fazer acompanhamento domiciliares, encaminhamentos e parecer social 

relacionado a guarda de crianças. O referido CRAS atende vários bairros pertencentes ao 

núcleo, o que denota uma grande demanda para a instituição, que enfrenta dificuldades 

para atender de forma qualitativa a todos.  

A instituição pesquisada tem em seu quadro duas profissionais de serviço social, uma que 

corresponde à equipe técnica, a outra participa da equipe volante trabalhando 

especificamente com visitas na área rural do município. A presença de profissional de 
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Seviço Social foi requisitada a partir da necessidade de fortalecimento dos vínculos 

familiares e viabilização de direitos às famílias, no intuito de promover a emancipação dos 

usuários em situação de vulnerabilidade social estando o profissional comprometido com 

consolidação do Estado Democrático de direitos, fazendo valer seus direitos de acordo com 

a Política Nacional de Assistência Social (PNAS). 

O trabalho das profissionais na instituição é ratificada através de palestras, orientações, 

acompanhamento das famílias, com crianças, adolescentes e jovens, uso de materiais como 

vídeos que contribuam para a promoção de uma consciência crítica, como também 

elaboração de relatórios que darão suporte para o acompanhamento dos usuários. No que 

tange a áreas de Recursos Humanos e estrutura para o exercício profissional percebe-se 

certa fragilidade para a execução do trabalho das Assistentes Sociais, pois as mesmas não 

tem uma sala própria para guardar os materiais que exigem sigilo e são privativos aos 

assistentes sociais, as mesmas dividem um espaço com a equipe multidiciplinar do CRAS, 

como o psicólogo, coordenador, equipe volante, orientadores, auxiliar administrativo, 

educadores sociais e facilitadores de oficina e, neste âmbito constata-se que entra em 

contadição com o que é ressaltado no Código de Ética em seu Artigo 2º que diz que é direito 

do profissional a “inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e 

documentação, garantindo o sigilo profissional”. 

Os profissionais atendem a uma extensa demanda e falta de mais profissionais de Serviço 

Social para dar conta de executar as tarefas com mais rapidez e qualidade, mesmo com 

suas limitações tentam realizar da melhor forma possível o seu trabalho, agindo com 

qualidade e de acordo com o que é preconizado no Código de Ética da profissão. Desse 

modo, o profissional de Serviço Social do CRAS Paulo Corrêa assim como em outros 

campos de atuação do Serviço Social, enfrentam inúmeros desafios e também contam com 

certas possibilidades em sua prática profissional. 
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