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RESUMO 

O objetivo desta dissertação é analisar, a partir da atuação junto aos usuários (as) e 
da mobilização junto aos demais trabalhadores (as) da assistência social, o 
movimento da consciência de classe das/dos assistentes sociais dos Centros de 
Referência da Assistência Social (CRASs) de Recife; e sua relação dialética com o 
Projeto Ético-Político da categoria profissional, face às atribuições e contradições da 
Política de Assistência Social. De início, realizamos um estudo sobre as políticas 
sociais e o processo de implementação da Política da Assistência Social no Brasil, a 
partir de 2004, em especial no município de Recife, ressaltamos seus avanços e 
retrocessos. Em seqüência, analisamos o surgimento e a construção do Projeto 
Profissional do Serviço Social, intitulado Projeto Ético-Político, observando as 
possíveis mediações que visem sua materialização nos CRASs em Recife. 
Evidenciando que a efetivação do projeto profissional do Serviço Social é tensionada 
pela condição de assalariamento de seus profissionais, e passa pela construção 
democrática de espaços coletivos juntamente a outras categorias profissionais e 
movimentos sociais, sendo essencial o reconhecimento de pertencimento da/do 
assistente social à classe trabalhadora, por meio a tomada de consciência classe 
destas/es profissionais. Estando esta ligada ao movimento da própria classe, suas 
manifestações são mediadas por diversos determinantes (particulares e genéricos). 
Em nossas reflexões percebemos que as/os assistentes sociais dos CRASs em 
Recife, como também os demais trabalhadores (as) da Assistência Social, passam 
por um processo de uma tomada de consciência enquanto grupo, com fortes indícios 
de identidade e solidariedade de interesses entre seus membros, possivelmente 
fruto dos momentos políticos organizativos e de reuniões entre as diferentes 
categorias. Tal movimento contribui para a organização e fortalecimento desse 
segmento, visando além da garantia dos direitos trabalhistas, a melhor 
implementação da política de assistência social no município. Ressaltamos que esse 
processo não é homogêneo entre todos os seus membros, daí seu caráter 
contraditório e histórico.  

 

Palavras-chave: Política de Assistência Social, consciência de classe e projeto 

profissional. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de esta disertación es analizar, a partir de la actuación junto a los 
usuarios (as) y de la movilización juntos a los demás trabajadores (as) de la 
Asistencia Social, el movimiento de conciencia de clase de los/as Asistentes 
Sociales de los Centros de Referencia de la Asistencia Social (CRASs) de Recife; y 
su relación dialéctica con el Proyecto Etico-Politico de la categoría profesional, de 
cara a las atribuciones y contradicciones de la Política de Asistencia Social. En el 
comienzo, realizamos un estudio sobre las políticas sociales y el proceso de 
implementación de la Política de la Asistencia Social en Brasil, a partir del 2004, en 
especial en el municipio de Recife, resaltando sus avances y retrocesos.  Luego, 
analizamos el surgimiento y la construcción del Proyecto Profesional del Servicio 
Social, intitulado Proyecto Etico-Politico, observando las posibles mediaciones que 
objetivan su materialización en los CRASs en Recife. Evidenciando que la 
efectivización del proyecto profesional del Servicio Social es tensionada por la 
condición de asalariamiento de sus profesionales, y pasa por la construcción 
democrática de espacios colectivos junto a otras categorías profesionales y 
movimientos sociales, siendo esencial el reconocimiento de pertenencia del/la 
Asistente Social a la clase trabajadora, por medio de la toma de conciencia de clase 
de estos/as profesionales. Estando esta vinculada al movimiento de la propia clase, 
sus manifestaciones son mediadas por diversos determinantes (particulares y 
genéricos). En nuestras reflexiones percibimos que los/as Asistentes Sociales de los 
CRASs de Recife, como también los demás trabajadores (as) de la Asistencia 
Social, pasan por un proceso de una toma de conciencia como grupo, con fuertes 
indicios de identidad y solidaridad de intereses entre sus miembros, posiblemente 
fruto de los momentos políticos organizativos y de reuniones entre las diferentes 
categorías. Tal movimiento contribuyó para la organización y fortalecimiento de este 
segmento, buscando más allá de la garantía de los derechos laborales, la mejor 
implementación de la política social en el municipio. Resaltamos que ese proceso no 
es homogéneo entre todos sus miembros, de ahí su carácter contradictorio e 
histórico.  

 

Palabras Clave: Política de Asistencia Social, conciencia de clase y proyecto 
profesional.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho constitui a expressão de um processo de investigação 

desenvolvido no percurso do curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Este consistiu num 

aprofundamento da literatura atual e produção de conhecimento em Serviço Social 

que versa sobre o entendimento e enfrentamento das expressões da questão social, 

através das disciplinas ofertadas pelo Programa e da pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo, que realizamos no período de 2009 a 2010. 

 

Assim, buscamos analisar a relação dialética entre a materialização do 

Projeto Ético-Político Profissional das/dos assistentes sociais dos Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS) em Recife e a tomada de consciência de 

classe por parte desses mesmos sujeitos profissionais. 

  
A relevância dessa pesquisa se dá em primeiro lugar pela necessidade em 

fortalecer a relação entre formação e exercício profissional, na medida em que 

buscamos propiciar diálogos entre a produção de conhecimento e o cotidiano 

abordado. Temos na última década uma enorme produção teórica acerca da 

materialização do Projeto Ético-Político, buscando identificar quais elementos 

interferem nesse processo1. Assim, o exercício profissional, em suas diversas áreas, 

vem sendo alvo dessas investigações.  

                                                 
1
No âmbito da produção acadêmica do Serviço Social identificamos diversos trabalhos, livros e pesquisas sobre 

o referido projeto profissional. Dentre os principais nomes que publicam nessa área temos: AMARAL (2009), 
BARROCO (2003), BRAZ (2009), NETTO (1999), IAMAMOTO (2008), dentre outros. Como também teses e 
dissertações dos grupos de pesquisas sobre ética (Grupo de estudos e pesquisa sobre Ética – GEPE/UFPE e 
Núcleo de Estudos e Pesquisa em Ética e Direitos Humanos - NEPEDH – PUC/SP).  
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Na última década, podemos encontrar pesquisas no âmbito do Serviço Social 

voltadas para a atuação das/dos assistentes sociais em diferentes espaços sócio-

ocupacionais. Um tema que vem sendo alvo de pesquisa tanto da categoria 

profissional, como dos Programas de Pós-Graduação, nos encontros internacionais2, 

nacionais3 e regionais4 é a intervenção do Serviço Social nos Centros de Referência 

de Assistência Social (CRASs).  

 
A regulamentação e implementação da Política da Assistência Social (Política 

Nacional de Assistência Social/PNAS – 2004, Norma Operacional Sistema Único de 

Assistência Social – NOB/SUAS – 2005, Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos – NOB-RH/SUAS - 2007, regulamentos, dentre outros), vêm se 

configurando como uma área em expansão para atuação dos/das profissionais de 

Serviço Social, com destaque para os CRASs. Daí o grande número de estudos 

sobre esse espaço, que apresenta enormes desafios e possibilidades para a 

categoria profissional, principalmente na perspectiva de materialização do Projeto 

Ético-Político. 

 
 As pesquisas realizadas pautam com muita regularidade o pertencimento 

da/do profissional de Serviço Social à classe trabalhadora, enfatizando sua condição 

de “assalariado”, as precárias condições de trabalhos em especial nos CRASs, as 

repercussões das mudanças do mundo do trabalho na objetividade e subjetividade 

da classe trabalhadora de uma forma geral, o que torna sua capacidade organizativa 

e reivindicatória extremamente fragilizada. Todas essas questões levantadas trazem 

fortes implicações para a autonomia profissional, tensionando dessa forma a 

materialização do Projeto Ético-Político em seu efetivo exercício.  

  
Contudo, partindo de um processo de sucessivas aproximações sobre o real, 

sentimos a necessidade de acrescentar à discussão sobre o Projeto Ético-Político 

reflexões acerca da tomada de consciência de classe, tendo em vista a evidente 

carência de estudos mais específicos a respeito desse tema. 

                                                 
2
 Ver Anais XIX Seminário Latino Americano – Equador – 2009. 

 
3
Ver Anais X Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (2006) e XI Encontro Nacional de 

Pesquisadores em Serviço Social (2008).  
 
4
 Ver Anais III Seminário Regional de Graduação e Pós-graduação da Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) - Nordeste, em 2009.  
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Outro fator a contribuir com a identificação e aproximação dessa temática 

foram as inquietações surgidas anteriormente no processo de construção do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), para obtenção do título de bacharel em 

Serviço Social, pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Nessa pesquisa 

versamos sobre a materialização do Projeto Ético-Político junto as/os assistentes 

sociais dos CRAS no município de Maracanaú (Ceará). 

 

Dessa forma, observamos que diversos elementos interferem no processo de 

materialização do Projeto Ético-Político no exercício profissional das/dos assistentes 

sociais. Nesse sentido, não somente a formação universitária, mas o engajamento 

político, as experiências vividas pelos sujeitos, sua participação em grupos 

organizados e o reconhecimento de uma perspectiva classista são elementos que 

contribuem em grande medida para a formação de uma consciência de classe e um 

posicionamento a favor da efetivação do projeto profissional do Serviço Social. 

 
Todas essas inquietações somaram-se às reflexões e vivências no exercício 

da profissão no CRAS Campina do Barreto em Recife. Assim, no decorrer das 

orientações e disciplinas no Mestrado, fomos nos apropriando metodologicamente 

de nosso objeto de pesquisa, delimitando as principais categorias a serem 

investigadas.  

 

Estudar o Projeto Profissional na atuação das/dos assistentes sociais dos 

CRASs do município Recife faz-se relevante tendo em vista o número insuficiente de 

pesquisas e a necessidade de ampliar e qualificar o debate em torno desse 

universo. 

 
Sobre o referido campo empírico identificamos algumas questões específicas 

da gestão municipal que chamam nossa atenção na perspectiva do debate da 

tomada de consciência de classe das (os) assistentes sociais dos CRASs em Recife. 

A realização de concursos públicos para a Secretaria de Assistência Social (SAS), 

em 2007, e para o Instituto de Assistência Social e Cidadania (IASC), em 2006, 

como exigência da PNAS e uma enorme mobilização desses (as) profissionais 

concursadas (os) pela consolidação da Política de Assistência Social e pela 

valorização profissional. Essa mobilização se dá de diferentes formas: 1) 
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participação nas greves (como exemplo temos duas greves que ocorreram nos 

primeiros meses dos anos de 2008, 2009 e 2010), 2) nas pré-conferências e VII 

Conferência Municipal da Assistência Social (2009), como também na VII 

Conferência Nacional, no mesmo ano; 3) nas reuniões técnicas.  

 
Além das reivindicações gerais (aumento salarial, vale refeição, etc..), a 

categoria das (os) trabalhadores (as) da assistência social trazem questões mais 

específicas, como melhores condições de trabalho e estrutura, ampliação de CRAS, 

Plano de Cargos e Carreiras (previsto na NOB-SUAS e NOB/RH – SUAS), isonomia 

com a Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e Desenvolvimento Urbano e 

Ambiental.  

 
Evidenciamos, mesmo diante de um contexto de mobilizações das (os) 

profissionais da assistência social no poder municipal, algumas posturas fatalistas e 

individualistas, o que acaba por fragilizar as mobilizações. Cabendo dessa forma um 

estudo mais aprofundado sobre os diversos determinantes que interferem no 

processo de postura e consciência classista.     

 

A temática a que estamos nos remetendo traz como principais categorias o 

Projeto Ético-Político, a Política de Assistência Social e a tomada de consciência de 

classe. Ademais, sendo uma pesquisa qualitativa e quantitativa, primeiramente 

realizamos um estudo bibliográfico de diversos teóricos na área do Serviço Social, 

da ética e da consciência de classe. Quanto à referida política, fizemos uma leitura 

de documentos oficiais tais como PNAS, NOB/SUAS, NOB-RH/SUAS, Plano 

Decenal SUAS – Plano 10, dentre outros como também parâmetros e documentos 

elaborados pelos conselhos federal/regional de Serviço Social – CFESS/CRESS.  

 
Realizamos também entrevistas semi-estruturadas com assistentes sociais 

dos CRASs. Elegemos seis profissionais por ser esse o número de RPAs em Recife. 

O objeto analisado foi o exercício profissional, tendo em vista dois aspectos: a 

relação entre as (os) profissionais enquanto membros da classe trabalhadora e sua 

relação e atuação junto aos usuários que são atendidos e acompanhados no espaço 

profissional dos CRASs. Assim para obtenção de dados utilizamos técnicas de 

coleta de material (Plano Municipal de Assistência Social, dados 

quantitativos/qualitativos referentes às atividades realizadas pelas equipes, Plano 
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Plurianual 2010-2013, Anais da VII Conferência Municipal da Assistência Social, 

2009, Relatório de Atividades das equipes CRAS/GRAS-2009), como também 

técnicas de observação participante.  

 
          A escolha por utilizar como técnica para coleta de dados a observação 

participante parte, em primeiro lugar, pela proximidade ao objeto de pesquisa e em 

decorrência da própria temática que será abordada. Temática esta possuidora de 

objetivos muito singulares, exigindo uma percepção mais ampla de suas posições 

profissionais, assim essa técnica nos possibilita obter as informações necessárias e 

adentrar nas tarefas destes e suas posturas políticas. 

 

         A técnica da observação participante também é de grande importância, tendo 

em vista que esta dá conta do envolvimento político das (os) assistentes sociais nas 

mobilizações da categoria, nos espaços de reivindicações de caráter econômicos e 

políticos bem como sua postura junto ao atendimento politizado face às demandas e 

necessidades dos usuários, também membros da classe trabalhadora. A fim de 

sistematizar os dados, utilizamos o diário de campo.  

 
Para uma análise mais aprofundada destas observações recorrentes à 

entrevista semi-estruturada realizamos uma analise de conteúdo. Tanto para a 

observação participante quanto para as entrevistas, os indicadores de que existe 

uma tomada de consciência de classe por parte das (os) assistentes sociais são os 

seguintes: participação nas mobilizações da categoria das (os) trabalhadoras (es) da 

assistência social em assembléias, reuniões, comissões, etc.; discurso e postura 

politizada sobre suas reivindicações e dos usuários; e passagem de uma visão 

individualista para uma visão de ser humano genérico, na medida em que se supera 

o imediatismo das reivindicações para uma postura universalizada.       

 
Por se tratar de uma pesquisa que envolve diretamente seres humanos 

sentimos a necessidade de submetê-la ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de Pernambuco, fazendo este algumas ressalvas e sendo 

prontamente atendido, trazendo total conformidade e legitimidade a esta dado o 

parecer em OF. Nº 207/2010 – CEP/CCS e registro CEP/CCS/UFPE Nº 241/10 (em 

anexo). 
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Partes dos relatos obtidos mediante entrevistas foram transcritos no decorrer 

dos Capítulos. Para preservar a imagem das profissionais recorremos ao uso de 

pseudônimos, elegemos os seguintes nomes: Lucy, Guiomar, Hautil, Dina, Ignez e 

Nadir. Tal escolha foi motivada pela não regularidade desses nomes no universo 

pesquisado, como também por serem os nomes de algumas das primeiras 

assistentes sociais diplomadas no Brasil, em 1938, pela Escola de Serviço Social de 

São Paulo, atualmente Faculdade de Serviço Social da PUC-SP, obtidos na obra 

Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. Esboço de uma interpretação histórico-

metodológica, de Iamamoto e Carvalho (2003). 

 
Nosso estudo toma como referencial teórico o método materialista histórico-

dialético, por compreendermos que este nos possibilita olhar o real para além de sua 

apresentação imediata/fenomênica, identificando sua essência (estrutura e 

dinâmica). Assim, partimos do pressuposto de que a realidade não está acabada, 

mas constitui-se como um processo contínuo.    

 
Dessa forma, entendemos que nossa pesquisa se caracteriza como uma 

tentativa de apropriação por parte do pensamento ao movimento do real. Nesse 

esforço intelectual tentamos sistematizar mediante elementos lingüísticos/textuais 

como se dá esse movimento. 

 
Iniciamos nossa dissertação com o estudo bibliográfico e documental sobre a 

origem das políticas sociais no capitalismo, particularmente no Brasil. 

Compreendendo estas enquanto fruto de reivindicações da classe trabalhadora, 

posto que da mesma forma que garante benefícios a essa mesma classe, 

contraditoriamente contribui para a reprodução física e ideológica do capital.  

 
A formação social, histórica, política e econômica brasileira, caracterizada 

principalmente pela subordinação ao capitalismo mundial, imprime às políticas 

sociais uma subalternidade aos setores mais conservadores da burguesia nacional.  

Por não possuir uma tradição democrática e “laica”, a instituição pública do Estado 

acaba por cumprir o papel de beneficiar os interesses privados. 

 
  Outra particularidade das ações governamentais brasileiras é a presença 

marcante do caráter, ao mesmo tempo, repressor e assistencial, ambos objetivando 
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a manutenção de determinados grupos no poder. Tal marca cultural e histórica está 

presente nos dias atuais, onde a assistência social, que embora esteja presente nos 

documentos constitucionais juntamente aos direitos sociais, efetivamente não ocupa 

o mesmo patamar das demais políticas dessa seara.    

 
 No Brasil, as últimas décadas do século XX são marcadas por fortes 

mobilizações e organização das classes subalternas pela redemocratização e 

garantia de direitos, o que culmina com o surgimento da Constituição de 88 e a 

escolha direta por parte da população de seus representantes políticos.  No entanto, 

já na década de 90, o então eleito Presidente da República, Collor de Mello, inicia 

um processo de privatizações, redução dos gastos públicos com as políticas sociais, 

o que representa a adoção do chamado “Neoliberalismo”. Seu projeto de 

reestruturação do Estado está aliado ao capital internacional e órgãos multilaterais 

(Fundo Monetário Internacional – FMI, Banco Mundial, etc). 

 
 O governo posterior, Fernando Henrique Cardoso, intensifica o projeto de 

Collor, agora com a “Reforma do Estado”, o que na verdade se caracteriza como 

uma verdadeira contra-reforma para as políticas sociais, com forte ataque aos 

direitos sociais garantidos na constituição, flexibilização das leis trabalhistas, 

aumento do desemprego e continuidade das privatizações. 

 
 Com a vitória de um Partido historicamente de esquerda nos anos 2000, o 

Partido dos Trabalhadores (PT), Luis Inácio Lula da Silva intensifica a proposta de 

seus antecessores, contudo adota como central de seu governo ações voltadas 

prioritariamente para o “social”, ganhando destaque, o até então maior programa de 

transferência de renda, o Programa Bolsa-Família e a regulamentação na área da 

Política de Assistência Social.  

 
É aprovada em 2004, mediante reivindicações de diversos setores da 

sociedade em especial pesquisadores (as) e trabalhadores (as) da área, a segunda 

política de assistência social – Política Nacional de Assistência Social (PNAS-2004), 

que traz como grande diferencial a instituição do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS). Ganha destaque também a diferenciação entre a Proteção Social 

Básica, que possui um caráter preventivo, e institui os Centros de Referências de 

Assistência Social – CRAS e a Proteção Social Especial, que deve atuar com 



 20 

 

  

indivíduos/famílias com direitos quebrados, com destaque para os Centros de 

Referência Especializados da Assistência Social – CREAS. 

 
Outra inovação trazida pela Política de Assistência, em suas diferentes 

regulamentações (Norma Operacional Básica – NOB-SUAS; Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos – NOB/SUAS-RH, Guia de Orientações Técnicas do 

CRASs; etc..) é o reconhecimento da importância de seus/suas trabalhadores (as) 

para a garantia da qualidade do serviço prestado, primando pela realização de 

concurso para suprir o quadro funcional. 

 
 Tendo como fator primordial a descentralização, o SUAS coloca para os 

municípios o importante papel de criar uma rede de proteção por meio da instituição 

e implementação das unidades de proteção (básica e especial).  

 
 Ao fazer um recorte para o município de Recife, capital pernambucana, 

observamos que este é caracterizado pela NOB/SUAS como uma metrópole, diante 

do enorme índice populacional e das altas taxas de “vulnerabilidades”. Assim, o 

referido município deve implementar a política de assistência social, em ambas as 

proteções, de forma que esta garanta à população o real direito à assistência social, 

com efetivação de programas, serviços e benefícios de qualidade. 

 
 No entanto, ao olhar para a forma como a assistência social é ofertada pela 

Secretaria de Assistência Social (SAS) da Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), 

que por três mandatos consecutivos, desde o ano de 2001, está sob a gestão do PT, 

veremos que os CRASs, além de estarem em termos numéricos bastante aquém da 

real demanda, pois atualmente são apenas doze CRASs, encontram-se funcionando 

em condições demasiadamente precárias.  

 

 Logo, sentimos a necessidade de realizar no primeiro capítulo um 

levantamento quantitativo a fim de identificar a real demanda de CRAS em Recife. A 

partir da quantidade de famílias beneficiadas com o Programa Bolsa-Família (PBF) 

por bairro em Recife, tomando dados da SAS, fizemos uma estimativa do número de 

CRAS necessários em cada bairro.  
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 Em relação aos trabalhadores (as) dos CRASs, o município realizou concurso 

público em 2006 e 2007, respectivamente para SAS e a autarquia Instituto de 

Assistência Social e Cidadania (IASC), que executa a parte da proteção social 

especial.  

 
 Embora a realização de concurso público para suprir o quadro de servidores 

da SAS represente uma enorme conquista, posto que, conforme afirmamos 

anteriormente, a assistência social possui historicamente uma marca que a 

caracteriza como não-política, vemos um intenso processo de pauperização das 

(dos) trabalhadoras (es) concursados, tanto no âmbito das condições de trabalho 

(oferta adequada dos serviços), quanto na garantia dos direitos trabalhistas ( 

isonomia salarial, plano de cargos e carreira, manutenção do poder aquisitivo, etc..).  

 
 Todas essas situações concretas e reais por demais precárias têm 

impulsionado uma parcela desses profissionais a discutirem e se organizarem, tendo 

como objetivo reivindicar tanto por melhores condições de trabalho, como também 

uma melhor efetivação da Política de Assistência no município.  

 
 Acreditamos que essas mobilizações por parte das (dos) trabalhadoras (es) 

da assistência social, como também dos demais setores da sociedade, possuem um 

forte viés classista, pois pressiona o poder municipal a reconhecer a assistência 

social como política pública que deve ser ofertada de forma qualificada aos setores 

mais pauperizados da sociedade, objetivando além de sua melhor sobrevivência, a 

criação de espaços de discussão e reflexão. Tal mobilização também faz alusão à 

luta de classes por se tratar de uma reivindicação trabalhista, em tempos de “contra-

reforma”.   

 
 A pressão dos diversos sujeitos políticos frente à prefeitura revela à 

sociedade a falta de investimento, banalização, precarização e desdém a uma 

política tão importante e requisitada na atualidade.  

 
Inseridos nesse universo se encontram as/os assistentes sociais, também 

trabalhadoras (es) da assistência social, juntamente a outras categorias profissionais 

(psicólogas/os, pedagogos/as, agente administrativos/as, sociólogos/as, etc..). Sua 

formação profissional possui uma dimensão claramente política, fruto de um projeto 
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profissional construído historicamente pela categoria, que foi conquistando espaço 

em seus órgãos de representação e nas legislações da profissão, como também nas 

legislações sociais. 

 
 No segundo capítulo buscamos analisar o Serviço Social, cujos profissionais 

são pertencentes à classe trabalhadora, inserida na trama das relações 

contraditórias capitalistas, com destaque para o surgimento e consolidação de seu 

projeto profissional – o Projeto Ético-Político.  

 
 O Projeto Ético-Político profissional do Serviço Social possui um forte e claro 

vínculo com um projeto que aponta para a construção de outra sociedade, daí a 

ênfase em sua dimensão ética e política. Tal direcionamento aponta para a defesa 

estratégica dos direitos sociais como mediação para a emancipação humana, o que 

contribui para a formação de uma consciência crítica.  

 
 Contudo, esse projeto profissional possui como maior desafio conseguir se 

efetivar no cotidiano profissional das/dos assistentes sociais. Pautado nas reflexões 

em torno dessa polêmica temática, afirmamos que diversos determinantes e 

mediações influenciam nesse processo. Determinantes relativos tanto às condições 

materiais de reprodução da força de trabalho das/dos assistentes sociais, ou seja, as 

relações trabalhistas como também aspectos ligados à consciência classista dos 

mesmos. 

 
 Em Recife, encontramos uma pluralidade de ações e práticas profissionais, 

destacam-se tanto posturas críticas em defesa da melhor efetivação da política da 

assistência social, como também posturas que denotam certo grau de fragilidade e 

“fatalismo”, como já citado, frente aos grandes desafios com o qual a/o assistente 

social se depara cotidianamente. Daí o enorme número de exoneração e até, em 

certa medida, fruto da insatisfação profissional. 

 
 No terceiro capítulo buscamos analisar os diferentes componentes que 

influenciam na formação dos sujeitos políticos, como também para formação de uma 

consciência de classe. Assim, percebemos que tal consciência classista acompanha 

o movimento da própria classe. 
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Diversos elementos externos à própria atuação na política da assistência e à 

formação profissional das/dos assistentes sociais influenciam na consciência política 

e classista das/dos profissionais de uma forma geral, elementos estes que embora 

“externos” fazem parte do cotidiano da vida política dos sujeitos que se tornam 

profissionais.  

 
 Apresentamos como de maior expressividade:  
 
 O retrocesso em termos de organização e mobilização política, tanto no 

âmbito dos partidos políticos de esquerda, com destaque para o Partido dos 

Trabalhadores (PT), como também nos sindicatos, com uma verdadeira “cooptação” 

de seus principais líderes, desencadeando um processo de rebaixamento das 

reivindicações e assimilação das ideologias burguesas individualistas. É como se a 

classe perdesse tanto um referencial de luta, como também sua crença na luta de 

classes e seu potencial crítico.      

 
 Procuramos, ao longo da dissertação, mostrar que a despeito de afirmações 

que apontam para fim da luta de classes, e mais particularmente no debate do 

Serviço Social, da possível crise do Projeto Ético-Político, nossa investigação tem 

demonstrado, além da necessidade de reorganização da classe, reais iniciativas 

políticas das/dos assistentes sociais, juntamente aos demais trabalhadoras (es) da 

assistência social em Recife. 
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1 Política da Assistência Social: espaço contraditório de intervenção 

profissional.  

 

 

1.1 As Políticas Sociais na sociedade capitalista. 

 

 

 O surgimento das políticas sociais está vinculado ao desenvolvimento do 

embate das classes sociais no processo de evolução da sociedade capitalista, em 

resposta ao enfrentamento, mais especificamente, da chamada “questão social”5. 

Temos nesse sistema uma crescente tendência à polarização entre duas classes 

fundamentais possuidoras de diferentes mercadorias: a classe capitalista, que 

possui “dinheiro”/capital e os meios de produção e a classe trabalhadora, que como 

mercadoria tem, em potencial, sua força de trabalho. Essa relação, capital versus 

trabalho, exacerba a contradição entre essas duas classes. Assim, a história do 

desenvolvimento do sistema capitalista é marcada pela história da luta de classes.    

 
Em outras palavras, nesse movimento, diversas formas de enfrentamentos 

são construídas, por ambas as classes sociais, com objetivo de manter ou romper 

com o sistema vigente. Neste sentido, a origem das políticas sociais faz parte desse 

processo. Seu surgimento e formação estão relacionados a respostas e formas de 

enfrentamento - em geral setorializados e fragmentados – às expressões 

multifacetadas da questão social no capitalismo, cujo fundamento se encontra nas 

relações de exploração do capital sobre o trabalho (BEHRING e BOSCHETTI, 2007, 

p. 51).  

 
Historicamente podemos evidenciar o enfrentamento da classe trabalhadora à 

condição que lhe é imposta pelo capital. A exploração, a extração da mais-valia 

absoluta, a crescente pauperização, aliada à formação de uma consciência critica e 

classista das (os) trabalhadoras (es) leva esses à uma organização e a luta, 

primeiramente, pela jornada normal de trabalho, já na segunda metade do século 

                                                 
5
 A expressão “questão social”, segundo Netto (2001), começou a ser utilizada na terceira metade do 
séc. XIX, para designar as manifestações políticas da classe trabalhadora. Para o autor a “questão 
social” é colada ao modo de produção capitalista, pois é somente nesse modo de produção que 
ocorre a proliferação do pauperismo em um pólo e a enorme concentração de riquezas, no outro 
pólo, através do processo de produção.  
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XIX no continente europeu. Como resposta à pressão das/dos trabalhadoras (es), a 

burguesia, juntamente com o aparelho estatal, adota diversas estratégias, desde a 

requisição da repressão direta pelo Estado, até concessões formais pontuais na 

forma das legislações fabris. Pode-se compreender essas legislações como 

precursoras do papel que caberá ao Estado na relação com as classe e os direitos 

sociais. 

 
O Estado, então, reprimia duramente os trabalhadores, de um lado, e 
iniciava a regulamentação das relações de produção por meio da 
legislação fabril, de outro. A luta em torno da jornada de trabalho e as 
respostas das classes e do Estado são, portanto as primeiras expressões 
contundentes da questão social, já repleta naquele momento de ricas e 
múltiplas determinações (BEHRING e BOSCHETTI 2007, p. 55). 

 

As primeiras iniciativas de políticas sociais incorporam algumas demandas da 

classe trabalhadora, transformadas em leis que estabeleciam melhorias tímidas e 

parciais. Assim, o reconhecimento de direitos não colocou em xeque os 

fundamentos do capitalismo, não havendo ruptura radical com o Estado Liberal, que, 

em síntese, defende a manutenção de um Estado mínimo, enfatiza o individualismo 

e a liberdade de competição. A luta pela emancipação humana da classe 

trabalhadora, no final do século XIX e início do século XX, assegurou importantes 

conquistas na dimensão dos direitos políticos6, contribuindo para tensionar, 

questionar e mudar o papel do Estado no âmbito do capitalismo7.         

  
Assim, as políticas sociais devem ser entendidas sob diversos ângulos, 

possuem tanto a função social de gerar certa redistribuição de recursos sociais, 

como também se encarregam, através do Estado, de baratear os custos de 

produção e reprodução da força de trabalho, funcionando como salários indiretos. 

Possuem também uma função política/ideológica para conquistar a hegemonia e 

obter a aceitação e a legitimidade necessária para a manutenção da ordem social. 

  
Behring e Boschetti (2007) afirmam que o surgimento das políticas sociais foi 

gradual e diversificado entre os vários países. Essa diferença dependia (e ainda 

depende) da força e organização do movimento e da pressão que a classe 

                                                 
6
Podemos afirmar que os direitos políticos são direitos coletivos, garantidos a todos, diferentemente dos direitos 

civis orientados também para a garantia da propriedade privada. Assim a generalização dos direitos políticos é 
resultado da luta da classe trabalhadora.  
   
7
 O século XIX também é marcado por diversas lutas radicais da classe trabalhadora, com destaque para a 

experiência da Comuna de Paris (1871). Para maiores informações consultar “A guerra civil na França” (MARX, 
2008).  
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trabalhadora exercia (e exerce) no âmbito da correlação e composição de forças 

diante do Estado e da burguesia. Dependia também do grau de desenvolvimento 

das forças produtivas. Foi no período depressivo (1914 a 1939) que as políticas 

sociais se multiplicam lentamente, se generalizando e expandindo após a Segunda 

Guerra Mundial, compondo o rol de medidas anticíclicas do período, resultado de um 

pacto social estabelecido nos anos subseqüentes, com segmentos do movimento 

operário (a social- democracia) 8.                 

 
O desenvolvimento do Estado e das políticas sociais no Brasil se dá de forma 

bastante diferenciada. Sua formação social, econômica e política é marcada pelo 

escravismo, possuindo ao mesmo tempo tanto componentes conservadores como 

modernos. O capitalismo à brasileira associa a heteronomia e a dependência, o que 

por sua vez gera um Estado que associa tanto o liberalismo formal quanto resquícios 

do patrimonialismo, da política do favor, com primazia dos interesses do setor 

agroexportador9.     

 
 Fernandes (2007) traça um panorama da formação social, histórico e político 

das classes sociais no país. Baseada na colonização e escravidão, o processo de 

proletarização das/dos trabalhadoras (es) brasileiras (os) foi recente, com uma lenta 

generalização do trabalho livre, que primeiro se desenvolveu em algumas cidades 

de grande porte, em escala local ou regional, o que facilitou o controle político-militar 

e jurídico sobre a sociedade. As classes dominantes, proprietárias de grandes 

latifúndios e recursos financeiros, transformaram-se na classe burguesa, esta logo 

tratou de formar parceria com a burguesia internacional. Embora acompanhe a 

modernização internacional a burguesia nacional continua mantendo uma 

mentalidade de elite dirigente organicamente senhorial e colonial.  

 
Com a formação do Estado de direito, os setores dirigentes das classes 

dominantes têm os seus interesses preservados. Tanto a repressão quanto o 

autoritarismo tornam-se uma característica dessa instituição, o que leva o Estado a 

tratar todos os problemas sociais “como casos de polícia”.   

                                                 
8
Observamos aqui que o processo de construção das políticas sociais perpassa pela forma como se configurou a 

organização e tomada de consciência de classe pela classe trabalhadora na sua relação com a classe burguesa 
e o Estado. Ressalte-se que essa categoria (consciência de classe) será mais aprofundada Capitulo 02 e 03.  
 
9
 Para maior aprofundamento sobre a formação social brasileira ver Fernandes (1987), Prado & Fernandes 

(2000). 
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(...) uma forma ultraviolenta de despotismo aberto superpôs-se à constituição do 
regime de classes e preservou um padrão neocolonial da sociedade civil, pelo qual 
a democracia é uma necessidade e uma regalia dos que são gente. Quando 
chegamos perto de enterrar de uma vez essa herança senhorial, os estratos civis e 
militares dirigentes das classes dominantes recorreram a uma contra-revolução 
prolongada, reconstruindo pela força bruta o mundo de seus sonhos (FERNANDES, 
2007, p.124). 

 

 As políticas sociais brasileiras são marcadas pela combinação 

repressão/assistência. O enfrentamento por parte do Estado do crescente processo 

de pauperização da classe trabalhadora no Brasil se deu de forma a convergir duas 

estratégias: o uso de um regime autoritário e excludente e a introdução de políticas 

sociais calcadas no modelo assistencial (SPOSATI, 2008). 

 
A autora afirma que as políticas governamentais de corte social trazem como 

forte característica da ação do Estado brasileiro o viés “assistencial”, o que 

corrobora para imprimir um caráter de emergência às políticas sociais, marcado por 

respostas estatais eventuais e fragmentadas. Nesse sentido, as políticas sociais 

brasileiras se tornam um conjunto de programas compensatórios de “carência”. A 

presença do mecanismo “assistencial” justifica a triagem, a seleção do grau de 

carência necessário para inserção aos serviços ou bens dos programas, como 

também permite a justificativa de um rebaixamento na qualidade dos serviços. Para 

o Estado, a ação compensatória tem um uso político que se expressa na viabilidade 

de tutela e na demonstração da face humanitária do capitalismo (SPOSATI, 2008, 

p.32). 

 
Contudo, as classes subalternas no Brasil têm sua história assinalada pela 

reivindicação e luta pela democracia e melhores condições de vida.  Dessa forma 

após décadas de mobilizações e lutas de diversos movimentos sociais e setores 

progressistas, contra a ditadura militar, pela democratização e direitos sociais e civis, 

entre os anos 1964 a 1988, todo o país dirige sua atenção para a elaboração da 

oitava Constituição Brasileira. Essa foi uma grande arena de disputas e de 

esperança de mudanças para os trabalhadores brasileiros (BEHRING, 2003, p.142), 

o próprio texto constitucional reflete essa disputa, pois contém tanto avanços quanto 

retrocessos10. 

                                                 
10

 Vale considerar que a luta pela redemocratização, pela conquista de direitos civis, políticos e sociais presentes 
na Constituição de 88 se constituiu um projeto societário que aglutinou os mais variados segmentos e 
organizações da classe trabalhadora no Brasil. No que se refere a compreensão de projetos individuais, 
coletivos, profissionais e societários recomendamos a leitura especialmente do Capitulo 3 que tratará do 
processo de formação da consciência de classe no tocante a passagem do ser singular ao humano-generico  
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Contudo, na década de 90, ergue-se o que Behring (2003) denomina de 

Contra-Reforma do Estado. A autora refere-se ao processo em que a doutrina 

neoliberal segue o receituário do Consenso de Washington, que estabelecia 

medidas de ajuste, através da implementação de programas de estabilização: um 

superávit fiscal primário; reestruturação dos sistemas de previdência pública, 

reformas estruturais que implicavam na liberação financeira e comercial, 

desregulação dos mercados e privatização das empresas estatais.   

 
 Já no governo Collor (1990–1992) iniciam-se as reformas estruturais, com 

programas de privatização e redução dos impostos de importação, que facilitaram a 

entrada de produtos importados, que se tornaram mais baratos que os produtos 

nacionais. Os governos que se seguiram implementaram ainda mais os ajustes 

neoliberais. Com Fernando Henrique Cardoso (FHC) o Plano Real: 

 
(...) integra uma família de planos de estabilização discutidas na já referida reunião 
de Washington e patrocinados pelas instituições internacionais. Essas últimas 
viabilizaram a renegociações de “dívidas velhas” para tornar possível novos 
empréstimos, mas exigindo em contrapartida a desregulamentação profunda dos 
mercados locais, para uma livre circulação dos fluxos financeiros de curto prazo. 
(BEHRING, 2003, p.156). 

 

A política de empréstimos e abertura para o capital estrangeiro aumenta o 

desemprego e a informalidade. Somando as medidas econômicas adotadas por 

FHC, destaca-se em seu governo o que ele denominou de “Reforma do Estado”. 

Através do Plano Diretor da Reforma do Estado, Bresser Pereira defende a Reforma 

Gerencial do Estado ou Estado Gerencial. Cabe ao Estado o papel de coordenação, 

o que para o seu idealizador se caracteriza como o Estado social-liberal, não sendo 

nem liberal e nem intervencionista, tendo a função apenas de regulação. O lugar da 

política social no Estado social-liberal é deslocado: os serviços de saúde e 

educação, dentre outros, serão contratados e executados por organizações públicas 

não estatais competitivas (BEHRING, 2003, p.173). 

 

 Os objetivos dessa “reforma” foram: o ajuste fiscal, as privatizações que 

representaram a desnacionalização do parque industrial nacional; o pagamento dos 

serviços da dívida externa em detrimento dos recurso destinados à área social; a 

regulamentação do Terceiro Setor11, com a criação das agências, organizações 

                                                 
11

No debate sobre o “Terceiro Setor” temos uma enorme gama de teóricos e estudiosos, nacionais e 
internacionais, contudo Montanõ (2002) revela em sua analise crítica e aprofundada, que essa categoria 
“gelatinosa”, defendida por muitos autores por representar a “participação da sociedade civil” no setor público, 
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públicas não-estatais, ONGs e instituições filantrópicas para implementação das 

políticas  sociais. 

 

 Neste sentido, a Contra-Reforma do Estado representou a perda de soberania 

através das privatizações; a flexibilização nas relações de trabalho com ataque à 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT); desemprego e aumento das demandas 

por serviço sociais públicos, que por sua vez, têm seus recursos reduzidos. 

 
Sendo assim, diante a política neoliberal, o conjunto de direitos, 

especialmente os direitos sociais, conquistados na Constituição de 88, o que 

possivelmente conduziria o país a uma experiência do Welfe State, não são sequer 

regulamentados e implementados, em sua grande maioria, dado que esta política 

submete tais direitos a lógica do ajuste fiscal. Em outras palavras as políticas se 

tornam ações pontuais compensatórias. 

 
 As privatizações, anteriormente citadas, criaram no âmbito da Seguridade 

Social uma “dualidade discriminatória”, pois implicam na adoção do critério da 

seletividade entre os que podem pagar e aqueles que não podem. O fenômeno da 

focalização permite o acesso às políticas sociais somente para “os pobres dos mais 

pobres”. Todo esse quadro destoa do texto constitucional, que garante a 

universalização de alguns direitos sociais. (...) o cidadão de direitos se torna 

cidadão-cliente (BEHRING, 2003, p.259). 

 
Outra característica observada é a “refilantropização da assistência social”, 

com ênfase ao chamado Terceiro Setor, como já assinalado anteriormente, 

valorizando o trabalho realizado pelas organizações sem fins lucrativos e o trabalho 

voluntário. 

 
 Behring (2003) analisa o financiamento da seguridade social frente ao ajuste 

fiscal. Ela observa que em nome do equilíbrio fiscal, direitos sociais estão sendo 

perdidos. Utilizando-se do argumento de que o país passa por uma profunda crise 

                                                                                                                                                         
trás consigo uma forte funcionalidade ao projeto neoliberal. O autor a caracteriza como um “novo enfrentamento 
da questão social”, estando inserido no processo de reestruturação do capital. Tal funcionalidade acaba por 
justificar e legitimar o processo de desestruturação da Seguridade Social e desresponsabilização do Estado na 
intervenção social, como também do capital em seu co-financiamento, o que acaba por despolitizar os conflitos 
sociais dissipando-os e pulverizando-os, criando a cultura/ideologia do “possibilismo”.  

 



 30 

 

  

fiscal, o governo vai pouco a pouco reduzindo os gastos com o social. No entanto, a 

autora revela que os recursos são restritos para os investimentos sociais, porém 

abundantes para o pagamento dos juros da dívida externa, mediante a garantia de 

seguidos superávits primários, com objetivo de cumprir os acordos com o Fundo 

Monetário Internacional (FMI).  

 

 Temos o pequeno crescimento da cobertura da Seguridade Social, visto que 

além de não receber os recursos necessários ainda tem parte destes apropriados de 

forma indébita. Behring (2003) cita como exemplo a criação da Desvinculação de 

Receitas da União (DRU)12 , que foi instituída para fins fiscais, retendo 20% sobre 

toda a arrecadação da União, contrariando a Constituição no que se refere à 

utilização dos recursos advindos das fontes de custeio da seguridade.  

 
A estudiosa destaca também o aumento da carga tributária, que recai, 

principalmente, sobre o trabalhador. O Estado brasileiro tem uma forte capacidade 

extrativa, porém não prioriza a arrecadação para a política social, mas para a elite 

rentista financeira. 

 
No governo de Luis Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores- PT), 

observamos a continuação e obediência às exigências do FMI, Banco Mundial e 

Consenso de Washington, com o aumento do percentual do superávit primário e a 

Reforma da Previdência. Com o PT no Executivo federal, o Parlamento não encontra 

nenhuma resistência às propostas neoliberais. 

 

 

1.2 Seguridade Social e Assistência Social brasileira: constituição da Política 

Nacional de Assistência Social.  

 

 

 O desenvolvimento da seguridade social em todo o mundo está 

intrinsecamente relacionado às formas de organização do trabalho. Desse modo, 

vemos que o surgimento desse sistema de proteção está ligado à experiência de 

produção fordista-keynesiana, e às necessidades da grande indústria. Logo, 

                                                 
12

A Desvinculação de Receitas da União (DRU) é uma versão recente do Fundo Social de Emergência (1994) e 
do Fundo de Estabilização Fiscal (1997). 
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mudanças na organização do trabalho acabam por rebater nas legislações 

referentes à seguridade, como apresentamos no item anterior.   

 

A seguridade social caracteriza-se por ser um sistema de proteção social que 

visa garantir o bem-estar as/aos trabalhadoras (es) que contribuem diretamente 

(previdência social), como também aqueles que contribuem indiretamente (saúde, 

assistência social). A Constituição Brasileira de 1988 a define como um conjunto 

integrado de ações do Estado e da sociedade, destinados a afiançar os direitos 

relativos à saúde, à assistência social e à previdência social (Art. 194 – Capitulo II – 

Da Seguridade Social) 

 
 Em relação à organização das políticas sociais brasileiras, Boschetti (2010) 

afirma ser esse caracterizado como um “sistema híbrido”, pois neste identificamos 

tanto traços da lógica do seguro, ou seja, o acesso à seguridade social mediante 

trabalho formal (direitos previdenciários), como também traços da lógica social, que 

pressupõe acesso universal independendo de prévia contribuição, é o caso das 

políticas de saúde e assistência social13. Contudo o modelo de seguridade social 

que prevalece no país é o do seguro.  

 
Assim, estabeleceu-se um sistema de seguridade social que, teoricamente 
manteve o princípio de universalidade e integralidade no âmbito da saúde 
como Sistema Único de Saúde (SUS), que passou a re-estruturar, a partir 
de 2004, a política de assistência social, com base no Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), e que fortaleceu a lógica do seguro no âmbito 
da previdência, sobretudo com as reformas de 1998 e 2003. A seguridade 
social brasileira, desse modo, não avançou no sentido de fortalecer a lógica 
social. Ao contrário, caminhou na direção do fortalecimento da lógica do 
contrato. (BOSCHETTI, 2010, p.331). 
  

 Dessa forma, a Assistência Social, como política pública, está em constante 

conflito com as formas de organização social do trabalho assalariado. Tanto a 

assistência social quanto o trabalho são ditos pela Constituição Federal de 88 (Artigo 

6º) como direitos sociais, no entanto ambos estão sob uma contraditória relação de 

tensão e atração, pois aqueles que são aptos a trabalhar quando não conseguem 

trabalho, são, em potencial, alvos da assistência social, porém como essa politica é 

                                                 
13

Boschetti (2010) faz um resgate histórico das políticas de seguridade social no mundo. A autora afirma que as 

primeiras iniciativas de benefícios previdenciários surgiram no século XX na Alemanha, durante o Governo do 
Chanceler Otto Von Bismarck, instituindo o modelo bismarckiano, o acesso aos direitos é condicionado à 
contribuição por meio do trabalho, esse modelo era movido pela Lógica do Seguro. Na Inglaterra, durante a 
Segunda Guerra Mundial, em 1942, é formulado o Plano Beveridge, que apresenta críticas ao modelo anterior. O 
sistema beveridgiano traz como forte característica a lógica do acesso universal ao direito, ou seja, o que 
Boschetti (2010) vai denominar de Lógica Social.     



 32 

 

  

seletiva, nem todos têm direito a ela. Em uma sociedade em que o direito à 

assistência é limitado e restrito, e o trabalho, embora reconhecido como direito, não 

é assegurado a todos, esta relação se torna excludente e provocadora de 

iniqüidades sociais (BOSCHETTI, 2003, p.47). 

       
A seguridade social brasileira passa por um momento de constante desmonte, 

no tocante aos direitos previstos constitucionalmente, por meio das contra-reformas; 

fragilização dos espaços de participação e controle democrático previsto na 

Constituição, como Conselhos e Conferências; e ataque a suas fontes de 

financiamento. 

 
 Boschetti (2010) faz menção à Reforma Tributária, que é antecipada pela 

Emenda Constitucional nº 24, esta abre a possibilidade para que as contribuições 

sobre a folha de pagamento sejam substituídas por contribuições sobre o 

faturamento, o que pode sujeitar a fonte da seguridade social à Desvinculação da 

Receita da União (DRU). A autora lembra também da Medida Provisória nº 258 de 

16 de agosto de 2005 (aprovada pelo Congresso), que provoca a fusão da Receita 

Federal e Previdenciária e concretiza o caixa único entre o orçamento fiscal e o da 

seguridade social14.      

 
Em relação ao financiamento, quem paga a conta da seguridade social é, 
majoritariamente, a contribuição dos empregadores e dos trabalhadores 
sobre a folha de salário, o que torna o financiamento regressivo, já que é 
sustentado nos rendimentos do trabalho.(..). Do ponto de vista das fontes 
de financiamento, podemos afirmar que a seguridade tem caráter 
regressivo, pois não transfere renda do capital para o trabalho (Boschetti, 
2010, p.334). 

 

A concretização das políticas de seguridade social passa pela efetivação do 

seu orçamento. Dessa forma Salvador (2010) ao realizar uma análise do fundo 

público no Brasil, afirma que este torna-se essencial na esfera da acumulação 

produtiva e para as políticas sociais, o que caracteriza o orçamento público como um 

espaço de luta política. Assim, a seguridade social emerge como um dos principais 

setores candidatos à privatização, graças a sua enorme capacidade de produzir 

acumulação de capital na área financeira e na ampliação de mercado de capitais. 

                                                 

14
 A Lei 8.212 de 24 de julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, versa sobre a organização desse 

sistema de proteção, estabelecendo suas fontes de custeio. 
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Percebe-se dessa forma que o financiamento da seguridade social é desviado de 

suas finalidades, tornando-se uma importante fonte financeira para o superávit fiscal 

das finanças públicas brasileiras.  

 
A conformação do financiamento e da destinação dos recursos das 
políticas de previdência social, saúde e de assistência social não fortalece 
o conceito de seguridade social na sua totalidade e restringe sua 
possibilidade de reduzir as desigualdades sociais. Explora-se a hipótese de 
que a estruturação do fundo público no Brasil configura um Estado Social 
que não reduz a desigualdade social porque se assenta nas seguintes 
características: i) financiamento regressivo ( quem sustenta são os 
trabalhadores e os mais pobres), que não faz redistribuição de renda, ii) 
políticas sociais com padrão restritivo e básico, não universalizando 
direitos; e iii) distribuição desigual dos recursos para o orçamento fiscal. 
(SALVADOR, 2010, p.28- 29).   

 

Destarte, as políticas sociais no Brasil, com destaque para as políticas de 

Seguridade Social, vêm se caracterizando por sua subordinação a interesses 

econômicos nacionais e internacionais.  

 
Na política de Assistência Social, o quadro é ainda mais grave, pois temos na 

formação social brasileira, conforme elucidamos anteriormente, a forte presença da 

“cultura do favor” e do clientelismo. Isto implica na configuração do enraizamento de 

um padrão totalmente arcaico na cultura política brasileira, daí a assistência social, 

enquanto área de intervenção do Estado ser caracterizada historicamente, como não 

política (COUTO, YASBEK e RAICHELIS, 2010), renegada com secundária e 

marginal no conjunto das políticas públicas.  

 
As atuais transformações em torno da seguridade social brasileira têm levado 

a um movimento de mercantilização e assistencialização (MOTA, 2008). Desta 

forma, Maranhão, Mota e Sitcovsky (2008) identificam algumas mudanças que 

definem as recentes tendências da seguridade social, a partir da ofensiva do grande 

capital e dos organismos financeiros internacionais para redirecionar as políticas de 

proteção social no mundo. Estas mudanças são: 

 

- regressão das políticas redistributivas em prol de políticas compensatórias de 

“combate à pobreza” e de caráter seletivo e fragmentário, daí a expansão da Política 

de Assistência Social; privatização e mercantilização de alguns serviços sociais 

(como exemplos temos os planos privados de saúde e o sistema de previdência 

complementar),concomitantemente dá-se um processo de expansão dos programas 
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sociais de exceção, voltados para o cidadão-pobre, com renda abaixo da que é 

definida como linha da pobreza, tudo isso tendo como argumento a garantia da 

equidade; reconhecimento de novos protagonistas da sociedade civil, como a 

empresa socialmente responsável, o voluntariado; emergência de novas categorias 

que revertem as possibilidades de análise crítica da sociedade e das determinações 

da desigualdade, comprometendo dessa forma a análise da realidade, tais como 

conceitos de territórios e comunidade, níveis de complexidade, a idéia de 

acolhimento social, etc. 

 
Assim, embora em termo de regulamentação a Política de Assistência Social 

venha ganhando crescente destaque, em relação às demais políticas sociais, o que 

presenciamos no governo Lula é a primazia dos programas de transferência de 

renda, mais especificamente com o Programa Bolsa-Família, em detrimento da real 

efetivação do direito à assistência social.    

 
 A Assistência Social, enquanto política pública é marcada por lutas e 

contradições, encontra-se inserida no movimento contraditório das políticas sociais. 

Da mesma forma que identificamos na cultura política brasileira posturas 

conservadoras que colocam a assistência como “ajuda, caridade”, observamos 

também uma marcante mobilização para sua regulamentação, tal como estabelece a 

Constituição Federal - 88, art 203 assistência social quem dela necessita, 

principalmente por parte das/dos profissionais da área como também movimentos 

organizados da sociedade.  

 
Para comprovar tal protagonismo, Sposati (2004), ao fazer um resgate 

histórico da assistência brasileira, lembra que já na Velha República, estudiosos 

defendiam a responsabilidade do Estado para com sua execução e financiamento, a 

autora destaca a atuação de Ataulpho Nápole de Paiva, juiz da Corte de Apelação 

do Rio de Janeiro.  

 
A luta das/dos profissionais da área foi bastante significativa para 

regulamentação da assistência social no Brasil. Sposati (2004) destaca a 

participação das/dos trabalhadoras (es) da ex-Legião Brasileira da Assistência 
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(LBA)15, por meio da Associação Nacional dos Servidores da LBA (ANASSELBA e 

ASSELBAS), esses profissionais acompanham os processos de mobilização política, 

buscando alcançar uma proposta mais próxima ao processo de reconceituação do 

Serviço Social (Sposati, 2004). Podemos destacar também as/os profissionais de 

Serviço Social nos Conselhos Nacionais e Federais (CNAS e CEFAS), hoje CRESS 

e CFESS; a Frente Nacional de Gestores Municipais e Estaduais; os Movimentos 

pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, dos Idosos, das Crianças e 

Adolescentes; sindicatos, etc.. 

 
A aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social - Lei 8.742/93 (LOAS), 

expressou a luta e organização desses diversos setores, com destaque para as/os 

assistentes sociais. Essa lei traz para assistência social uma nova concepção, 

coloca-a no patamar de político pública de direito, o que questiona a tradição 

“clientelista, assistencialista e tuteladora” (YASBEK, 2004). 

 

 

1.2.1 A Política Nacional de Assistência Social: regulamentação e conceitos. 

 

 

A primeira Política Nacional de Assistência Social só foi aprovada em 1998, 

no governo de FHC, cinco anos após a regulamentação da LOAS e ainda 

apresentou-se insuficiente e confrontada pelo paralelismo do Programa Comunidade 

Solidária16. 

 
 
Assim, após diversas lutas da sociedade civil e de categorias profissionais17, 

(já na primeira gestão de Luis Inácio Lula de Silva, Partido dos Trabalhadores - PT) 

                                                 
15

  Fundada em 1942 por Darcy Vargas, esposa do então presidente Getúlio Vargas, a LBA era presidida pelas 
primeiras damas, trazendo um forte viés assistencialista e primeiro-damista, inicialmente tinha como objetivo 
“ajudar as famílias dos soldados enviados a II Guerra Mundial” (Sposati, 2004). Com o final da Guerra se tornou 
um órgão de “assistência”. Na década de 90 surgem escândalos de nepotismo envolvendo a família Collor e a 
LBA. Em 1995, esta é extinta.  

16
Criada em 1995, o Programa Comunidade Solidária, vinculado ao Gabinete Civil da Presidência da Republica, 

estabelecia a forma de atuação do então governo na área social, representou uma “afronta” aos preceitos da 
recém aprovada LOAS, pois sob a direção da primeira dama Ruthi Cardoso representou a continuação do 
“primeiro damismo” e do clientelismo (COUTO, 2004).    
 
17

 As lutas e organizações desses sujeitos encontram-se expressas também nas conferências da assistência 
social, que ocorrem de dois em dois anos (em nível municipal, estadual e nacional).  Estaremos ainda nesse 
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o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) – criado nessa 

gestão, e a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) em conjunto com o 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) aprovam e tornam pública a 

segunda Política Nacional de Assistência Social (PNAS), em 2004. Acreditando-se 

que ela materializa as diretrizes da LOAS e está de acordo com as deliberações da 

IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em Brasília, em dezembro 

de 2003; a referida política é aprovada com unanimidade, pelo CNAS em 20 e 22 de 

setembro de 2004. 

 
A PNAS-2004 se apóia em um modelo de gestão compartilhada pautada no 

pacto federativo, no qual são detalhadas as atribuições e competência dos três 

níveis de governo na provisão de ações sócio-assistencias, em consonância com o 

preconizado na LOAS e os princípios para as Normas Operacionais editadas nos 

anos seguintes18 19. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) está voltado à 

articulação em todo território nacional das responsabilidades, vínculos e hierarquia, 

do sistema de serviços, benefícios, programas 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. Ele introduz uma concepção de 

sistema orgânico, onde a articulação entre as três esferas de governo constitui-se 

em elemento fundamental (COUTO, YASZBEK e RAICHELIS, 2010).  

 
 A referida política traz como importante marca a criação e implementação do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que foi uma das deliberações da IV 

Conferência. Tal sistema estabelece a assistência social como uma política 

permanente, visa dessa forma, garantir sua extensão e universalização como 

política de proteção social. Deste modo, a regulamentação da assistência social 

enquanto política pública representa e aponta para uma ruptura com o caráter 

assistencial e emergencial (SPOSATI, 2008) que tanto marca a história das políticas 

governamentais brasileiras. Contudo sua real efetivação passa a ser tensionada pelo 

                                                                                                                                                         
capítulo fazendo uma análise dos Anais da VII Conferência Municipal da Assistência Social de Recife, por ter 
sido realizada em 2009 e ser a primeira que contou com a participação das/dos trabalhadoras (es) da assistência 
social da SAS/IASC. 

   

18
Norma Operacional Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS - 2005 e Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos – NOB-RH/SUAS -2007. 
 
19

Em 04 de agosto de 2010, o Ministério do Desenvolvimento Social do Combate à Fome (MDS) inicia consulta 

pública para revisão da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/Suas).  
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contexto econômico e político de neoliberalismo no qual se encontram as políticas 

sociais brasileiras.    

 
 O novo regime da assistência social brasileira institui uma política que 

privilegia serviços de Proteção Social, que devem prover um conjunto de 

seguranças, a saber: segurança de acolhida, segurança social de renda, segurança 

de convívio ou vivência familiar, segurança de desenvolvimento da autonomia e 

segurança de benefícios materiais ou em pecúnia. Tem como diretrizes: a 

universalização; a descentralização; a participação popular; a primazia da 

responsabilidade do Estado; a matricialidade sócio familiar (entendendo a família 

como ente central na implementação dos benefícios, serviços, programas e 

projetos).   

  
 A PNAS estabelece que a Proteção Social, dar-se-á através da Proteção 

Social Básica e da Proteção Social Especial.  A primeira possui o caráter 

preventivo, com objetivo de prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento 

de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários (PNAS-2004). Para executar os programas, serviços e projetos da 

proteção básica são criados os Centros de Referência da Assistência Social – 

CRAS, atualmente são 7.038 (Dados MDS)20.  

 
 O CRAS é uma unidade pública estatal de base territorial e descentralizada. 

Conforme a PNAS/2004 deve atender a um total de até 1.000 famílias/ano e 

referenciar21 5.000. É a porta de entrada da política de assistência, possuindo o 

papel de prestar informações e orientação para a população e de articular com a 

rede de proteção local; realizar o mapeamento e a organização da rede 

socioassistencial de proteção básica e promover a inserção das famílias nas demais 

políticas públicas. Dessa forma, os CRASs devem atender fundamentalmente dois 

grande eixos estruturantes do SUAS, a saber: a matricialidade sociofamiliar e a 

territorialização.   

 

                                                 
20

Site MDS http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ascom/index.php, acessado em 25 de janeiro de 2011. 

 
21

 Conforme a PNAS-2004, o CRAS como “porta de entrada” da política, abrange um total de até 1.000 
famílias/ano, tendo como função também prestar informações e orientações para a população de sua área de 
abrangência, que deve corresponder a uma total de 5.000 famílias.  
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No tocante às orientações técnicas para os CRASs, o MDS estabelece que 

esses equipamentos devem desempenhar como principais funções a Gestão da 

proteção básica no seu território, visando à articulação de uma rede 

socioassistencial de proteção social básica, a promoção da articulação intersetorial e 

a busca ativa22; e a Oferta de serviços socioassistenciais, com destaque para o 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)23. A Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais24, organiza e define os demais serviços 

dessa proteção: o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Serviço 

de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas.  

 
Cada município deve construir um Plano Municipal de Assistência Social, a 

fim de definir as metas, planos e prazos para gestão municipal da política de 

assistência25. No que se refere à Proteção Básica, o Plano deve necessariamente 

ter como objetivo a universalização, prever a cobertura gradual em todos os 

territórios vulneráveis, priorizando comunidades indígenas, quilombolas, 

assentamentos, fronteiras, ribeirinhas, nas zonas rural e urbana, por meio da oferta 

de CRAS. O Plano Decenal SUAS – Plano 10 sinaliza para a necessidade dessa 

universalização da Proteção Básica até 2015, de forma a projetar a universalização 

de cobertura de serviços socioassistenciais de forma intersetorial. 

  

 

 Ao CRAS cabe também a função de assegurar às famílias usuárias de seus 

serviços os Direitos Socioassistenciais, quais sejam:  

 

                                                 

22
 Procura intencional, realizada pela equipe de referência do CRAS. (Orientações Técnicas – Centro de 

Referência da Assistência Social – CRAS, MDS, 2009). 

 
23

 A portaria nº 442 de 26 de agosto de 2005 do MDS e a portaria nº 448 de 13 de setembro de 2002 da 

Secretaria do Tesouro Nacional – Ministério da Fazenda, definem que os recursos do cofinanciamento federal 
para o PAIF – o Piso Básico Fixo, repassados aos demais entes federados (Estados, municípios e Distrito 
Federal) não podem ser usados para aquisição de materiais permanentes, como também, não podem ser 
utilizados para pagamento de encargos sociais e trabalhistas e de serviços públicos. Assim, cabe esse entes 
federados estruturar fisicamente e arcar com encargos trabalhistas das/dos profissionais dos CRASs. 

 
24

 Resolução n
o
109, de 11 de novembro de 2009, aprovada pelo Conselho Nacional da Assistência Social. 

Estabelece os serviços  
 
25

 O Plano Municipal de Assistência Social, juntamente ao Conselho municipal e ao Fundo municipal, são pré-
requisitos para os repasses dos recursos do governo federal aos municípios, Estados e Distrito Federal (Art. 30, 
Lei 8.742 de 07 dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social).  
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 Conhecer o nome e a credencial de quem o atende (profissional técnico, 

estagiário ou administrativo do CRAS;  

 Direito à escuta, à informação, à defesa, à provisão direta ou indireta ou ao 

encaminhamento de suas demandas de proteção social asseguradas pela 

Política Nacional de Assistência Social;  

 Dispor de locais adequados para seu atendimento, tendo o sigilo e sua 

integridade preservados;  

 Receber explicações sobre os serviços e seu atendimento de forma clara, 

simples e compreensível;  

 Receber informações sobre como e onde manifestar seus direitos e 

requisições sobre o atendimento socioassistencial;  

 Ter seus encaminhamentos por escrito, identificados com o nome do 

profissional e seu registro no Conselho ou Ordem Profissional, de forma clara 

e legível;  

 Ter protegida sua privacidade, dentro dos princípios e diretrizes da ética 

profissional, desde que não acarrete riscos a outras pessoas;  

 Ter sua identidade e singularidade preservada e sua história de vida 

respeitada;  

 Direito de poder avaliar o serviço recebido, contando com espaço de escuta 

para expressar sua opinião;  

 Ter acesso ao registro dos seus dados, se assim o desejar e  

 Ter acesso às deliberações das Conferências municipais, estaduais e 

nacionais de assistência social.    

Fonte: Orientações Técnicas – Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, MDS, 2009. 

 

  
 Para regulamentar o efetivo funcionamento dos CRASs, o MDS estabeleceu 

algumas orientações, as quais se referem principalmente ao espaço físico, período 

de funcionamento e identificação, devendo estas serem seguidas pelos Estados, 

municípios e Distrito Federal.  

 
Assim, o Guia de Orientação Técnica dos CRAS (MDS, 2009) coloca que as 

unidades da Proteção Social Básica não podem ser instaladas em edificações 

inadequadas e improvisadas, devendo dessa forma dispor de espaços necessários à 
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oferta de seu principal serviço – PAIF. O guia orienta quanto às dimensões físicas 

mínimas dos CRASs, vejamos: 

 

 Recepção (12m2); 

 Sala de atendimento individual (12m2); 

 Sala de uso coletivo (35m2); 

 Sala administrativa (20m2); 

 Copa (5m2); e 

 Banheiros (10m2). 

 A Proteção Social Especial, divide-se em Média e Alta complexidade. A 

primeira é destinada às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos 

vínculos familiares e comunitários que ainda não foram rompidos. Já a Proteção 

Especial de Alta complexidade garante a proteção integral para famílias e indivíduos 

que se encontram em situação de ameaça, necessitando ser retirados do seu núcleo 

familiar e/ou comunitário.  A unidade que executa os serviços nessa área de 

proteção social é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 

CREAS. Existem 2.242 unidades em todo o país (Dados MDS)26. 

    
É a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que 
se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, 
maus tratos físicos, e, ou, psíquicos, abusos sexual, uso de substâncias 
psicoativas, cumprimento de medidas sócioeducativas, situação de rua, situação de 
trabalho infantil, entre outros (PNAS-2004). 

 
Os serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade são: 1 – 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); 2 

– Serviço Especializado em Abordagem Social; 3 – Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida 

(LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); 4 – Serviço de Proteção 

Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Familiais; Serviço 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua. Por último, os serviços de 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade são: 1 – Serviço de Acolhimento 

Institucional, nas seguintes modalidades: abrigo institucional, Casa-Lar, Casa de 

Passagem, Residência Inclusiva; 2 – Serviço de Acolhimento em República; 3 – 

                                                 
26

Site MDS http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ascom/index.php, acessado em 25 de janeiro de 2011. 
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Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 4 – Serviço de Proteção em 

Situação de Calamidades Públicas e de Emergências27. 

 
Outra inovação da PNAS-2004 se refere à forma de garantir o funcionamento 

e a prestação dos serviços públicos. Ganham impulso as estratégias que 

preconizam parcerias vis-á-vis à organização de redes sócio-assistencias, erguidas 

sob a necessidade prático-operativa de estabelecer parcerias com instituições de 

todas as esferas. Essa articulação de redes sócio-assistenciais fica sob a 

responsabilidade dos CRASs, os quais articulam, por sua vez, um conjunto 

integrado de ações de iniciativa pública e privada, que desenvolvam serviços, 

benefícios, programas e projetos assistenciais (NOB/SUAS, 2005). Esse novo 

modelo estabelecido pela PNAS- 2004 vai de encontro ao preceito da LOAS, que 

estabelece como princípios a primazia do Estado na execução da Assistência Social.    

 
 A PNAS estabelece como público usuário da Assistência Social cidadãos e 

grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade e riscos. Trata-se dos 

riscos a que estão expostos indivíduos, famílias, coletividades que se encontram 

fora do alcance da “rede de segurança” propiciada pela proteção social pública, o 

que acarreta uma situação de vulnerabilidade e risco social gerados por uma cadeia 

complexa de fatores sociais.  

 
Para Couto, Yaszbek e Raichelis (2010) a PNAS e o Suas da mesma forma 

que ampliam os usuários da política, no sentido de superar a fragmentação contida 

na abordagem por segmentos (idosos, população em situação de rua, dentre 

outros), não evidenciam sua condição de classe. 

 
Tal dimensão precisa ser mais problematizada, no sentido de compreender 

que os usuários da Política de Assistência Social pertencem à classe trabalhadora, 

em suas diferentes manifestações, como aqueles que trabalham de forma 

precarizada e informal, ou que fazem parte da superpopulação relativa. Logo, as 

autoras afirmam que encontra-se em curso um processo de redefinição do perfil dos 

usuários da assistência social 

 
Diante do desemprego estrutural e da redução das proteções sociais decorrentes 
do trabalho, a tendência é a ampliação dos que demandam o acesso a serviços e 

                                                 
27

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais,  
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benefícios de assistência social. São trabalhadores e suas famílias que, mesmo 
exercendo atividades laborativas, têm suas relações de trabalho marcadas pela 
informalidade e pela baixa renda. Em uma conjuntura social adversa, é relevante 
analisar o significado que os serviços e benefícios sociais passam a ter para os 
trabalhadores precarizados (COUTO, YASZBEK e RAICHELIS, 2010, p. 46). 

  
 A definição de vulnerabilidade utilizada pela PNAS-2004, em consonância ao 

Banco Mundial, passa uma noção simplista de mobilidade social ao definir pobreza, 

miséria, desigualdade e indigência como situações ou processo que colocam os 

sujeitos em risco de sofrerem conseqüências indesejadas (MAGALHÃES, 2009). 

Considera como fatores determinantes dessa condição: a estrutura de 

oportunidades, ou seja, o conjunto de recursos, bens, serviços, programa e 

benefícios disponibilizados à população; e a dimensão psicossocial, condições ou 

aspectos psicossociais negativos que dificultam o enfrentamento e superação por 

parte dos indivíduos de sua condição de pobreza. Logo para enfrentar as condições 

de vulnerabilidades, a estratégia a ser adotada tem necessariamente de passar pela 

alteração desses determinantes, visando à autonomia e protagonismo dos 

indivíduos e das famílias (BRONZO, 2009). 

 

 Os indicadores utilizados para mensurar o grau de vulnerabilidade familiar 

são: percentual de pessoas com 65 anos ou mais de idade, que vivem sozinhas em 

domicílio particular permanente; percentual de mulheres chefes de família, sem 

cônjuge com filhos menores de 15 anos em casa; percentual de 

crianças/adolescentes do sexo feminino entre 10 e 19 anos de idade que tiveram 

filhos; percentual de crianças de 10 a 14 anos de idade que trabalham; percentual 

de crianças em domicílios com renda per capita menor de ¼ do salário mínimo.   

 

Claramente podemos observar que os conceitos adotados na Política de 

Assistência Social, ao não deixar clara a dimensão da classe social, pode reproduzir 

a concepção liberal de pobreza como uma imprevidência do indivíduo diante dos 

riscos que a vida oferece. Logo tais riscos são compreendidos como naturais e 

podem remeter a todos os seres humanos. 

 
Para Couto, Yaszbek e Raichelis (2010) existe uma pluralidade de 

abordagens das diversas categorias presentes nas políticas sociais, algumas 

acabam por reforçar a perspectiva da responsabilização individual para enfrentar 

riscos que são societários. A “questão social” é entendida como sinônimo de 
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pobreza, possuindo um forte víes psicologizante. Para seu enfrentamento são 

consideradas como suficientes políticas sociais que atuem somente nas 

manifestações fenomênicas da pobreza, discurso presente no paradigma liberal. 

 

 Percebemos também, que a atual forma como está organizada a PNAS, 

tendo a violação de direitos e a formação de vínculos como critério adotado para 

diferenciar a atenção da proteção básica e da especial, demonstra uma análise 

idealizada sobre a realidade da própria população atendida, pois, a pauperização 

vivida pelas referidas famílias encontra-se em constante movimento e possui 

diversos níveis de complexidades e particularidades. Assim, é um equivoco tentar 

classificar e enquadrar tal dimensão em “caixas” e modelos estanques e pré-

estabelecidos.   

 
 Para as/os profissionais que trabalham cotidianamente na execução da 

política da assistência social, principalmente nos CRASs e CREASs, fica clara a 

debilidade conceitual dos documentos e legislações dessa política.  Durante as 

entrevistas, nos chamou atenção o relato de uma assistente social de um CRAS em 

Recife, pois aponta justamente para uma “idealização” dos conceitos de famílias e 

vulnerabilidades.  

 
Porque eu acho que quem pensou naquele modelo de família lá, não tinha 
esta vivência de estar dentro da comunidade, aí imagina tudo bonitinho. 
Tem essa família que o direito foi violado, tem essa família que está 
prestes a ser violado e tem esta família que está ótima. Mas quando chega 
lá não tem isso. O mínimo direito que seja tá violado. Você chega numa 
casa e tem uma criança que está com desnutrição. Você não pode dar o 
diagnóstico de desnutrição a uma senhora e dizer que ela está desnutrida. 
Aí nas outras coisas pode estar tudo bem. Ela pode dizer que a criança 
está indo para escola, mas você ta vendo que não está. Então tem sempre 
alguma coisa que está faltando. Eu acho que quem elaborou este modelo 
de família precisava ter dado uma voltinha, conversava com as famílias e aí 
ela não ia dizer mais assim não. Tem direitos muito graves violados e tem 
direito que a gente vai tentar resolver de outra forma, mas está sendo 
violado (LUCY). 

 
 
 

Ao realizarmos um estudo de alguns autores liberais, principalmente os 

neokantianos como Dworkit, Rawls e Hayek, podemos observar que, para estes, a 

intervenção restrita do Estado na sociedade pode ser necessária. Sua atuação deve 

ter como objetivo “aliviar casos de dificuldades extrema e assegurar uma distribuição 
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dos recursos que oferecerão a cada pessoa igualdade de oportunidade de sucesso” 

(BELLAMY, 1994, p.396), ou seja, política assistenciais.     

 
Este aspecto implica num “deslocamento” do significado da questão social, 
que se afasta da relação entre pauperização dos trabalhadores e 
acumulação capitalista, para ser identificada genericamente como as 
expressões objetivas da pobreza (MOTA, 2008b, p. 32).       

 

 Iamamoto (2010) sinaliza para um “novo ecletismo” na política social 

brasileira, a partir da adoção de concepções liberais como risco social e 

vulnerabilidade, inspiradas na teoria do risco social (BECK, GIDDENS) e absorvido 

pelas políticas públicas, com destaque para a Política de Assistência Social, por 

intermédio do Banco Mundial, a partir dos anos 2000. Tais concepções são 

largamente incorporadas pelas (os) assistentes sociais em seu trabalho cotidiano, 

dessa forma a autora considera necessária a reafirmação da autonomia entre o 

trabalho profissional e a política pública28.  

 
Ao fazermos uma análise critica do modo de produção capitalista, podemos 

identificar claramente que os chamados “usuários” da Política da Assistência Social, 

são na verdade funcionais ao sistema, fazem parte do segmento que Marx (1985) 

denominou de superpopulação relativa, ou exército industrial de reserva. O autor 

coloca que a acumulação capitalista produz constantemente essa população 

supérflua, pois garante uma “liberdade de ação” para a produção capitalista. A 

existência de uma fila de trabalhadores desempregados pressiona aqueles que 

trabalham a um sobretrabalho, rebaixando também os salários, logo, a 

superpopulação relativa funciona como uma alavanca à acumulação capitalista.    

 
 Todo trabalhador faz parte da superpopulação relativa durante o tempo em 

que está desocupado parcial ou inteiramente. Podendo aparecer em maior e menor 

grau dependendo das fases do ciclo industrial, sendo assim caracterizada como 

população “relativa”. Marx (1985) estabelece diferentes estágios em que a 

superpopulação relativa pode se apresentar. Assim, são pertencentes a esse grupo 

tanto os trabalhadores que migram para as grandes cidades à procura de emprego, 

como aqueles que ora estão empregados ora desempregados, como também os 

que não conseguiram mais se inserir no mercado de trabalho. O autor define dentro 

                                                 
28

 Texto apresentado na Mesa Temática Coordenada “Trabalho, Desigualdade e Lutas Sociais”, sob o titulo O 
novo ecletismo na política social brasileira: entre o “risco social” e a luta por direitos, no XII Encontro Nacional de 

Pesquisadores em Serviço Social, Rio de Janeiro (2010).  
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desse universo o chamado lupemproletariado, sendo composto primeiro por pessoas 

aptas para o trabalho, segundo por órfãos e crianças indigentes, e terceiro, 

degradados, maltrapilhos, incapacitados para o trabalho. É dessa forma um 

reservatório inesgotável de força de trabalho de baixo custo.      

 

 Todas essas mudanças referentes às políticas sociais na atualidade, em nível 

não somente nacional como internacional, fazem parte das respostas à crise 

econômica que evidencia o esgotamento dos padrões de acumulação capitalista, 

desde os anos 40. Abrangem então um conjunto de propostas monitoradas pelo 

Banco Mundial e demais agências multilaterais através do Consenso de 

Washington, como discorremos anteriormente.  

 
 Simionatto e Nogueira (2001) afirmam que diversas medidas foram definidas 

como propostas para a retomada do crescimento econômico e o combate à pobreza, 

pois esta é uma ameaça à ordem capitalista. Os objetivos dessas propostas pelo 

Banco Mundial/Consenso de Washington é o equilíbrio fiscal e monetário, a 

racionalização, eficácia e redução do gasto social, subordinando a Política Social à 

Política Econômica; havendo também uma focalização das ações das políticas aos 

grupos de risco social e segmentos vulneráveis. Logo, as políticas têm como 

princípio a seletividade e a focalização, combatendo somente a carência extrema. 

As estratégias que devem ser tomadas pelos países em desenvolvimento devem ser 

programas emergenciais (alimentação, saúde, assistência), manutenção da infra-

estrutura básica; programa de emprego de emergência; subvenção de custos 

trabalhistas a empresas privadas.   

 

 Ao analisar a Política da Assistência Social no Brasil, Mota (2008) identifica 

que atualmente o tripé da Seguridade Social gira em torno da Assistência Social. As 

políticas de Previdência Social e a Saúde passam por um processo de privatizações, 

com a Previdência Complementar e os Planos de Saúde29. Estando a Política da 

Assistência Social no centro da pauta do governo, principalmente no que diz respeito 

às políticas de Transferência de Renda. Instala-se uma fase na qual a Assistência 

                                                 
29

Mota (2008) define esse processo de mercantilização dos serviços sociais de supercapitalização, ou seja, a 
busca de lucro por parte do capital em outros espaços antes não rentáveis.    
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Social mais do que uma política de proteção social, se constitui num mito social 

(idem, 2008, p. 141).    

 
 O mito da Assistência Social se refere à ideologia presente de que essa 

política possa enfrentar a “questão social”, erroneamente entendida como pobreza, 

desigualdade. O campo de ação da assistência social é ampliado, o Estado privilegia 

essa política em detrimento de outras políticas, outros direitos, como o Direito ao 

Trabalho, o que na realidade tem sua impossibilidade dentro do atual cenário de 

desemprego estrutural, crise do capital.  

 
(..) em tempos de crise, a assistência social incide tanto junto aos pobres e 
miseráveis, como aos desempregados, os desqualificados para o mercado 
de trabalho, além dos tradicionalmente considerados inaptos para produzir. 
Em conseqüência, limita o acesso, impondo critérios a exemplo da renda, 
cujo limite é de ¼ de salário mínimo e promovendo, (...), as políticas de 
exceção. Nesta linha poder-se-ia argumentar que a assistência estaria 
assumindo a condição de política estruturadora das demais políticas 
sociais, como emprego e renda, qualificação profissional, dentre outras 
(MARANHÃO, MOTA, STICOVSKY, 2008, p.189). 

 
O ideário que prevalece hoje nas políticas sociais é de garantia de acesso a 

mínimos de sobrevivência, como também combate à pobreza absoluta. Boschetti 

(2004) ressalta que essa perspectiva é equivocada pois minimaliza as 

potencialidades das políticas sociais. Quando suas ações ficam restritas apenas ao 

combate à fome, perde-se de vista a função de redução das desigualdades sociais. 

Dessa forma, as políticas sociais ficam esvaziadas e perdem seu potencial 

universalizante e equânime.  

 
 Este direcionamento está expresso de forma clara na execução orçamentária 

da política da assistência social. O Fundo Nacional da Assistência Social (FNAS)30, 

instituído somente em 2006, tem a grande maioria de seus recursos destinados a 

benefícios de transferência de renda: o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a 

Renda Mensal Vitalícia (RMV). Logo, os recursos se concentram no pagamento de 

benefícios constitucionais (BPC e RMV), cujo repasse é obrigatório, e de cunho 

                                                 
30

 A Constituição Federal – 88, a Lei Orgânica da Seguridade Social (Lei 8.212, 24 de julho de 1991) e a Lei 
Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - LOAS) estabelecem que receitas do 
FNAS são constituídas por dotações orçamentárias da União, doações e outras contribuições de pessoas físicas 
e jurídicas, aplicações financeiras dos recursos do fundo, alienação de bens móveis da União, no âmbito da 
assistência social, além de contribuição social dos empregadores, incidentes sobre o faturamento e o lucro, e 
dos recursos provenientes dos concursos de prognósticos, sorteios e loterias, no âmbito do governo federal 
(SALVADOR,2010).    
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focalista, ficando os recursos para outras ações sacrificados. Salvador (2010) 

também identifica a pulveralização de recursos do FNAS em programas que não são 

relacionados à assistência social.  

 
O autor afirma que pelo menos oito programas que tiveram execução 

orçamentária, no período de 2000 a 2007, encontram-se nessas condições. Estes 

programas são: Escola de Qualidade para todos; Comunidade Ativa; Direito 

Humano, Direitos de Todos; Segurança do Cidadão; Enfrentamento à Pobreza; 

Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional; Gestão da Política de 

Promoção da Igualdade Racial e Organização Produtiva de Comunidades Pobres – 

Pronager.  

 
O FNAS nem consegue ampliar o montante de recursos para ações 
relacionadas aos serviços, nem tampouco aumentar as transferências de 
recursos para que os municípios estruturem a rede de serviços 
assistenciais por nível de proteção social, básica ou especial, conforme o 
previsto na NOB/SUAS (SALVADOR, 2010, p. 348).  

 
Boschetti, Teixeira e Dias (2006) ao analisarem o financiamento da política de 

assistência social nos anos de 1998 a 2005, evidenciam, dentre outras questões, o 

pífio crescimento dos recursos autorizados e executados para ações previstas pela 

política e concentração da origem dos recursos na contribuição dos empregadores 

para seguridade social (Cofins). Assim os recursos que financiam esses benefícios 

são provenientes dos impostos pagos e mesmo da mais-valia produzida pela classe 

trabalhadora. 

 
O Plano Decenal SUAS – Plano 10, estabelece, para o ano de 2010, uma 

meta de 10% do orçamento geral da seguridade social da União e 5% do orçamento 

das demais esferas de governo, para o co-financiamento da Política de Assistência 

Social. Entretanto, tal meta não foi alcançada, e a política da assistência social 

continua se orçamento pré-estabelecido. 

 
O SUAS corre sério risco, se não tiver aporte de orçamento suficiente para 
serviços, de se tornar apenas uma „carta de intenção‟, indicando que, de 
fato, a opção da política de assistência social não é estruturação de 
serviços, ou de uma rede de proteção socioassistencial que requer aportes 
consideráveis de investimento para garantir uma cobertura universal. O 
caminho escolhido pelo governo é o da focalização com o Bolsa-Família, 
carro-chefe das ações de política de assistência social (SALVADOR, 2010, 
p. 350).  
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Assim, a regulamentação da Assistência Social como política pública, frente à 

atual onda do neoliberalismo, significa uma conquista das reivindicações da classe 

trabalhadora, porém, a legislação por si só não garante sua real efetivação. 

 
A Assistência Social é ambiguamente possibilidade de inclusão social e 
reiteração da exclusão. Se pode ser considerada política estratégica nas 
condições de reprodução social de seus usuários, se é campo concreto de 
acesso a bens, serviços e recursos, se pode favorecer o protagonismo dos 
excluídos, pode também ser definidora de um lugar social à margem, de 
uma experiência de apartação (YASBEK,2004). 

 

 

1.2.1.1 O processo de implementação do SUAS. 

 

 

Conforme afirmamos anteriormente, a regulamentação da assistência social 

como política de seguridade é reflexo de diversas lutas e enfrentamentos. 

Contraditoriamente observamos no processo de implementação do SUAS, além da 

reprodução de práticas e posturas conservadoras, desafios quanto à sua efetivação 

real nos Estados e municípios brasileiros.    

 
Na tentativa de apresentar como a assistência social está sendo 

implementada pelos municípios, foi desenvolvida a pesquisa intitulada O Sistema 

Único de Assistência Social no Brasil: uma realidade em movimento (2010), um 

âmbito de uma proposta de cooperação acadêmica, aprovada e financiada pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), sob a 

autoria de pesquisadoras (es) de diversos Programas de Pós-Graduação 

(Universidade Federal do Maranhão, PUC-SP, PUC-RS)31. 

                                                 
31

 Os resultados da pesquisa foram publicados, em 2010, sob a forma de livro O Sistema Único de Assistência 
Social no Brasil: uma realidade em Movimento. As organizadoras foram Berenice Rojas Couto, Maria Carmelita 
Yazbek, Raquel Raichelis e Maria Ozanira da Silva Silva.Essa pesquisa teve como eixo temático: a Política de 
Assistência Social, com destaque ao SUAS, priorizando os CRAS. Ocorreu entre os anos de 2008 e inicio de 
2009. A fim de avaliar a política de assistência, foram pesquisados 07 estados brasileiros das diferentes regiões, 
quais sejam: um Estado da Região Norte - Pará, dois Estados da Região Nordeste – Pernambuco e Maranhão, 
dois Estados da Região Sudeste - São Paulo e Minas Gerais, e dois Estados da Região Sul - Rio Grande do Sul 
e Paraná. Os municípios selecionados foram: a capital de cada Estado; 1 município de porte grande; 1 município 
de porte médio; 2 municípios de porte pequeno nível 1; e 1 município de porte pequeno - nível 2. Totalizando 41 
municípios, pesquisando um universo de 61 CRAS e 11 CREAS. Foram: Região Norte – no Estado do Pará: 
Belém, Castanhal, Paragominas, São João de Pirabas, Tomé-Açu e Ulianópolis; Região Nordeste – no Estado 
do Maranhão: São Luís, Caxias, Chapadinha, Morros, Poção de Pedras e Vargem Grande; em Pernambuco: 
Recife, Caruaru, Carpina, São Caetano, Tamandaré e Tracunhaém; Região Sudeste – em Minas Gerais: Belo 
Horizonte, Carbonita, Congonhas, Coronel Fabriciano, Janaúba, e Limeira do Oeste; em São Paulo: Nova Canaã 
Paulista, Guareí, Mongaguá, Batatais, Sumaré, Santo André e São Paulo; na Região Sul – no Paraná: Curitiba, 



 49 

 

  

 
A partir da análise junto a alguns estados e municípios brasileiros, a pesquisa 

evidenciou que, embora a implementação do SUAS venha conferindo a expansão 

dos serviços da PNAS, pôde-se observar dificuldades no que se refere à 

estruturação desse sistema nos municípios, ficando evidente improvisos e 

adaptações. O que denota dificuldades de superação da prevalência de uma cultura 

política atrasada que historicamente tem associado a Assistência Social a uma 

prática não institucional (ARAÚJO, LIMA e SILVA, 2010, p.90).   

 
Os municípios apresentaram como facilitadores da execução da PNAS a 

existência da equipe técnica estruturada, a estruturação dos CRAS e CREAS, dentre 

outros. No entanto, com relação à estrutura e dependências físicas nenhum 

equipamento apresentou a totalidade dos cômodos necessários para seu 

atendimento, também identificou-se que na maioria dos municípios, os CRASs 

funcionam em prédios alugados, tendo seus cômodos adaptados, o que nem 

sempre significa que as unidades estejam adequadas às normativas do SUAS e as 

necessidades das/dos usuárias (os).  

 
Muitos equipamentos ainda funcionam de forma precária, com problemas 

relacionados ao transporte, particularmente para as visitas domiciliares, falta de 

privacidade para atendimento individualizado, o que fragiliza o caráter sigiloso dos 

atendimentos; quadro de pessoal reduzido, com rotatividade e ausência de sistemas 

regulares de reciclagem.   

 
No que se refere às equipes de profissionais, os dados obtidos revelam que 

na maioria dos casos, essas são insuficientes para o atendimento de um grande 

número de famílias referenciadas, com acúmulo de atividade, dificultando um 

atendimento mais sistemático às famílias.  

 
Quanto à gestão de trabalho evidencia-se um quadro de precarização, 

contratos temporários, baixos salários, ausência de Plano de Cargos e Salários e 

sobreposição de ações. No que se refere à formação profissional tem-se a 

                                                                                                                                                         
Arapongas, Cerro Azul, Ibiporã e Londrina; no Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Butiá, 
Farroupilha e Sanaduva.  
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prevalência de assistentes sociais (22,3%), psicólogos (as) (11%), e pedagogas (os) 

(5,2%), e 11% de profissionais de outras áreas.   

 
A precariedade constatada nos CRAS e CREAS expressa a predominância 
do improviso como marca histórica da Assistência Social, em que pese o 
empenho, principalmente das equipes técnicas, em assegurar condições 
mínimas para a prestação dos serviços (COUTO, YASZBEK, RAICHELIS  
e SILVA, 2010, p. 125).  

 

Mesmo nos municípios que realizaram concursos públicos para compor o 

quadro profissional do SUAS, fica evidente por meio da pesquisa, a alta rotatividade 

entre os mesmos em função dos vários direitos trabalhistas precarizados e mesmo 

as próprias dificuldades na implementação da política. Tal realidade encontra-se 

evidente no município de Recife, assunto que estaremos apresentando 

posteriormente. 

 
Os fatores dificultadores levantados pelos municípios são principalmente 

referentes a recursos humanos (com destaque para falta de equipe capacitada) e 

ausência de financiamento, o que repercute em um espaço físico inadequado, falta 

de veiculo, falta de profissionais efetivos, falta de parceria entre as três esferas 

governamentais, etc... 

 
Sobre esse último ponto, a pesquisa identificou que as ações realizadas pelos 

Estados (governos) se reduzem a capacitações de pessoal e ao desenvolvimento de 

ações pontuais, o que aponta para uma verdadeira ausência do co-financiamento 

dos Estados para com os municípios. Por sua vez, os recursos dos municípios 

destinam-se à manutenção da estrutura de funcionamento da gestão, cabendo à 

União, quase que exclusivamente, o financiamento das ações específicas da 

Política.  Quanto aos dados apresentados Araújo, Lima e Silva (2010) afirmam: 

 

 

 
Isto denota, além da pouca preparação para a implantação do SUAS, as 
más condições de funcionamento dos CRAS e CREAS pela dificuldade de 
investimento de recursos para a implementação do SUAS conforme 
estabelecem as normativas que regem a Política. Essa situação indica uma 
dinâmica em que a necessidade legal da implementação do SUAS conflita 
com a dificuldade de priorização, criação e organização de uma estrutura e 
de condições compatíveis com a sua operacionalização (p.90). 
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Logo, existe uma predominância das ações financiadas pelo Governo 

Federal, com destaque para o Programa Bolsa-Família. A pesquisa aponta que esse 

programa é o principal motivo que leva as famílias ao atendimento dos CRAS, em 

prejuízo aos demais programas, serviços e benefícios da proteção social básica, 

como por exemplo o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Benefícios 

Eventuais (BEs)32. 

 
A pouca visibilidade do BPC e BEs nos CRASs pode estar associada, dentre 

outros fatores, pela própria forma de localização/operacionalização desses 

benefícios.  Em alguns municípios os BEs são repassados pelo órgão gestor, o que 

pode sinalizar para a existência de uma associação desses benefícios com a figura 

do gestor municipal, reiterando a relação caritativo-clientelista e o fortalecimento de 

redutos eleitorais (COUTO, YASZBEK, RAICHELIS e SILVA, 2010, p. 127).  

 
Quanto ao BPC identifica-se uma associação entre este e a Previdência 

Social, pois embora seja um benefício da assistência social, o BPC é 

operacionalizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Outro motivo 

identificado na pesquisa é a ausência de atividades desenvolvidas nos CRASs 

voltadas para o perfil do beneficiário, o que revela equívocos na distribuição dos 

serviços, competências e funções dos CRAS e órgão gestor (COUTO, YASZBEK, 

RAICHELIS e SILVA, 2010, p. 126).  

 
Das atividades realizadas pelas equipes, observou-se que as ações 

encontram-se limitadas ao atendimento rotineiro e às demandas espontâneas, em 

detrimento das ações de caráter político-organizativo. Dado também apresentado 

pela MUNIC (2009)33, que revela a predominância de atividades pautadas em 

abordagens individuais/familiares. 

 
Destarte, as atividades realizadas nos CRAS e CREAS acabam por não se 

diferenciarem das formas tradicionais historicamente desenvolvidas, pois atendem 

                                                 
32

 Conforme a LOAS (Art.22) os Benefícios Eventuais (BEs) são a distribuição pública de provisões materiais ou 
financeiras a grupos específicos que não podem, com recursos próprios, satisfazerem suas necessidades 
básicas. A legislação também estabelece que a regulamentação e destinação de recursos para os BEs fica sob a 
responsabilidade dos municípios e Distrito Federal, sob referência da Resolução nº 212, de 19 de outubro de 
2006 do Conselho Nacional de Assistência Social e o Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007.  
 

 
33

 MUNIC, apud CFESS, Trabalhar na Assistência Social em defesa dos direitos da Seguridade Social, versão 

preliminar, 2010. 
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aos que chegam através do processo de demanda espontânea, privilegiam as 

abordagens individuais, quando muito realizam reuniões grupais onde abordam 

temas variados em forma de palestras (COUTO, YASZBEK, RAICHELIS e SILVA, 

2010, p.131). 

 
Diante desse movimento contraditório de implementação do SUAS, é possível 

visualizar algumas possibilidades, dentre essas destacamos o compromisso dos 

profissionais de diferentes áreas com a operacionalização da Assistência Social, 

aspecto que está evidente tanto na pesquisa anteriormente apresentada como na 

realidade do município de Recife que é objeto de estudo da nossa pesquisa, e que 

passaremos a apresentar a partir do próprio item. 

 

 

1.2.2  A Política de Assistência Social em Recife.  

  

 

Ao dar ênfase à descentralização das ações, sem perder de vista o comando 

único, a PNAS-2004 vem trazer a importância da concretização da municipalização 

para real implementação da assistência social. Assim, após a aprovação dessa 

política cada município “remodelou” suas ações e órgãos para se inserir no SUAS. 

 
Em Recife, no mês de junho de 2001, é criada a Secretaria da Política de 

Assistência Social (SPAS), em substituição à Secretaria de Políticas Sociais34. A 

SPAS se transformará na Secretaria de Assistência Social (SAS)35; esta é 

responsável pela execução da Proteção Social Básica e Especial (média 

complexidade) no município.  

 

                                                 
34

 A Secretaria de Políticas Sociais era responsável pela execução de outras políticas tais como a Coordenadoria 
de Defesa Civil (CODECIR) e o Programa “Prefeitura nos Bairros”. 

35
 A partir da Reforma Administrativa (Lei Nº 17.108/2005) a PCR passa a adotar a definição de um 

organograma-padrão como um modelo de estrutura gerencial para todo o Governo, definição de uma linha de 
comando clara e do papel e responsabilidade de cada área, redução dos níveis de trabalho decorrentes da 
duplicidade de tarefas ou de sua execução paralela, qualificação de estruturas de acordo com sua real 
responsabilidade e adequação da remuneração à responsabilidade do cargo. Como conseqüência deste 
processo a SPAS passa a ser chamada de Secretaria de Assistência Social – SAS. 
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Houve também a redefinição do papel da Legião Assistencial do Recife – 

LAR36, culminando na sua extinção em 2003 e a conseqüente criação do Instituto de 

Assistência Social e Cidadania – IASC37, uma autarquia vinculada à SAS, com 

personalidade jurídica de direito público, responsável pelo desenvolvimento de 

ações e serviços direcionados ao resgate de direitos da população em maior grau de 

exclusão e vulnerabilidade social, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 

Na atual configuração da PNAS-2004, o IASC executa os serviços e programas da 

Proteção Social Especial – Alta Complexidade. 

 

Em agosto de 2002 ocorre implantação das Coordenadorias Regionais de 

Assistência Social – CRAS, compostas por uma equipe em cada Região Política 

Administrativa (RPA). Inicialmente foi implantada a CRAS 02, sendo as demais 

implantadas em 2003, em tal processo, o município foi se utilizando dos 

equipamentos sociais já existentes, dessa forma as CRAS foram alocadas 

inicialmente nos Centros Sociais Urbanos – CSUs38. Posteriormente a PCR passa 

alugar imóveis ou utilizar espaço físico de entidades parceiras. No ano de 2005 as 

CRASs passaram a ser denominadas de Gerências Regionais de Assistência Social 

(GRAS).  

 

Sob orientação da PNAS-2004, Recife inicia, no ano seguinte, o processo de 

implantação de 12 (doze) Centros de Referência de Assistência Social (CRASs). Até 

o momento esse número permanece o mesmo39. O município possui apenas um 

CREAS, que foi implantado em março de 2010. Muitas das ações da proteção 

                                                 
36

Instituição sem fins lucrativos, fundada em 1972, ficava sob coordenação das primeiras-damas, com caráter 
meramente caritativo. Segundo o Guia de Orientações Técnicas da Proteção Social Básica do Município de 
Recife (2008), a LAR realizava “projetos e ações nas áreas de defesa de direitos, cultura, educação, saúde, 
família e comunidade, visando a melhoria da qualidade de vida de seus usuários em especial das crianças e 
adolescentes em situação de risco e a execução de políticas públicas direcionadas à infância brasileira”. 
 
 
37

Em 2006 ocorre concurso público para preenchimento do quadro funcional.  
 
38

 Os Centros Sociais Urbanos são espaços da PCR, ligados à SAS, com intuito de ofertar serviços de outras 

secretarias às comunidades, atualmente existem apenas 04 CSUs em todo Recife, na RPA 02 e 05. O Plano 
Plurianual (2010-2013) , assim como também as Deliberações da VII Conferência Municipal de Assistência 
Social, prevê adequar as instalações físicas e a proposta metodológica dos CSUs para Centros de Convivência 
Cidadã, sem estabelecer sua ampliação para as demais RPAs.  

 
39

É importante observar que o Plano Municipal de Assistência Social (2007-2015) da Prefeitura da Cidade do 

Recife não prevê o aumento do numero de CRAS na capital, apenas estabelece como meta adequação da 
estrutura física e padronização da identidade visual dos equipamentos. Contudo, o Plano Plurianual (2010-2013) 
prevê recursos para um total de 18 CRAS.  
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especial (alta e média complexidade) continuam sendo realizadas pelo IASC.  As 

deliberações da VII Conferência Municipal de Assistência Social sinalizam para a 

necessidade de ampliação do número de CREAS em Recife, tendo como proposta a 

criação de 01 CREAS por RPA.   

 
A Secretaria de Assistência Social (SAS)40 da Prefeitura da Cidade do Recife 

(PCR) tem em seu desenho organizacional 03 diretorias, a saber: Diretoria de 

Proteção Social Básica (DPSB), Diretoria de Proteção Social Especial (DPSE) e 

Diretoria de Administração Setorial (DAS), além do Conselho Municipal da 

Assistência Social (CMAS)41 e a Assessoria Técnica e Executiva. A DPSB é 

constituída por 03 gerências: Gerência de Vigilância Social (GVS), ligada a essa 

gerência encontra-se a Gerência Operacional de Monitoramento; Gerência de 

Políticas de Promoção (GPP), que possui duas outras gerências operacionais: a 

Gerência Operacional de Convívio Sociofamiliar e a Gerência Operacional de 

Protagonismo Juvenil (GPJ); e as Gerências Regionais de Assistência Social 

(GRASs).   

  
À DPSE são ligadas a Gerência de Políticas de Proteção, com suas 04 

(quatro) gerências operacionais: Medidas Sócio Educativas, Medidas Protetivas, 

Erradicação do Trabalho Infantil e Inclusão da Pessoa com Deficiência; pertence 

também à DPSE a Gerência de Benefícios de Transferência de Renda (GBTR), que 

possui outras 02 (duas) gerências operacionais: Gerência Operacional Acesso aos 

Benefícios e de Atendimento ao Beneficiário.     

 

 

As Gerências Regionais da Assistência Social (GRAS) têm a finalidade de 

coordenar e articular ações da Proteção Social Básica nos territórios, voltadas à 

                                                 
40

Em 02 de agosto de 2010, a então secretária da SAS, Karla Menezes, vinculada politicamente ao ex-prefeito 

João Paulo (PT), pediu exoneração em caráter “irrevogável” em carta entregue ao prefeito João da Costa (PT) 
alegando questões pessoais e administrativas, pois, segundo a mesma, „a PCR esquece a área social‟. Karla 
afirma que houve uma redução de orçamento e diminuição significativa para o IASC. No dia 04 do mesmo mês o 
Prefeito João da Costa anuncia a nova secretária – Niedja Queiroz, assistente social e psicóloga. Em resposta a 
ex-secretaria afirma que “Uma carta de exoneração tem que ser respeitosa, ninguém revela todas as razões. Saí 
porque a área de Assistência não pode continuar como está, sem o mínimo apoio da gestão. Sem recursos” 
(Fonte: Jornal do Comércio – matéria de Ayrton Maciel e Manoel Medeiros Neto, publicadas dias 03 a 05 de 
agosto de 2010).  
   
41

 Criado em 22 de outubro de 1992, pela Portaria nº 15.706, instituído nos termos do artigo 142, da Lei Orgânica 
do Município do Recife, promulgado em 04 de abril de 1990.   
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população destinatária da assistência social. Acompanhando os serviços ofertados 

nos CRASs, as GRAS possuem também uma equipe psico-social com a finalidade 

de atender, “de forma pontual”, à população que reside nos bairros que não 

possuem CRASs, o que no atual modelo adotado pela SAS, significa a grande 

maioria dos bairros, como veremos no item seguinte. 

 
Como esse modelo não está presente na PNAS-2004, todos os programas e 

serviços do MDS que têm os recursos repassados somente para os territórios que 

possuem CRASs, não chegam à grande maioria dos bairros, o que prejudica as 

famílias que neles residem.  

 
Para exemplificar essa limitação, no ano de 2008, ocorreu a implantação do 

Projovem Adolescente42 no município. Integrando o Programa Nacional de Inclusão 

de Jovens – PROJOVEM, essa modalidade possui como critério, além da faixa 

etária, jovens entre os 15 e 17 anos, ser ofertado somente para as/os jovens nos 

territórios dos CRASs e entidades conveniadas da rede sócio-assistencial. Assim, a 

grande maioria das/dos jovens em Recife não participou do programa.   

 
Outra dificuldade referente à execução da proteção social básica no município 

alude à gestão do Programa Bolsa-Família (PBF)43. Atualmente esta gestão não é 

executada diretamente pelas equipes dos CRAS/GRAS, a exemplo de outros 

municípios, pois além das equipes estarem em número bastante reduzido (totalizam 

somente 18) e não terem estrutura física e material, como apresentaremos ainda 

nesse capítulo, a PCR até o momento tem se mostrado relutante e menos 

preocupada em descentralizar para tais equipamentos, a fim de facilitar o acesso 

para população de Recife. 

 

Dessa forma, Recife possui um posto de inscrição no Cadastro Único por 

RPA. As famílias que ainda não possuem cadastro e desejam se inscrever para 

                                                 
42

 O Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem foi instituído pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de 
2005, e é regido pela Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008. Foi regulamentado pelo Decreto nº 6.629, de 4 de 
novembro de 2008 e por disposições complementares estabelecidas pelos órgãos responsáveis pela sua 
coordenação. 
 
43

 A gestão do PBF se refere ao acesso direto ao sistema do Cadastro Único juntamente ao MDS, a partir deste 
é possível à família, tanto ser incluída no cadastro, quanto atualizar seus dados (mudança de endereço, 
composição familiar, etc). Cada família deve também, pelo menos a cada dois anos, atualizar seu cadastro, a fim 
de ter o benefício garantido.     
 



 56 

 

  

participarem do PBF, podem tanto obter o encaminhamento juntamente as equipes 

CRAS/GRAS e do Conselho Tutelar, quanto mediante ligação para call center 0800. 

281.0313 (segunda a sexta, das 07:00 às 19:00h) conseguir número de protocolo e 

agendar no posto mais próximo ao bairro onde mora e o dia para ser atendida.  

 
Por tratar-se de um call center, o tempo de espera para o cadastramento é 

por demais demorado. Ponto discutido na VII Conferência da Assistência Social de 

Recife, em 200944, onde foi colocado como deliberação ampliar o atendimento do 

0800, visando reduzir o tempo de espera. 

 
 No tocante a atualizações cadastrais do Cad Único, o município possui 

somente um posto de acesso para toda população, que está instalado no espaço 

físico da URB (Empresa de Urbanização do Recife), RPA 01, bairro Boa Vista, Rua 

Oliveira Lima, s/n. Assim, todas as famílias que estão no Cad Único devem, 

impreterivelmente, se deslocar até ao centro da cidade para ter o benefício do Bolsa-

Família garantido, o que acarreta em grandes filas, falta de conforto e uma enorme 

demora no atendimento. Este fenômeno deixa espaço para manifestações, por parte 

de alguns profissionais de desconfiança e desapreço para com a atual forma de 

implementação. 

 
Como podemos constatar, tais debilidades estão relacionadas com o número 

reduzido de CRAS e a não prioridade no município em estruturar esses 

equipamentos. Destarte, a SAS/PCR tem ainda um grande caminho a percorrer no 

que se refere ao princípio da descentralização das ações, serviços, benefícios e 

programas do SUAS, embora o Plano Decenal SUAS – Plano 10 coloque para o 

poder municipal a necessidade da gradual universalização da Proteção Social 

Básica, por meio da ampliação e implantação de CRAS nas áreas de maior índice 

de vulnerabilidade, até 2015. 

 
A fim de identificar a real demanda de CRAS em Recife, buscamos nos 

documentos oficiais do MDS os possíveis indicadores de vulneralibilidade social, 

com intuito de, a partir destes, chegar ao número ideal de equipamentos da proteção 

social básica. Assim, tomando O Guia de Orientações Técnicas dos CRAS (MDS), 

                                                 
44

 Sobre essa Conferência, maiores informações serão fornecidas nos itens seguintes desse mesmo capítulo 
dada sua importância para formação de consciência de classe das/dos profissionais SAS/IASC.  
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vemos que este estabelece o número total de famílias beneficiadas do Programa 

Bolsa-Família, no município, como um dos indicadores de vulnerabilidade.  

 
A partir desse indicador chegamos, no município de Recife, a um total de 

127.897 famílias beneficiadas no PBF (Dados SAS).  Dessa forma, fizemos uma 

projeção, a partir do número de famílias beneficiadas com o PBF por bairro, a fim de 

identificar a real demanda de CRAS no município. Assim, revelou-se uma demanda 

de 45 CRAS, a serem distribuídos em 41 bairros45. Levando em consideração o 

número de CRAS existentes (12) a demanda requer, em percentual, um aumento de 

300% de CRAS46 no município de Recife.  

 
 

Tabela 01 – Bairros que possuem a partir de 1.000 famílias beneficiadas versus necessidade do 
número de CRAS correspondentes. 

Bairro 
Número de famílias 

beneficiadas pelo PBF 

Número correspondente de 

CRAS 

RPA 01 

SANTO AMARO 2.096 1 

SÃO JOSÉ 1.227 1 

ILHA JOANA BEZERRA 2.452 1 

Total de CRAS necessários na RPA 01     3 

RPA 02 

CAMPINA DO BARRETO 1.636 1 

CAMPO GRANDE 3.033 1 

ÁGUA FRIA 5.555 2 

BOMBA DO HEMETÉRIO 1.159 1 

BEBERIBE 1.673 1 

DOIS UNIDOS 3.825 1 

LINHA DO TIRO 1.863 1 

Total de CRAS necessários na RPA 02 8 

                                                 
45

 Os cálculos que realizamos pautaram-se primeiramente em identificar o número de famílias beneficiadas no 
PBF em cada bairro de Recife. Após chegarmos ao referido número, tomamos a PNAS -2004, e vimos que esta 
estabelece que cada CRAS deve atender a um total de 1.000 famílias/ano e referenciar 5.000. Assim, 
selecionamos os bairros de Recife que possuíam a partir de 1.000 famílias, chegamos ao total de 41 bairros, a 
esses atribuímos um CRAS. Já os bairros que apresentaram um número acima de 5.000 famílias, 
convencionamos atribuir mais CRAS. Ou seja, um CRAS a cada bairro com 1.000 a 5.000 famílias beneficiárias 
do PBF. Ressaltamos que os dados aqui apresentados são apenas uma tentativa de aproximação da real 
demanda de CRAS no município, haja vista nem todas as famílias em situação de vulnerabilidade são, 
necessariamente, beneficiárias do PBF. Até o presente momento, não identificamos uma iniciativa por parte da 
SAS/DPSB para realização de estudo que aponte nessa perspectiva, de atender à real demanda de CRAS no 
município. 

 
46

 O estudo que realizamos foi solicitado pelos profissionais dos GRAS/CRAS para compor relatório analítico 
solicitado pelo Ministério Público, a fim de fundamentar o inquérito promovido por este órgão, no sentido de 
atender demandas que se constituem pauta de reivindicações das/dos profissionais da SAS/IASC, veremos 
ainda nesse capítulo. Isto revela um dos objetivos de nossa pesquisa, qual seja, socialização dos resultados 
desse trabalho de conclusão do mestrado, no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento da política de 
assistência na PCR e a formação de uma consciência de classe junto aos profissionais dos CRASs. 
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RPA 03 

ALTO JOSE BONIFÁCIO 1.383 1 

BREJO DA GUABIRADA 1.243 1 

CASA AMARELA 3.163 1 

GUABIRADA 1.884 1 

MANGADEIRA 1.070 1 

MACAXEIRA 2.219 1 

NOVA DESCOBERTA 6.689 2 

PASSARINHO 1.094 1 

VASCO DA GAMA 3.655 1 

Total de CRAS necessários na RPA 03 
10 
 

RPA 04 

TORROES 3.499 1 

TORRE 1.137 1 

VARZEA 4.378 1 

CORDEIRO 2.276 1 

IPUTINGA 3.739 1 

Total de CRAS necessários na RPA 04 5 

RPA 5 

AFOGADOS 3.162 1 

AREIAS 3.171 1 

BARRO 1.231 1 

ESTÂNCIA 1.254 1 

JARDIM SÃO PAULO 2.648 1 

MANGUEIRA 1.462 1 

MUSTADINHA 1.778 1 

SAN MARTIN 2.159 1 

TEJIPIÓ 1.011 1 

TOTÓ 1.276 1 

Total de CRAS necessários na RPA 05 10 

RPA 06 

BOA VIAGEM 2.140 1 

BRASÍLIA TEIMOSA 1.573 1 

IMBIRIBEIRA 3.567 1 

PINA 2.792 1 

IBURA 13.127 3 

JORDÃO 1.666 1 

COHAB 3.157 1 

Total de CRAS necessários na RPA 06      9 

Total de CRAS 45 

 

Fonte: Síntese elaborada pela autora a partir da folha de pagamento do PBF de agosto de 
2010, dados cedidos pela SAS. 

 

As maiores concentrações de famílias beneficiadas pelo PBF estão, 
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principalmente, nos bairro Água Fria – RPA 02 (5.555), no bairro Nova Descoberta – 

RPA 03 (6.689) e no bairro Ibura – RPA 06 (13.127). Este último representa mais de 

10% do total de famílias beneficiadas em Recife. 

 
O estudo sobre o financiamento nos revelou que cabe aos municípios e 

Estados destinar recursos, para estruturação física e contratar profissionais para a 

execução da assistência social, com destaque para os CRAS e CREAS, pois os 

recursos do PAIF, repassados pelo MDS, não podem ser usados para esses fins.   

 

Vejamos então os gastos financeiros da assistência social em Recife:  

 
Tabela 02 – Despesas do Fundo Municipal de Assistência Social versus Instituto de 

Assistência Social e Cidadania – IASC, Recife, 2006-2009. 

 

ANO ENTIDADE TESOURO 
OUTRAS 

FONTES 
TOTAL 

2006 
FMAS 3.189.789 8.69.325 11.849.114 

IASC 9.609.794 1.493.441 11.103.235 

2007 
FMAS 3.080.673 17.350.000 20.430.673 

IASC 13.852.199 1.264.799 15.116.998 

2008 
FMAS 2.912.044 10.487.897 13.399.941 

IASC 13.186.455 820.000 14.006.455 

2009 
FMAS 2.904.000 13.468.000 16.372.000 

IASC 12.240.000 1.600.000 13.840.000 

 

Fonte: Prefeitura da Cidade do Recife, Lei Orçamentária Anual, de 2006 a 2009 (apud 
NASCIMENTO, 2009, p.98) 

 
 

Assim, percebemos que embora tenha havido um aumento dos serviços, 

benefícios, programas e projetos na SAS, pois como vimos anteriormente, os 

CRAS/GRAS começam a se estruturar nessa época, não houve, 

concomitantemente, uma ampliação de recursos.  

 
Com relação ao co-financiamento do Governo do Estado de Pernambuco 

para com a assistência social de Recife, vemos que aquele desenvolve somente 

ações pontuais, como eventuais capacitações para os técnicos. Tal realidade foi 

objeto de debates na VII Conferência Municipal de Assistência Social de Recife, que 

ocorreu em 2009. 



 60 

 

  

 
Podemos afirmar que a política de assistência social em Recife sofre com a 

total falta de prioridade política e administrativa por parte da PCR/SAS e do Estado, 

deixando, dessa forma, a população quase que totalmente desassistida. Esta 

política sofre de um processo de invisibilidade, acentuada pela sua não 

descentralização, nos equipamentos que, de acordo com o que preconiza o SUAS, 

deveria privilegiar a proteção básica (CRAS)47.  

 

Tal realidade desencadeia diversas mobilizações por parte da sociedade, do 

poder público48 e das/dos trabalhadoras (es) da SAS/IASC conforme estaremos 

explicitando a seguir. 

 

1.2.2.1 Os CRASs: equipes de referência da Proteção Social Básica e suas 

ações. 

 

 

A Secretaria de Assistência Social (SAS) realizou, em 2007, concurso público 

para o preenchimento de 229 vagas, sendo 126 (cento e vinte e seis) vagas de Nível 

Superior; e 103 (cento e três) vagas de Nível Médio, carga horária de 30 horas 

semanais (Edital publicado no Diário Oficial do Município NO 50 de 05 de maio de 

2007). Essa ação é uma orientação preconizada pela atual legislação da Política de 

Assistência Social e sua realização tem significado uma consolidação dos direitos 

das/dos profissionais da assistência, preconizados já pelo Projeto Ético-Político do 

Serviço Social49.  

 
Dos cargos ofertados e número de vagas no concurso temos:  

 
 Nível Superior: 

                                                 
47

 Ressaltamos que a responsabilidade da gestão da SAS, no primeiro mandato do Prefeito João Paulo (PT), 
coligação Frente de Esquerda do Recife, coube ao Partido Comunista do Brasil (PC do B), que não seguiu stricto 
sensu as orientações da PNAS-2004.  

 
48

  Encontra-se em tramitação no Ministério Público do Estado de Pernambuco - Promotoria de Justiça de Defesa 
da Cidadania da Capital, Promoção e defesa dos Direitos Humanos, um Inquérito Civil nº 10008-0/7 instaurado 
com o objetivo de apurar fatos e circunstâncias reveladores de possível insuficiência/inadequação da Política 
Municipal da Assistência Social, referente ao funcionamento dos CRAS em Recife. Vale ressaltar que tal 
inquérito também se materializou como fruto das pressões e denuncias das/dos profissionais que atuam 
SAS/IASC.  
 
49

 Estaremos discutindo sobre o Projeto Ético-Político no segundo capítulo. 
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Técnico em Assistência Social 1 (Assistente Social) – 55 vagas; Técnico 

em Assistência Social 2 (Psicólogo) – 37 vagas; 

Técnico em Assistência Social 3 (Pedagogo) – 20 vagas;  

Técnico em Assistência Social 4 (Sociólogo) – 14 vagas;  

 

 Nível Médio:   

Agente Administrativo da Assistência Social – 103 vagas.  

 
A distribuição das vagas na SAS deu-se principalmente nas equipes de 

referência dos CRASs/GRASs, como também nas equipes da sede da Secretaria, 

das diferentes diretorias e gerências centrais. 

 
Embora a realização de concurso público, tanto para a SAS quanto para o 

IASC, seja considerado um grande avanço de Recife50, em relação a outros 

municípios, encontramos diversos outros desafios, que ameaçam tanto a 

permanência desses profissionais na SAS, como o própria efetivação da política da 

assistência social. Dados apresentados pela SAS revelam que há um déficit de 

equipes de nível superior nos CRAS de aproximadamente 37,5% e de 68,8% de 

nível médio, perfazendo uma média de 53,2% de profissionais.  

 

Ações realizadas pelas equipes CRASs/GRASs em Recife concentram-se 

basicamente no repasse de informações/orientações no tocante aos benefícios, 

serviços e programas da assistência social, como também encaminhamentos para 

demais entidades/instituições referentes aos direitos sociais. Assim, as equipes 

desenvolvem suas atividades mediante diferentes ações e técnicas, quais sejam: 

 

 Atendimento Social/ Plantão Social: Acolhida e escuta das demandas dos 

usuários. 

 
O Guia de orientação técnica da proteção social básica do município do 

Recife (2008) estabelece que os horários de atendimento devem ser de segunda a 

                                                 
50 Na Avaliação das metas do Plano Municipal de Assistência Social (metas 2007-2009), realizada na VII 

Conferência Municipal de Assistência Social do Recife a realização dos concursos para SAS/IASC são 
lembradas como grandes avanços para a execução da política municipal.  
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quinta, das 8h00 às 14h00, contudo devido à dinâmica das equipes e condições 

físicas de trabalho estas estabelecem suas próprias rotinas. 

 
O Relatório de Atividades das equipes CRASs/GRASs (Janeiro/Outubro – 

2009) elaborado pela Gerência de Vigilância Social (GVS), a partir da sistematização 

dos dados das ações das equipes, aponta que a principal demanda que leva as 

famílias/usuários a procurar o atendimento dos CRASs é a inserção no Programa 

Bolsa Família (PBF), visto que um dos mecanismos para inserção desses no 

programa é mediante encaminhamento das equipes.   

  

Com a passagem da operacionalização dos Benefícios Eventuais (Auxilio por 

Vulnerabilidade Temporária – Cesta Básica, Auxílio Natalidade – kit-enxoval, e 

Auxílio Funeral – percurso e urna) para as equipes CRAS/GRAS,  a partir de julho 

de 2010, que anteriormente eram executados pelo IASC; estes passam também a 

ser uma de suas principais demandas. Tal passagem dos referidos benefícios se 

deve ao comprimento das exigências da própria política de assistência social, pois 

nela os benefícios eventuais correspondem ao âmbito da Proteção Social Básica. 

 

  Entrevista Familiar: Acolher, coletar dados, orientar, acompanhar a família. A 

entrevista pode acontecer no primeiro contato com o usuário/família, ou em 

momento posterior.  

 

 Visita domiciliar: Acolher, coletar dados, orientar, acompanhar e identificar 

demandas para demais políticas sociais.  

 

 Realização de Grupos socioeducativos com as famílias: Oficinas de 

convivência, de trabalho socioeducativo. 

 
A fim de nortear as realização das reuniões socioeducativas com as famílias 

acompanhadas pelas equipes CRASs, foi construída por estas uma Metodologia de 

Trabalho com Famílias, tomando como referências documentos e regulamentos do 

MDS, da SAS, referentes à PNAS.  

 

Segundo o referido documento, essas reuniões podem ser, 

fundamentalmente, de três tipos: Sócio-Informativo (tem como finalidade a 
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socialização de informações relativas aos direitos sociais, promovendo a articulação 

das famílias com a comunidade), Convivência Familiar (visando o fortalecimento dos 

vínculos familiares, através da reflexão sobre valores, crenças e arranjos familiares) 

e de Desenvolvimento Comunitário (como finalidade o fortalecimento dos usuários 

para o exercício da participação, do controle social e de sua atuação na 

comunidade). 
 

O Relatório de Atividade das CRAS/GRAS (janeiro e outubro) em 2009 

mostra que parte das equipes não realiza ou realiza em quantidade bastante 

reduzida, as reuniões sócioeducativas. Dentro do exposto podemos afirmar, de 

forma preliminar, que as ações desenvolvidas na Proteção Social Básica 

(GRAS/CRAS) acabam funcionando como “plantões de emergência”, perdendo 

dessa forma seu caráter preventivo, o mesmo documento apresenta que a grande 

dificuldade se refere à falta de estrutura e escassez de recursos humanos.        

 

 Fortalecimento da rede socioassistencial, através de reuniões 

sistemáticas: o planejamento das reuniões de rede é construído pelas próprias 

equipes, ficando a critério da dinâmica da comunidade e dos próprios profissionais. 

 
Como vimos anteriormente, compete ao CRAS a Gestão da proteção básica 

no seu território, com articulação das entidades que oferecem serviços tanto 

referentes à assistência social, quanto demais políticas. Assim, as equipes dos 

CRASs realizam reuniões sistemáticas com as entidades, objetivando o 

conhecimento entres estas e planejamento de ações em conjunto. 

 
Outras atividades desenvolvidas são referentes a encaminhamentos para 

programa/serviços da Assistência Social e demais políticas sociais, como: PETI, 

Projovem Adolescente, BPC, Carteira de Livre Acesso; IASC; Políticas de Saúde, 

etc. E supervisão dos núcleos dos programas do PETI, acompanhamento aos 

grupos de idosos, supervisão aos coletivos do Projovem Adolescente, e participação 

em ações da Prefeitura relacionadas a Política da Assistência Social.   

 
Com objetivo de monitorar e sistematizar os dados, tantos das ações quanto 

do perfil das famílias atendidas pelas equipes, foi construído pela Gerência da 

Vigilância Social (GVS) e equipes CRAS/GRAS uma Ficha de Identificação da 
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Família (FIF). Tal instrumental possui as principais informações referentes à 

composição familiar, endereço, condições de moradia, etc... A FIF é preenchida pelo 

técnico no primeiro contado deste com a família. Posteriormente, os dados obtidos 

são repassados pelos Agentes Administrativos para um banco de dados, que visa 

traçar o perfil das famílias atendidas, este por sua vez alimenta os relatórios e são 

repassados para as equipes. 

 
Consideramos tal sistema como um importante avanço para vigilância social 

da política de assistência social51 em Recife, pois a partir dos dados obtidos 

diretamente das famílias é possível traçar seu perfil, identificar suas principais 

demandas e desenvolver diversas atividades de caráter verdadeiramente preventivo, 

como preconiza a PNAS para os CRAS. Contudo, a sobreposição de ações, falta de 

profissionais e estruturas físicas precárias, além de dificultar a coleta de dados, por 

muitas vezes impede a construção de atividades mais planejadas por parte das 

equipes da proteção social básica, dessa forma, os relatórios elaborados funcionam 

apenas como um banco quantitativo de atividades. 

 
Destarte, percebemos que as ações concentram-se na precária execução do 

PAIF, em detrimento aos outros serviços apresentados na Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais (MDS, 2009). Ficam, dessa forma, limitadas a ações 

pontuais e fragmentadas, reproduzindo um “caráter emergencial” (SPOSATI, 2008).  

  

 

1.2.2.2 Condições objetivas de atuação das Equipes CRASs/GRASs em Recife. 

 

 

O atual quadro com que nos deparamos no município, nos leva a ressaltar e 

fazer uma diferenciação entre equipes de CRAS e equipamento CRAS, colocado 

pela PNAS-2004, devido às enormes precariedades físicas destes e a não prioridade 

(financeira e política) por parte da PCR em construir imóveis próprios a fim de 

instalar os CRAS. Assim, Recife atualmente possui mais equipes CRAS (equipe 

psicossocial), do que CRAS (equipamentos estruturados) instalados nas 

comunidades. Veremos no decorrer de nosso trabalho que atualmente a grande 

                                                 
51

 A PNAS-2004 destaca a importância da vigilância social para produção e sistematização de informações 

referente a indicadores e índices territorializados das situações de vulnerabilidade social. 
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maioria das equipes de referencia dos CRASs estão fora do território.  

 
Para que possamos compreender melhor faz-se aqui necessário a exposição 

dos bairros e áreas do município. O território de Recife é composto por 94 bairros, 6 

Regiões Político - Administrativas – RPA, 18 Microrregiões (MR) sendo: 

  

 RPA 1 - Centro: 11 bairros (Recife, Santo Amaro, Boa Vista, Cabanga, 

Ilha do Leite, Paissandu, Santo Antônio, São José, Soledade, Coelhos, 

Ilha Joana Bezerra). 

 RPA 2 - Norte: 18 bairros (Arruda, Campina do Barreto, Campo Grande, 

Encruzilhada, Hipódromo, Peixinhos, Ponto de Parada, Rosarinho, 

Torreão, Água Fria, Alto Santa Terezinha, Bomba do Hemetério, Cajueiro, 

Fundão, Porto da Madeira, Beberibe, Dois Unidos, Linha do Tiro). 

 RPA 3 - Noroeste: 29 bairros (Aflitos, Alto do Mandu, Alto José Bonifácio, 

Alto José do Pinho, Apipucos, Brejo da Guabiraba, Brejo do Beberibe, 

Casa Amarela, Casa Forte, Córrego do Jenipapo, Derby, Dois Irmãos, 

Espinheiro, Graças, Guabiraba, Jaqueira, Macaxeira, Monteiro, Nova 

Descoberta, Parnamirim, Passarinho, Pau Ferro, Poço da Panela, 

Santana, Sítio dos Pintos, Tamarineira, Mangabeira, Morro da Conceição, 

Vasco da Gama). 

 RPA 4 - Oeste: 12 bairros (Prado, Torre, Zumbi, Engenho do Meio, 

Torrões, Caxangá, Cidade Universitária, Várzea, Cordeiro, Ilha do Retiro, 

Iputinga, Madalena). 

 RPA 5 - Sudoeste: 16 bairros (Afogados, Areias, Barro ,Bongi ,Caçote, 

Coqueiral ,Curado, Estância, Jardim São Paulo, Jiquiá ,Mangueira, 

Mustardinha, San Martin, Sancho, Tejipió, Totó). 

 RPA 6 - Sul: 8 bairros (Boa Viagem, Brasília Teimosa, Imbiribeira, Ipsep, 

Pina, Ibura, Jordão, Cohab). 

 
 As localidades atendidas por CRAS/GRAS são:  
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 Na RPA 01 temos a GRAS 0.1 que atende aos bairros/localidades: Cabanga, 

Comunidade Rata, João de Barros, Pilar, Santo Antonio, São José, Vila Brasil. 

CRAS 1.1 – Boa Vista: atende aos bairros: Coque (localidades: Realeza, Areinha e 

Campinho), São José (localidades: Vila Brasil, Vila dos Motoristas), e Coelhos 

(localidades: Roque Santeiro, Beira Rio). E o CRAS 1.2 – Santo Amaro: bairro 

Santo Amaro (localidades: Sítio do Céu, Ilha de Sta. Teresinha, Rua dos Casados).   

 
 Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife – 2005, os bairros 

com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)52 na RPA 01 são:  Ilha Joana 

Bezerra/São José, Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS53 do Coque e Santo 

Amaro (Zeis Santo Amaro e João de Barros). 

 
 Na VII Conferência Municipal de Assistência Social foi aprovada uma Moção 

Reivindicatória54 pela imediata implantação de um CRAS nos bairros/localidades 

Coque (localidade de alta vulnerabilidade e grande densidade demográfica do bairro 

Ilha de Joana Bezerra), Cabanga, São José e Santo Antonio, moção essa elaborada 

por moradoras (es) e movimentos de bairro dessas áreas. Os bairros Coque e São 

Jose são área de abrangência do CRAS Boa Vista, já os bairros Cabanga e Santo 

Antonio são áreas da GRAS 01. Tal reivindicação aponta além da necessidade 

ampliação de CRAS nesses territórios, a aproximação dos equipamentos da 

assistência à população55.  

 
Na RPA 02 temos a GRAS 0.2 que atende aos bairros/localidades: Água Fria, 

Arruda, Beberibe, Bomba do Hemetério, Cajueiro, Campo Grande, Dois Unidos, 

                                                 
52

 Criado em 1990, este índice procura espelhar além da renda (calculada através do PIB real per capta, 
expresso em dólares e ajustado para refletir a paridade do poder de compra entre os países), maIs duas 
características desejadas e esperadas no desenvolvimento humano: a longevidade de uma população (expressa 
pela sua esperança de vida ao nascer) e o grau de maturidade educacional (que é avaliado pela taxa de 
alfabetização de adulto e pela taxa combinada de matrícula nos três níveis de ensino) (SCHAEFER e VOORS, 
1996, apud Guia de orientação técnica da proteção social básica do município do recife, 2008). 
 
53

 São “áreas de assentamentos habitacionais de população de baixa renda, surgidas espontaneamente, 

existentes, consolidados ou propostos pelo Poder Público, onde haja possibilidade de urbanização e 
regularização fundiária”. (Guia de orientação técnica da proteção social básica do município do recife, 2008). 

 
54

 As moções são propostas, que podem ser caracterizadas com reivindicações, repúdio, alegria, 
reconhecimento, dentre outros. O Regimento Interno da VII Conferência Municipal de Assistência Social, de 
2009, Recife, coloca no Art. 24 que cada moção deverá ser assinada por no mínimo 30 (trinta) delegadas (os), 
sendo lida na Plenária Final, devendo para ser publicada e respaldada ser aprovada por maioria simples das 
(dos) delegadas (os) presentes (Art. 25).    
 
55

 A SAS prevê para meados do ano de 2011 a instalação do CRAS Coque.  
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Fundão, Linha do Tiro, Peixinhos, Ponto da Madeira, Rosarinho e Torreão. Equipe 

CRAS 2.1 – Campina do Barreto: Campina do Barreto e localidade de Chão de 

Estrelas. CRAS 2.2 – Alto Santa Terezinha: Alto Santa Terezinha, Alto do Deodato 

e Alto do Pascoal (os dois últimos são localidades do bairro Água Fria). 

 
Os bairros Água Fria, Fundão – ZEIS Casa Amarela e Fundão de Fora, 

possuem o menor IDH, dentre os bairros da RPA02 (Fonte: Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Recife- 2005)  

 
Na RPA 03 temos a GRAS 0.3 que atende: Aflitos, Alto do Mandu, Alto José 

Bonifácio, Alto José do Pinho, Apipucos, Brejo da Guabiraba, Brejo do Beberibe, 

Casa Amarela, Casa Forte, Córrego do Jenipapo, Derby, Espinheiro, Graças, 

Guabiraba, Jaqueira, Macaxeira, Monteiro, Parnamirim, Passarinho, Pau Ferro, Poço 

da Panela, Santana, Sítio dos Pintos, Tamarineira, Mangabeira, Morro da 

Conceição, Vasco da Gama, a equipe do CRAS Dois Irmãos atende ao bairro Dois 

Irmãos, especificamente as localidades São Braz, Córrego da Fortuna e Sitio dos 

Pintos, e a equipe do CRAS Nova Descoberta atende o bairro Nova Descoberta 

(localidade: Córrego da Areia).  

 
Bairros de menor IDH na RPA 3: Nova Descoberta, Brejo da Guabiraba e 

Beberibe – ZEIS Casa Amarela (Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Recife-2005).  

 
  Na RPA 04 temos a GRAS 0.4 que atende: Prado, Torre, Zumbi, Engenho 

do Meio, Caxangá, Cidade Universitária, Várzea, Cordeiro, Ilha do Retiro, Madalena, 

o CRAS 4.2 Roda de Fogo: Torrões (localidade: Roda de Fogo), e a equipes do 

CRAS Iputinga, que atende ao bairro Iputinga (localidades: DETRAN, Conjunto 

Habitacional - Casarão do Cordeiro, Conjunto Habitacional - Comunidade 

Abençoada por Deus, Ocupação Mulheres de Tejucupapo).  

 
Os bairros Iputinga, ZEIS Torrões e Vietnã, ZEIS Vila União, DETRAN, de 

acordo com Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife-2005, possuem o menor 

IDH na referida RPA.                                        

 Na RPA 05 temos a GRAS 0.5 que atende os bairros/ localidade: Areias, 

Barro, Caçote, Curado, Estância, Jardim São Paulo, Jiquiá, Sancho, Tejipió, San 
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Martin, Bongi e Mangueira. O CRAS 5.1 – Mustadinha: bairros 

Mustardinha/Afogados (localidades: Beirinha, Armando Burle, Bebê  Abordo, 

Crucilândia, Japomim, Marrom Glacê, Padre Miguel, Av. Central, Escorregou Ta 

Dentro), e a equipe CRAS 5.2 – Totó: Totó e Coqueiral.  

 
Nessa RPA os bairros com menor IDH são: Barro – ZEIS Tejipió, Pacheco e 

Vila dos Milagres; Areias – ZEIS Caçote, Beirinha, Jardim Uchôa e Iran/Iraque.  

 
Na RPA 06 temos a GRAS 0.6 que atende os bairros/localidade: Brasília 

Teimosa, Imbiribeira, Ipsep, Pina, Jordão, Cohab. A equipe do CRAS Boa Viagem 

atende ao bairro Boa Viagem (localidades: Entra Apulso (Beira Rio), Vila 

Esperança/Pocotó, Beira da Linha), e o CRAS Ibura, atende ao bairro do Ibura 

(localidades: Alto da Jaqueira (Jordão Alto), Alto do Bela Vista (Jordão Alto), 

Ocupação do SESI – Lagoa da Conquista, Comunidade Terra Nostra (Ibura de 

Baixo)56.  

 
Destacam-se os bairros: Pina (ZEIS Pina), Encanta Moça, Ilha de Deus, 

Ibura, Jordão, Cohab (ZEIS UR- 5), Três Carneiros, com menor IDR.  

 
 Quanto à estrutura física das equipes CRAS/GRAS, identificamos que em sua 

grande maioria, estas dividem o mesmo espaço físico. Na RPA 01 todas as equipes 

realizam suas atividades em um imóvel alugado, a equipe da GRAS 01 fica no 

mesmo espaço do CRAS Boa Vista, no bairro Boa Vista.  

 
O CRAS Santo Amaro está localizado dentro da área de abrangência, bairro 

Santo Amaro, o imóvel possui uma recepção, uma sala de atendimento individual, 

copa, sala administrativa, sala de reunião e banheiros. O CRAS possui uma placa 

padronizada. Atualmente existe a perspectiva de mudança para outra casa, no 

mesmo bairro. Até o momento a equipe é composta por: 02 psicólogas, 01 

assistente social, 02 administrativos e 01 coordenadora57.  

                                                 
56

 Dados cedidos pela Diretoria de Proteção Social Básica da SAS. É importante pontuar que as áreas de 
abrangência das equipes CRAS/GRAS encontra-se em processo de rediscussão por essa diretoria. 
 
57

 A NOB-RH coloca a figura do/da coordenador (a) de CRAS, devendo o mesmo ser um técnico de nível 

superior, concursado e ter experiência em trabalhos comunitários e gestão de programas, projetos, serviços e 
benefícios socioassistenciais. Contudo, a referida coordenadora, embora seja pedagoga, não possui cargo 
efetivo com a SAS, sendo cargo comissionado. 
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Com relação ao número de famílias identificadas pelas equipes, em 2009, 

temos um total de 588 famílias, destas132 foram da equipe da GRAS 01,  320 do 

CRAS Boa Vista e 136 do CRAS Santo Amaro58.  

 
Na RPA 02, as equipes e as áreas de abrangência foram divididas 

aproveitando a existência de 03 CSUs: CSU Eraldo Gueiros, onde fica a equipe da 

GRAS02, localizado no bairro de Peixinhos, no “Nascedouro de Peixinhos” 59, 

possuindo também um Posto de Atendimento do Programa Bolsa-Família. 

 
 A equipe da GRAS 02 localiza-se no 2º andar do primeiro prédio, possui uma 

sala de atendimento individual, uma sala administrativa, uma sala das/dos técnicos, 

uma sala coletiva, anteriormente utilizada para o núcleo do PETI, porém este 

encontra-se atualmente desativado, e um banheiro. A GRAS 02 não possui 

nenhuma placa de identificação. Quanto à acessibilidade, existe um elevador 

automático, contudo este vai apenas até o 1º andar e até o momento encontra-se 

desativado.  

 
O CRAS Alto Santa Terezinha esta instalado no CSU Afrânio Godoy, bairro 

Alto Santa Terezinha, este agrega diversos serviços de diferentes secretarias da 

PCR (saúde, educação, assistência, etc.), possui um amplo espaço, uma piscina, 

um campo de futebol, uma cozinha, como também um Posto de Carteira de Livre 

Acesso60, um Núcleo do PETI, um Coletivo do Projovem Adolescente, todos ligados 

à SAS, demais ações. O CRAS possui somente uma recepção e uma sala de 

atendimento. Quanto à identificação, o CRAS possui uma placa padronizada.  

                                                 
58

 Dados cedidos pela GVS. Ressaltamos que forma consideradas somente famílias novas atendidas.  
 
59

 Imóvel que na década de 80 era um matadouro municipal de bovinos e caprinos, após ser desativado, ficou 
por um tempo desocupado, sendo ocupado por algumas famílias em situação de rua e por diversos movimentos 
populares culturais do bairro de Peixinhos, mais recentemente passou a ser utilizado por órgãos governamentais 
(Secretaria do Governo do Estado, Prefeitura de Olinda e Prefeitura da Cidade do Recife – SAS) como também 
por Movimentos culturais. 

 
60

 A Carteira de Livre Acesso é o documento que dá direito as pessoas com deficiência física, mental e sensorial 
a utilizarem o Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana, gratuitamente. Basta 
apresentar o documento original ao motorista, ao entrar no ônibus. Os critérios para obtenção do documento são 
estabelecidos pela Lei Estadual 11.897, de 18 de dezembro de 2000.  Informações 
http://www.granderecife.pe.gov.br/servicos_carteiras_livre_acesso.asp, acessado em 22 de outubro de 2010. 

http://www.granderecife.pe.gov.br/servicos_carteira_livre_acesso_lei.asp
http://www.granderecife.pe.gov.br/servicos_carteiras_livre_acesso.asp
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Embora tenha sido feita uma reforma no CSU Afrânio Godoy no ano de 2009, o 

imóvel apresenta diversos problemas de infiltração.  

 
O CSU Novais Filho, localizado no bairro Campina do Barreto, RPA 02, 

oferece apenas alguns serviços da SAS, que são: um Posto da Carteira de Livre 

Acesso, se reúnem às quartas-feiras a tarde um grupo de Idosos e o CRAS 

Campina do Barreto. Esse CSU possui as piores instalações físicas, com 

infiltrações, paredes pichadas e deterioradas, moveis quebrados e velhos, etc.. 

Atualmente a equipe do CRAS fica junto à equipe da GRAS02, no CSU Eraldo 

Gueiros, realizando apenas uma vez por semana (as quintas-feiras pela manhã) 

atendimento social no CSU Novais Filho, tendo em vista que o referente CSU tem 

suas condições físicas bastante precarizadas.  

 
Com relação ao quadro funcional, este atualmente encontra-se reduzido. A 

equipe da GRAS 02, até o momento possui somente 02 Psicólogas, 03 Pedagogas 

(02 da DPSB e 01 da DPSE) e 02 Agentes Administrativos. O CRAS Campina do 

Barreto possui somente 02 assistentes sociais e 01 psicólogo, nenhum agente 

administrativo. O CRAS Alto Santa Terezinha possui somente 02 agentes 

administrativos, e nenhum técnico de referência, a última psicóloga pediu 

exoneração no primeiro semestre de 2010, até o momento não existe perspectiva de 

reposição do quadro funcional 

 
O número de famílias identificadas pelas equipes da RPA 02, no ano de 2009, 

foi de 540, destas 310 foram da GRAS02, 165 do CRAS Campina do Barreto e 65 

CRAS Alto Santa Terezinha. 

 
Na RPA 03 todas as três equipes (GRAS03, CRAS Dois Irmão e CRAS Nova 

Descoberta) ficam em uma mesma sala de 30m2, no Centro de Atendimento ao 

Trabalhador, ligado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 

Econômico da PCR, em que são ofertados diversos serviços, como o Sistema 

Público de Emprego Trabalho e Renda, o Projovem Urbano61, etc. Os atendimentos 

                                                 
61

O ProJovem Urbano é uma modalidade do Programa Nacional de Inclusão de Jovens , e destina-se a 
promover a inclusão social dos jovens brasileiros de 18 a 29 anos que, apesar de alfabetizados, não concluíram 
o ensino fundamental, buscando sua re-inserção na escola e no mundo do trabalho, de modo a propiciar-lhes 
oportunidades de desenvolvimento humano e exercício efetivo da cidadania.   



 71 

 

  

são realizados em um espaço de 4,8 m2, separado por uma divisória dentro dessa 

mesma sala, o que fere o sigilo profissional. O imóvel não possui nenhuma 

identificação referente ao equipamento da SAS. Encontra-se em processo de 

mudança a equipe do CRAS Dois Irmãos para uma casa alugada no bairro Dois 

Irmãos.  

 
Atualmente as equipes são compostas por CRAS Dois Irmãos: 01 assistente 

social, 01 psicóloga e 02 agentes administrativos. O CRAS Nova Descoberta: 02 

assistentes sociais e 01 psicólogo; a GRAS 03 possui 02 assistentes sociais, 01 

psicólogo e 03 agentes administrativos.  

 
O número de famílias identificadas em 2009 pelas três equipes foram de 475, 

destas 293 foram identificas pela equipe da GRAS 03, 50 da equipe do CRAS Dois 

Irmãos e 132 da equipe do CRAS Nova descoberta. 

 
Na RPA 04 as equipes da GRAS 04 e do CRAS Iputinga dividem o mesmo 

imóvel alugado pela SAS, neste existe um Posto do Programa do Bolsa-Família. A 

equipe da GRAS 04 é composta por 01 assistente social, 01 psicólogo, 01 pedagoga 

(DPSB). O CRAS Iputinga possui 02 assistentes sociais e 01 psicóloga, desde julho 

de 2010, as equipes (GRAS 04 e CRAS Iputinga) não possuem agente 

administrativo.  

 
O imóvel possui dois andares, espaço para reunião, sala de atendimento, sala 

administrativa, recepção (dividido com o Posto de Atendimento do Bolsa-Família), 

contudo as instalações não são acessíveis, pois possui somente uma escada. Outra 

dificuldade levantada pelos (as) profissionais diz respeito à falta de água no imóvel, 

o que inviabiliza o uso do banheiro.  

 
O CRAS Roda de Fogo foi inaugurado no dia 23 de abril de 2010, localiza-se 

no bairro Torrões, fora da localidade de Roda de Fogo62, em uma casa alugada. O 

imóvel possui recepção, sala de atendimento, sala de uso coletivo, sala 

administrativa, copa e banheiros, e uma placa de identificação padronizada. A 
                                                                                                                                                         
 
62

 O Guia de Orientações Técnicas do CRAS do MDS estabelece que os CRAS devem ficam prioritariamente 
dentro do território de abrangência, nas áreas de vulnerabilidade, contudo em caso de impossibilidade 
temporária a unidade pode ser instalada em local próximo ao referente território.  
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equipe do CRAS é composta por 02 assistentes sociais, 02 psicólogas, 02 agente 

administrativo e 01 coordenadora de CRAS63.  

 
No ano de 2009, foram identificadas por essas equipes 487 famílias novas, 

sendo 154 pela equipe da GRAS, 169 do CRAS Iputinga e 164 do CRAS Roda de 

Fogo. 

 
As três equipes da RPA 05 estão localizadas no CSU Bidu Kause64, bairro 

Totó, no referido centro também fica o Posto de Cadastramento do Programa Bolsa-

Família. O CRAS Totó possui um espaço com sala de atendimento individual, sala 

administrativa, sala de uso coletivo, banheiro e placa de identificação. As demais 

equipes (GRAS 05 e CRAS Afogados/ Mustardinha) dividem outro espaço no 

mesmo CSU, possuindo sala de atendimento (individual e coletivo), sala de técnico. 

As famílias identificadas pelas equipes em 2009 foram 403, destas 162 foram da 

equipe da GRAS, 66 do CRAS Mustadinha e 175 do CRAS Totó.  

 
Na RPA 06 as equipes de referências da GRAS 06 e o CRASs Boa Viagem 

ficam em um equipamento de atração do IASC, o Recicriar65, no bairro Boa Viagem. 

Somente a sala administrativa, onde ficam as equipes é um espaço permanente, já a 

sala de atendimento é improvisada, algumas vezes são no corredor, outras vezes 

em uma biblioteca no equipamento.  

 

O CRAS Ibura fica na área de abrangência, bairro Ibura, em uma casa 

alugada pela prefeitura, que possui dois andares, o CRAS fica no 1º andar, tendo 

apenas duas salas (uma sala dos técnicos e uma para o atendimento individual) e 

uma cozinha. O imóvel possui no térreo um Posto do Programa Bolsa-Família e da 

Carteira de Livre Acesso. O imóvel não está de acordo com as regras de 

acessibilidade.  

                                                 
63

 A atual coordenadora do CRAS Roda de Fogo é psicóloga, e, assim, como a coordenadora do CRAS Santo 
Amaro, não possui vinculo efetivo com a SAS, assumi um cargo comissionado.  
 
64

 Nos Anais da VII Conferência Municipal de Assistência Social, 2009, está presente como um avanço a reforma 
da estrutura física do CSU Bidu Krause, contudo encontramos também a denuncia sobre o falta de manutenção 
dos espaços físicos dos referidos centros. 

   

 

65
 Recicriar – equipamento de atração do IASC, direcionado para crianças e adolescentes, de 7 a 18 anos 

incompletos, de ambos os sexos, que se encontram em situação de rua e risco. Oferece alimentação, banhos, 
oficinas recreativas e educativas, laboratórios de informática, atendimentos psico-sociais e assistência jurídica, 
com capacidade para 30 pessoas. Site: http://www.recife.pe.gov.br/pr/secsocial/iasc/media_complexidade.php, 
acessado em 24 de janeiro de 2011. 

http://www.recife.pe.gov.br/pr/secsocial/iasc/media_complexidade.php
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 Em 2009 foram identificadas 277 famílias novas pelas equipes da RPA 06, 

destas 161 foi pela equipe da GRAS, 44 pelo CRAS Boa Viagem e 72 pelo CRAS 

Ibura. 

 

 Dessa forma, visualizamos várias improvisações por parte do município para 

com a execução da Proteção Social Básica, como revela a pesquisa nacional sobre 

a implementação do SUAS apresentada anteriormente. Tais improvisos ferem tanto 

os princípios da regulamentação da PNAS-2004, como também os direitos da 

população.  

 

 

 

1.2.2.3 A organização política das (dos) trabalhadores da Assistência Social em 

Recife. 

 

 

Toda a regulamentação da Política de Assistência Social inicia um processo 

de garantia e reconhecimento dos direitos das/dos trabalhadoras (es) da assistência 

social. Historicamente essa é marcada pela organização e luta das/dos profissionais 

da área, com destaque para a categoria das/dos assistentes sociais, como 

explicitamos anteriormente.  

 
O Censo Suas 2009 (MDS) aponta que, no Brasil, existem cerca de 43,9 mil 

profissionais que atuam nos CRASs. Desse total, mais de 21,2 mil são de nível 

superior, entre assistentes sociais (9,3 mil), psicólogos (as) (5,8 mil) e pedagogos 

(as) (2,1 mil). De nível médio, são cerca de 15 mil profissionais. No caso dos 

CREASs, há cerca de 11,2 mil profissionais. Desse número, mais de 6,6 mil são de 

nível superior, entre assistentes sociais (2,4 mil), psicólogos (as) (2 mil) e pedagogos 

(as) (835). De nível médio, são cerca de 3 mil profissionais. (Dados MDS)66. 

 
Para discutir a importância dos recursos humanos na construção do SUAS e 

a definição de quem são as/os trabalhadoras (es) da rede de assistência social no 

                                                 
66

 Site MDS: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/wordpress/?cat=14 , acesso em 20 de outubro de 2010. 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/wordpress/?cat=14
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Brasil, o MDS e o CNAS, juntamente  com as/os trabalhadoras (es) da área, 

representantes estaduais e municipais, realizaram cinco encontros descentralizados 

em Cuiabá, São Paulo, Curitiba, Fortaleza e Belém, em 2010. Finalizando com um 

encontro nacional em Brasília.  

 
A assistência social é um setor intensivo de uso da força de trabalho 
humana, o que representa um desafio para a criação de condições 
adequadas de trabalho e de sua gestão cotidiana. Considerando as 
definições da NOB-RH em relação às equipes de referência para os CRAS 
e CREAS, estas envolvem um conjunto diversificado de profissões, 
atribuições e competências, instalando-se nova divisão sociotécnica do 
trabalho no âmbito do SUAS. Trata-se de um processo de grande 
complexidade, pois cada uma das categorias profissionais envolvidas tem 
uma história particular de organização e de luta corporativa e sindical, com 
acúmulo e reivindicações específicas no que tange às condições de 
exercício do trabalho (COUTO, YASBEK e RAICHELIS, 2010, p.60). 

 

Na política da assistência social em Recife, observamos que as condições de 

trabalho, instalações físicas e estruturais encontram-se precárias, embora o Plano 

Municipal de Assistência Social (2007-2015) da PCR estabeleça a adequação física 

dos CRASs para os anos de 2007/2009.  

 
Assim, o repasse escasso, ou inadequado, para execução da Política da 

Assistência Social, a desorganização no que diz respeito aos programas, serviços e 

projetos oferecidos por essa política municipal, soma-se às reivindicações 

trabalhistas, como baixos salários, falta de um Plano de Cargos, Carreiras e 

Salário67 e isonomia salarial entre as/os profissionais que exercem as mesmas 

atribuições entre as secretarias da PCR68. 

 
 Tais situações, além de comprometer a descentralização e efetivação dessa 

política no município, prejudicam e fragilizam o exercício das/dos profissionais. Daí 

ser bastante visível uma permanente mobilidade das/dos profissionais.  

                                                 
67

O Plano Municipal de Assistência Social (2007-2015) da Prefeitura da Cidade do Recife prevê a implantação e 

implementação do Plano de Carreira, Cargos e Salários das (dos) trabalhadoras (es) do SUAS para os anos de 
2010-2012. 
 
68

Em 2008, a Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e Desenvolvimento Urbano e Ambiental da 
Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) realizou concurso público para selecionar candidatos para o 
preenchimento de 419 vagas, sendo 152 para nível superior. Dentre os cargos previstos no Edital de seleção 
para nível superior estavam os cargos: Analista de Desenvolvimento Ambiental – Serviço Social (02 vagas) e 
Analista de Defesa Civil – Serviço Social (35 vagas), com remuneração no valor de R$ 1.900,00. O Edital para a 
SAS e IASC, em 2007 e 2006 respectivamente, criam o cargo Técnico da Assistência Social 1 – Assistente 
Social, a remuneração é no valor de R$ 1050,00.  Em ambos os concursos, para admissão nos referidos cargos 
um dos requisitos é o titulo de Bacharel em Serviço Social e registro no Conselho Profissional. As atribuições de 
cada cargo, previsto nos respectivos editais, são semelhantes, cabendo, nesse caso, isonomia de vencimentos, 
de acordo com a Lei 17.420 de 24 de janeiro de 2006 – Lei Orgânica do município do Recife, art. 76, § 1º.  
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Esse contexto de precarização encontra-se presente no Relatório de 

Atividades das CRAS/GRAS (mês janeiro - outubro) de 2009, como dificultador das 

atividades a serem desenvolvidas por essas equipes.  

 
 Por outro lado, a garantia de uma legislação contendo parâmetros, princípios 

e diretrizes, visando à universalização, descentralização, qualidade dos serviços 

ofertados, como também apontando para uma perspectiva de valorização do quadro 

funcional (NOB-RH/SUAS), colocam a assistência social no patamar de política 

pública, podendo ser reivindicada por movimentos da sociedade brasileira.  

 
Dessa forma, identificamos uma mobilização desses profissionais 

concursados pela consolidação da Política de Assistência Social e pela valorização 

profissional. Essa mobilização se dá em diferentes formas e instâncias: 1) 

Participação nas greves (como exemplo temos as greves que ocorreram nos 

primeiros meses dos anos de 2008, 2009 e 2010), 2) Participação nas Pré-

Conferências e VII Conferência Municipal da Assistência Social (2009), como 

também na VII Conferência Nacional, no mesmo ano, 3) Participação nas reuniões 

das equipes.  

 
As negociações em torno das questões trabalhistas na Prefeitura da Cidade 

do Recife (PCR) iniciam-se no primeiro semestre de cada ano, tendo em vista a data 

base para o poder municipal enviar à Câmara das (os) vereadoras (es) o projeto de 

lei com proposta de reajuste salarial. As (os) servidoras (es) da SAS e IASC são 

representadas (os) legalmente pelo Sindicato dos Servidores Municipais do Recife 

(SINDSEPRE).  

 
Assim, além das reivindicações gerais (aumento salarial, vale refeição, etc..), 

a categoria das (os) trabalhadoras (es) da assistência social traz questões mais 

específicas, como Plano de Cargos e Carreiras (previsto na NOB-SUAS e NOB/RH 

– SUAS), isonomia com a Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental, por essa ter em seu quadro funcional cargos 

com atribuições assemelhadas a cargos existentes na SAS e no IASC; melhores 

condições de trabalho, estruturações dos CRASs, etc.  
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A legislação da política da assistência social, por sua vez, considera o 

conjunto das/dos trabalhadoras (es) como sendo a maior tecnologia desta política, 

no campo dos recursos humanos. O Plano Decenal SUAS – Plano 10 enfatiza três 

aspectos em relação à gestão do trabalho, que deverão ser enfrentados 

prioritariamente, são: desprecarização das relações e condições de trabalho 

existentes, pois é necessário que as equipes de referência da proteção social básica 

e proteção especial (média e alta complexidade) sejam compostas por servidoras 

(es) fixos concursadas (os); acesso à educação permanente (com prazo para ser 

implantado de 2007 a 2010) ; e elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Salários. 

O Plano SUAS estabelece que estas metas sejam alcançadas entre os anos 2007-

2015.  

 
Diante de todos esses desafios, as/os servidoras (es) da SAS/IASC foram 

construindo e potencializando, no decorrer dos anos, espaços coletivos de 

reivindicações. Assim, situamos a importância política de espaços como as greves. 

Atualmente as negociações em torno das questões trabalhista das/dos servidoras 

(es) SAS/IASC ocorrem mediante o SINDSEPRE, como afirmamos anteriormente, e 

uma comissão formada por sete servidoras (es), composta por dois assistentes 

sociais, duas psicólogas, uma pedagoga, dois sociólogos, escolhidas (os) em 

assembléia específica com as categorias69. Formou-se também uma comissão de 

servidoras (es) para discutir a elaboração do Plano de Cargos e Carreiras (PCC)70. 

 

A fim de exame da mobilização das/dos trabalhadoras (es) da assistência 

social em Recife, elegemos para análise os Anais da VII Conferência Municipal da 

Assistência Social do Recife, pois esse documento reflete, além das principais 

demandas da sociedade, a organização política dessa categoria.  

 

A partir de nossas observações junto a esses profissionais, percebemos que 

estes, com intuito de garantir nas deliberações da referida conferência os preceitos 

da legislação da assistência social, como também apontar para avanços a serem 

                                                 
69

  Alguns das/dos servidoras (es) inicialmente eleitos para essa comissão não se encontram mais na SAS/IASC, 
assim, as/os servidoras (es) precisarão rediscutir coletivamente novos representantes. 
 
70

 No terceiro capítulo estaremos apresentando de forma mais precisa como se deu a organização política e 
coletiva das/dos servidoras (es) da SAS/IASC. 
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conquistados, tanto no âmbito dos direitos assistenciais à população quanto na área 

de recursos humanos; as/os profissionais realizaram reuniões antes e durante a 

conferência, objetivando discutir e construir estrategicamente propostas coletivas71. 

 

Assim, na VII Conferência Municipal da Assistência Social do Recife, 

realizada no período de 29 a 31 de julho de 2009, com a participação de 2.230 

pessoas (355 entidades prestadoras de serviços socioassistenciais, 145 

representantes do poder público, 1.345 representantes de usuários, 53 convidados e 

observadores) foi bastante expressiva a participação de trabalhadoras (es) da 

assistência social, contando com um número de 334, tanto ligados à SAS quando ao 

IASC.  

 
Dessa forma, a organização e mobilização desses profissionais se expressa 

nos Anais do evento. Visto que, em todo esse documento encontram-se claramente 

expostos os desafios com que o município se depara hoje, com relação à execução 

da política da assistência social, e principalmente às condições de trabalho e às 

questões trabalhistas.  

 
Encontramos nos Anais denúncias quanto à atual infraestrutura, o insuficiente 

número de equipamentos (CRAS, abrigos, etc.), o reduzido quadro funcional, a 

necessidade de uma formação continuada, de ampliação de recursos para a rede de 

proteção socioassistencial (básica e especial), a falta de manutenção dos espaços 

físicos dos equipamentos da PCR (CSUs), ausência de PCC, a falta de 

regulamentação no município dos Benefícios Eventuais72. Tudo isso fez com 

surgissem, na própria Conferência reivindicações no sentido da criação de uma 

Ouvidoria da Assistência Social, tanto para os usuários quanto para as/os 

profissionais, e também a transparência real na prestação de contas da execução 

físico-financeira das ações da Secretaria de Assistência Social (SAS).  

 

                                                 
71

 Aqui ressaltamos a importância de profissionais de Serviço Social, que trouxeram para os demais membros do 
grupo a necessidade de conhecimento das deliberações das anteriores conferências nacionais e estaduais da 
Assistência Social. Esses sujeitos também se empenharam para construir propostas a serem discutidas no grupo 
das/dos servidoras (es) e posteriormente levadas para a conferência municipal. 
 
72

 Atualmente Recife possui a Resolução nº 53/2009 do CMAS (Diário Oficial nº 83, 23 de julho de 2009), 
contudo esta não contempla as legislações do CNAS. Sendo necessário uma nova resolução. 
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Destaca-se no referido documento um domínio da legislação, das 

deliberações das conferências nacionais anteriores e da realidade da política no 

município, ponto esse claramente explícito no Grupo Temático: Protagonismo, com 

Subtema: O trabalhador do SUAS e o Protagonismo dos Usuários: Bases para uma 

atuação democrática e participativa.  

 
Ele, além de enfatizar as debilidades do município, expõe como Pontos Fortes 

já existentes:  

 
1) Apropriação, por parte dos trabalhadores, da política de assistência social e 

busca pelo fortalecimento da mesma;  

 

2) Processo gradual de organização e mobilização dos trabalhadores para a 

melhoria das condições de acesso e da qualidade dos serviços; 

 
 3) Comprometimento dos profissionais da Assistência Social na execução de 

suas funções. Crescimento do controle social sobre as ações..  

 
A Conferência também aponta como Ponto Fraco na execução da política a 

Influência político-partidária na gestão da política de Assistência Social no município, 

fragilizando sua implementação e o ainda presente clientelismo e paternalismo. O 

fato das/dos usuárias (os), lideranças e trabalhadoras (es) da assistência social 

apontarem esse elementos revela o nível de consciência crítica no contexto atual da 

implementação da política de assistência em Recife. 

 
As (os) profissionais também dão ênfase à necessidade de Garantir a 

intersetorialização e transversalidade da política com as demais secretarias, tendo 

em vista considerá-la fragmentada.   

 
Encontramos também propostas que apontam para ampliação da participação 

das (dos) trabalhadoras (es) nos espaços de construção e decisão da política. Estas 

não ficaram somente no âmbito municipal, são levadas também para a Conferência 

Estadual da Assistência.  

 
Dessa forma, as deliberações da VII Conferência Municipal e da VIII 

Conferência Estadual (2009) trazem a seguinte proposta: Alteração da composição 
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do CMAS, para 50% composto pela sociedade civil, 50% composto pelo governo, 

dos quais 50% de gestores e 50% de trabalhadores. Tal proposta foi encaminhada 

também como sugestão para Conferência Nacional73.  

 
Nos anais da conferência de Recife, encontramos uma proposta que se refere 

à formação uma Comissão de trabalhadores SAS/IASC para acompanhar a 

execução da gestão da Política.  

 
Ao reivindicar condições de trabalho, as (os) trabalhadoras (es) da assistência 

social ressaltam a garantia de direitos das (dos) usuárias (os) da assistência, como 

acessibilidade, qualidade do atendimento prestado, segurança dos equipamentos, 

resguardo do sigilo e privacidade, os direitos da pessoa idosa, direitos humanos, 

ampliação dos espaços de participação das (dos) usuárias (os),  etc... 

 
Observamos também que as (os) próprias (os) usuárias (os) e movimentos 

organizados de bairros também compartilham com essas demandas. No Grupo 

Temático: Controle Social, subtema: Entidades de Assistência Social e Vínculo 

SUAS: Controle Social, participação popular e gestão interna, vemos pontuados, 

dentre outras questões, a falta de estrutura dos equipamentos e o número 

insuficiente de profissionais.  

 
 Dessa forma, vemos que o grupo das/dos trabalhadoras (es) da assistência 

social em Recife, pautam suas defesas não somente no âmbito corporativo, mas 

também no sentido amplo de efetivação da assistência social, enquanto política 

pública de Estado. Sobre essa questão estaremos aprofundando no terceiro 

capítulo. 

        
Todas essas determinações anteriormente elencadas interferem diretamente 

na forma como a/o assistente social atua no espaço do trabalho e como também seu 

posicionamento perante o projeto profissional construído pela categoria. Tem-se 

aberto um espaço estratégico para reivindicar a ampliação de direitos, a partir da 

organização de setores e da classe trabalhadora, o que implica em um 

aprofundamento da construção do Projeto Ético-Político e seu significado na 

                                                 
73

 De representantes de trabalhadoras (es) de Recife foram eleitos 09 titulares ( 04 IASC e 05 SAS) e 04 
suplentes para serem delegadas (es) da Conferência Estadual. Estes trataram de defender em âmbito estadual 
muitas das deliberações conquistadas em Recife.  
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formação de uma consciência de classe entre as/os profissionais de Serviço Social 

que atuam na área da assistência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Elementos teóricos, políticos e reais para formação de uma consciência 

profissional crítica.   
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2.1  Serviço Social: profissão inserida na divisão sócio-técnica do trabalho. 

 

 

No Brasil, o Serviço Social completa mais de sete décadas de história. 

Enquanto profissão está inserida na divisão social do trabalho na sociabilidade 

capitalista, compreendida no processo de reprodução das relações sociais74. Na 

década de 80 é reconhecido enquanto área de conhecimento pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A profissão se insere 

cada vez mais no âmbito da produção de conhecimento e da pesquisa graças à 

enorme produção dos programas de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado). 

Atualmente o número de Assistentes Sociais, com registros inscritos e ativos nos 

respectivos CRESS, gira em torno de 95.000 em todo o país (Dados CFESS, 

setembro de 2010)75.  

 
A requisição e necessidade do surgimento do Serviço Social, como também 

de diversas outras profissões intermediárias, surge a partir das políticas sociais, com 

o objetivo principal de formulá-las e executá-las.  

   

(...) o Serviço Social responde tanto a demandas do capital como do 
trabalho e só pode fortalecer um ou outro pólo pela mediação de seu 
oposto. Participa tanto dos mecanismos de dominação e exploração como, 
ao mesmo tempo e pela mesma atividade, da resposta às necessidades de 
sobrevivência da classe trabalhadora e da reprodução do antagonismo 
nesses interesses sociais, reforçando as contradições que constituem o 
móvel básico da história. (IAMAMOTO,2003,p. 75).  

 

 Sendo uma profissão regulamentada como liberal, o Serviço Social dispõe de 

uma relativa autonomia na condução do exercício profissional, possui um estatuto 

próprio (Código de Ética, Lei de Regulamentação, etc.). Iamamoto (2008) lembra, 

contudo que tal autonomia é tensionada pela compra e venda dessa força de 

                                                 
74

Iamamoto (2003) coloca que a reprodução das relações sociais não se limita à reprodução da força viva do 
trabalho e dos meios objetivos de produção, envolve também a reprodução da produção espiritual do modo de 
vida capitalista, é o que a autora chama de formas de consciência social.   
 
75

 Site consultado: http://www.cfess.org.br/arquivos/cartilhacfesscress_seguridade_site.pdf, acessado em 31 de 
janeiro de 2011. 
 

http://www.cfess.org.br/arquivos/cartilhacfesscress_seguridade_site.pdf
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trabalho especializada a diferentes empregadores, são esses: o Estado em suas três 

esferas (municipal, estadual e federal), as organizações de trabalhadores – incluindo 

ai os movimentos sociais, o empresariado e outros segmentos organizados da 

sociedade civil (Organizações Não Governamentais – ONGs, Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Publico – OSCIP, etc..). 

 
É nesta condição de trabalhador assalariado que o assistente social se 
integra na organização do conjunto de trabalhadores afins, por meio de 
suas entidades representativas, e com a coletividade da classe 
trabalhadora (IAMAMOTO, 2008, p.215). 

 

  Enquanto trabalhadora (o) assalariada (o), mediada pelo mercado de 

trabalho, tem a compra e venda de sua força de trabalho intermediada pelo 

dinheiro/salário. Nesse sentido, a/o assistente social no exercício da profissão passa 

por dilemas próprios de qualquer outra profissão. Dentre esses, Iamamoto (2008) 

destaca a alienação, a precarização das relações trabalhistas e do próprio local de 

atuação, principalmente na esfera pública76.  

 
 Contudo, essa relação de compra e venda não subordina a profissão aos 

interesses exclusivos dos compradores de sua força de trabalho. A relativa 

autonomia dá a possibilidade de a profissão construir um projeto profissional 

coletivo, que acompanhe as lutas sociais travadas pelas classes sociais. 

 

  

2.1.1   Serviço Social e o projeto profissional. 

 

 

Existe um entendimento na categoria de assistentes sociais que os projetos 

profissionais são caracterizados como projetos coletivos. Todo ser humano possui a 

capacidade teleológica de construir tanto projetos individuais como coletivos, 

motivados pela finalidade de satisfazer suas necessidades individuais e coletivas. 

Quando há a elevação do ser singular, “eu”, individual, ao ser genérico, a teleologia 

do humano-genérico se orienta sempre para o nós (RAMOS, 2002, p.81). Dessa 

forma, se complexifica a capacidade do ser social em elaborar projetos coletivos77.  

                                                 
76

78,16% das/dos assistentes socais, em nível nacional, estão inseridas/os na esfera pública estatal. Dados 
pesquisa “Assistentes Sociais no Brasil: elementos para o estudo do perfil profissional” – CFESS-(2005). 
77

 Essa reflexão é bem discutida na Ontologia do Ser Social de Lukács (1979)e posteriormente analisada por 
Agnes Heller (2004) em sua obra o cotidiano e a Historia. No terceiro capítulo teremos oportunidade de 
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Sendo também um projeto coletivo, o projeto profissional não se resume à 

soma das individualidades, primando pela construção coletiva, em diferentes 

espaços: em fóruns de deliberações, espaços com participação democrática, com 

diferentes profissionais e diferentes partidos e matrizes ideo-políticas. 

 
 Afirma Barroco (2003) que:      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Os projetos societários estabelecem mediações com as profissões na 
medida em que ambos têm estratégias definidas em relação ao 
atendimento de necessidades sociais, com direções éticas e políticas 
determinadas. Isso fica evidente quando analisamos a profissão de Serviço 
Social, em gênese. Suas determinações históricas são medidas pelas 
necessidades dadas na relação entre o capital e o trabalho, pelos projetos 
das forças sociais que buscam enfrentar as seqüelas da “questão social” 
com questão moral. (2003, p.66).       

 

Um projeto profissional não é estático, está em constante movimento, possui 

uma relação intrínseca à realidade, é fruto das transformações culturais, econômicas 

e históricas. Nesse sentido Netto (1999) define: 

 
Os projetos profissionais apresentam a auto-imagem de uma profissão, 
elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam os 
seus objetivos e funções, formulam os requisitos (teóricos, institucionais e 
práticos) para o seu exercício, prescrevem normas para o comportamento 
dos profissionais e estabelecem as balizas da sua relação com os usuários 
de seus serviços, com as outras profissões e com as organizações e 
instituições sociais, privadas e públicas (entre estas, também e 
destacadamente com o Estado, ao qual coube, historicamente, o 
reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais) (p.95). 

 

Dessa forma, o solo histórico do Serviço Social tornou possível um amplo 

movimento de renovação crítica. Netto (2002) coloca que no final da década de 70 e 

início da década de 80, período histórico em que o Brasil vivia sob a Ditadura Militar, 

o Serviço Social passa a ter uma maior validação, já que naquele momento sua 

prática era fundamentada na ação moralizadora, reproduzindo valores 

conservadores78 advindos da formação ligada a princípios da Igreja Católica, 

convenientes ao sistema político vigente. 

                                                                                                                                                         
aprofundar melhor essa questão, quando nos referimos ao processo de formação da consciência de classe. 
 
78

O conservadorismo ético da profissão é pautado nos fundamentos do neotomismo e na perspectiva da nova 
caridade que partilhava com os intelectuais da classe e com os membros da classe trabalhadora princípios e 
valores universais e neutros na perspectiva da diluição dos conflitos de classe.   
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A esse respeito, Netto (2002) assinala o caráter contraditório e dinâmico 

desse momento histórico ao identificar componentes que contribuíram para a 

renovação do Serviço Social brasileiro. Ele define a renovação como:  

 
O conjunto de características novas que, no marco das contrições da 
autocracia burguesa, o Serviço Social articulou à base do rearranjo de suas 
tradições e da assunção do contributo de tendência do pensamento social 
contemporâneo, procurando investir-se como instituição de natureza 
profissional dotada de legitimação prática, através de respostas às 
demandas sociais e da sua sistematização, e de validação teórica, 
mediante a remissão às teorias e disciplinas sociais. (p.131)  

 
No interior da categoria profissional começam a surgir questionamentos, 

avalia-se tanto as práticas tradicionais quanto o novo perfil profissional “moderno” e 

“tecnicista”; surgem divergências no interior da própria categoria, antes 

hegemonicamente conservadora no que se refere aos direcionamentos profissionais. 

Dá-se início ao processo de constituição de um pluralismo teórico, rico, ideológico e 

político no marco profissional do Serviço Social. 

 
Netto (2002) sinaliza alguns pontos que contribuem para a crise do Serviço 

Social “tradicional”. Em suas palavras:  

 
(...) o amadurecimento de setores da categoria, na sua relação com outros 
protagonistas;(...) desgarramento de segmentos da Igreja Católica em face 
do seu conservadorismo tradicional; a emersão de “católicos progressistas” 
e mesmo de uma esquerda católica; contato com o movimento estudantil 
nas escolas de Serviço Social; referencial próprio de parte significativa das 
ciências sociais do período imantada por dimensões críticas e nacional-
populares( p.139-140). 

             

           Vale ressaltar que essa postura de vinculação do Serviço Social a um projeto 

societário das classes exploradas e subalternas já se configurava antes mesmo da 

Ditadura Militar, na década de 60, graças a articulação de alguns segmentos da 

categoria com um projeto societário revolucionário, através da vinculação a partidos 

políticos de esquerda, ao Movimento de Cultura Popular, os Círculos de Cultura 

Freirianos (que preconizavam alfabetização como processo de leitura crítica e 

conscientizadora da realidade). Esse processo foi interompido pela Ditadura, mas 

continuou latente nos segmentos progressistas da categoria profissional, vindo à 

tona no final de década de 70, quando eclodem a organização dos movimentos 

sociais no Brasil e a luta pela redemocratização. Desta feita, a direção hegemônica 



 85 

 

  

da profissão passa a assumir um posicionamento claramente político progressista, 

que se materializou no Congresso da Virada, em 197979.  

 
Barroco (2003) argumenta que o processo de redemocratização, 

impulsionado por diversos movimentos, fornece ao Serviço Social uma maturidade 

político-profissional. A categoria constitui uma organização sindical nacional; 

articula-se com as lutas gerais das/dos trabalhadoras (es) e fortalece suas entidades 

representativas. 

 
Nesse processo a formação profissional do Serviço Social recebeu novos 

direcionamentos, com destaque para a Reforma Curricular de 1982, que possibilitou 

ao curso uma abordagem orientada para uma formação crítica e comprometida com 

as classes subalternas, e também a reelaboração do Código de Ética de 86 que 

acompanhou essa mesma orientação.  

 
 Essas mudanças no interior do Serviço Social buscavam formar profissionais 

que fossem capazes de responder adequadamente à nova realidade que estava 

sendo constituída, pois o movimento de redemocratização e a conquista de direitos 

sociais exigiam um novo perfil profissional. Tratava-se de ter uma categoria capaz 

de refletir e encontrar estratégias, em conjunto com os movimentos sociais e a 

classe trabalhadora, para transformar a realidade. 

 
Na década de 90, por razões diversas, a ideologia neoliberal em nível 

internacional prioriza o tema da ética como forma de se legitimar face à crise do 

Welfare State (são publicadas obras, tais como a de Ralws (1997) “Uma teoria da 

justiça”, Habermas com a proposta da ética do discurso e a teoria do consenso, 

MacIntyre reatualizando o aristotelismo e a ética das virtudes com sua vivência 

comunitária e Rorty com o discurso da solidariedade possível apenas entre os 

                                                 
79

O III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, em 1979, conhecido como “Congresso da Virada”, que 
ocorreu em São Paulo. Nele uma vanguarda profissional, em um ato simbólico, destitui a Comissão de Honra do 
Congresso, que tinha como membros o então Presidente da República, General João Batista Figueiredo; alguns 
ministros, dentre eles Paulo Maluf e outros personagens da ditadura, convidando representantes de 
organizações e do movimento popular, como Luís Inácio Lula da Silva, então líder do movimento dos 
trabalhadores do ABC paulista e outros a se fazerem presentes na mesa de encerramento. Em comemoração 
aos 30 anos desse evento foi realizado pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), Conselho Regional de 
Serviço Social de São Paulo (CRESS-SP), Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 
(ABEPSS) e Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO), em São Paulo no Centro de 
Convenções do Anhembi, nos dias 16 e 17 de novembro de 2009, um Seminário comemorativo, contando com 
2107 vagas preenchidas por profissionais e estudantes do todo o Brasil. .  
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membros da mesma comunidade80). No Brasil se constitui sob a liderança de 

militantes e intelectuais de esquerda o Movimento ética na política, ressaltando-se a 

liderança de Betinho, que atua de forma a pressionar o Estado a enfrentar a 

corrupção na política (Impeachment do presidente Collor de Mello), as 

desigualdades sociais e por fim se concentra no combate à fome.  

 
Podemos afirmar que essas intercorrências que envolvem a discussão do 

ética, em nível internacional e nacional, também tiveram seus rebatimentos no 

interior do Serviço Social brasileiro, especialmente no que se refere à constituição de 

um Projeto Ético-Político Profissional, que se materializou na elaboração do Código 

de Ética de 1993. 

 
Sendo assim, o movimento da sociedade civil organizada, tendo como sujeito 

a classe trabalhadora, demandou a formulação desse projeto à categoria 

profissional, que por isso, não está vinculado apenas a uma exigência de grupos ou 

do coletivo profissional, como ressalta Guerra (2007). 

 
Assim, lembra a autora, que o exercício profissional orientado por um projeto 

profissional que contenha valores universalistas, baseado numa concepção de ser 

humano enquanto sujeito autônomo e orientado por uma teoria que vise apreender 

os fundamentos dos processos sociais e iluminar as finalidades, faculta aos 

assistentes sociais a consciência de pertencer ao gênero e lhes permite desenvolver 

escolhas capazes de desencadear ações profissionais motivadas por compromissos 

genéricos que transcendam à mera necessidade pessoal e profissional.  

  
Ao clarificar seus objetivos sociais, realizar escolhas moralmente 
motivadas, compreender os significados sociais da profissão no contexto 
da sociedade capitalista, escolher critica e adequadamente os meios éticos 
para o alcance de fins éticos, orientados por um projeto profissional critico, 
os assistentes sociais estão aptos, em ternos de possibilidade, a realizar 
uma intervenção profissional de qualidade, competência e compromisso 
indiscutíveis (GUERRA, 2007, p.15).   

   

Assim, a profissão fez uma escolha política e ética, a partir de uma tomada de 

consciência de seus sujeitos, pela defesa da classe de que faz parte – a classe 

trabalhadora – adotando princípios e valores que apontem para uma transformação 

social.  

                                                 
80

 Para maiores informações confronte Mustafá, M.A. La centralità dell´etica nella riprogettazione dello stato 
sociale (Tese de Doutorado PUSC) Roma, 1999. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Impeachment
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Atentas aos limites de uma ação político-profissional, consideramos que o 
Serviço Social brasileiro, diferentemente de outros países latino-
americanos, não se restringiu ao atendimento das demandas prático-
operativas, mas, sem negá-las, avança em tempos de crise, construindo 
referências teórico-metodológicas que abordam a complexa relação entre a 
luta pela emancipação política e o horizonte da emancipação humana ( 
MOTA e AMARAL, 2009, p.52). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 Braz (2004) ao discorrer sobre o projeto profissional, afirma que esse é 

composto por três dimensões: a primeira remete-se à esfera teórica, ou seja, o 

acúmulo teórico e metodológico da profissão; a segunda é a dimensão jurídico-

política sendo composta pelo conjunto de leis e demais documentos que regem 

legalmente o exercício profissional; e por último a dimensão político-organizativa, a 

articulação coletiva dos profissionais e estudantes de Serviço Social 

(CFESS,CRESS, ABEPSS e ENESSO).  

 
No que se refere à regulamentação legal do projeto do Serviço Social, a 

direção política está materializada no Código de Ética Profissional do assistente 

social (1993), na Lei da Regulamentação da Profissão de Serviço Social (Lei 

8.662/93) e na proposta das Diretrizes Curriculares para formação Profissional em 

Serviço Social (ABEPSS,1996;MEC-SESu/CONESS,1999). Representa a defesa da 

autonomia, o livre exercício da profissão, valores e princípios éticos, podendo ser 

judicialmente reclamáveis. 

 

Braz e Teixeira (2009) afirmam que: a explicitação de princípios e valores 

ético-políticos; a matriz teórico-metodológica em que o projeto profissional se 

ancora; a crítica radical à ordem social vigente; as lutas e posicionamentos políticos 

acumulados pela categoria que aponta para a necessidade de construir formas 

coletivas de organização política em aliança com os setores mais progressistas da 

sociedade brasileira são elementos constitutivos do Projeto Ético-Político e 

componentes que o materializam no processo sócio-histórico da profissão. 

 
É a partir e por meio desses componentes que se materializam os 
elementos constitutivos do projeto ético-político. Isso nos possibilita afirmar 
que são esses componentes que permitem – junto a tantos outros fatores 
que incidem sobre o universo profissional – a efetivação histórico - concreta 
dos quatros elementos supracitados, uma vez que são eles os 
instrumentos que viabilizam o projeto profissional na realidade objetiva, 
supondo-a para além das ações profissionais isoladas, ainda que possam 
envolvê-las também, e tomando o projeto ético-político como, mais uma 
vez, uma projeção coletiva dos assistentes sociais (BRAZ e 
TEIXEIRA,2009, p.192). 
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O projeto profissional realiza-se em diferentes dimensões, tanto nos 

instrumentos legais, colocados anteriormente; nas expressões e manifestações 

coletivas da categoria; nas articulações com outras entidades de Serviço Social; no 

trabalho profissional desenvolvido nos diferentes espaços ocupacionais e no ensino 

universitário. Nesse sentido, a formação profissional e política da/do assistente 

social assume um caráter generalista, pois o exercício da profissão se insere nas 

diversas refrações da “questão social”, o que exige da profissão, não apenas a 

reprodução do modelo existente, mas a formação de uma consciência crítica e 

propositiva. 

 
A dimensão política da profissão se realiza à medida que o profissional 
assume conscientemente seus compromissos sociopolíticos. Os aspectos 
indicativos do atual e hegemônico projeto profissional manifestam os 
princípios e compromissos assumidos pela profissão com a sociedade em 
determinados momentos. Constitui-se na resposta política que a profissão 
formulou para o enfrentamento das condições particulares ao capitalismo 
monopolista tardio (GUERRA, 2007, p.26). 

 

 O projeto profissional do Serviço Social, consolidado nos anos 90, tem suas 

diretrizes voltadas para a construção de uma outra sociedade, pois entende que o 

modelo de produção capitalista baseia-se na exploração, produzindo de um lado 

riquezas e do outro a miséria absoluta, o que o caracteriza como um projeto político 

que tem vínculo com projetos societários. Assim o Projeto Ético-Político direciona a 

ação profissional para a defesa da democracia, da liberdade, da igualdade, dos 

direitos sociais, da justiça, o aprimoramento profissional, a defesa intransigente dos 

Direitos Humanos, a defesa da qualidade dos serviços prestados, a luta contra 

qualquer forma de preconceito.  

 
 A categoria das/dos assistentes sociais, a partir dos anos 90, vem investindo 

numa produção do conhecimento, no exercício profissional e na construção de 

diversos documentos expressando a direção hegemônica do Projeto Ético-Político. 

Os estudos acerca das políticas sociais e da seguridade social brasileira 

demonstram uma enorme maturidade teórica e política da profissão.       
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2.1.2 O Projeto profissional e sua dimensão ética.  

 

 

Para entender de forma mais clara o Projeto Ético-Político faz-se necessário o 

resgate de uma categoria de análise essencial para nossos estudos: a ética. 

Vázquez (2006) a define como a “ciência da moral”, ou seja, a moral o conjunto de 

valores e costumes construídos pelo ser humano em seu processo de socialização, 

e a ética a teoria que explica o comportamento moral dos sujeitos. Barroco (2003) 

complementa afirmando que a moral tem uma função integradora à sociedade, pois 

integra o indivíduo à comunidade, visando a “socialização e a convivência social”. 

Assim, 

 
A ética é definida como uma capacidade humana posta pela atividade vital 
do ser social; a capacidade de agir conscientemente com base em 
escolhas de valor, projetar finalidades de valor e objetivá-las 
concretamente na vida social, isto é, ser livre. Tratada como mediação 
entre as esferas e dimensões da vida social, a atividade emancipadora, a 
ética é situada em suas várias formas e expressão: a moral, a moralidade, 
a reflexão, ética e a ação ética como exercício de liberdade (BARROCO, 
2003, p.19). 

 
Barroco (2003) analisa a categoria ética tomando como referência o trabalho 

em sua dimensão ontológica, a autora parte do pressuposto de que o 

desenvolvimento histórico das demais mediações, como sociabilidade, consciência, 

universalidade, etc..., só é possível mediante a categoria do trabalho.  

 
Mediante o trabalho no sentido ontológico, o ser social é capaz de: projetar 

em seu pensamento uma finalidade a ser alcançada; objetivar/executar a atividade 

projetada por ele mesmo e, por fim, ter o controle, se apropriar daquilo que 

desenvolveu, como pertencente de si mesmo. Nesse sentido, o trabalho, 

compreendido numa perspectiva ontológica, é o que funda o ser social, o que 

diferencia o humano do animal, desenvolve sua capacidade criativa e livre, 

possibilita a esse ser uma vida plena de sentidos. Daí a relação ética e trabalho, pois 

a ética prima pela construção do ser social em sua dimensão singular e universal, o 

desenvolvimento de seu potencial verdadeiramente genérico.   

 
(..) o ser social é radicalmente histórico, isto é, não existe uma natureza 
humana imutável, os homens fazem a história não apenas nos aspectos 
fenomênicos, mas também nos aspectos mais essenciais. (...) se existe 
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uma natureza humana, ela também é construída pelos próprios homens. 

(TONET, 2005).  
 

Logo, mediante a capacidade emancipadora do trabalho, o ser social possui, 

ontologicamente, a possibilidade para sua realização humana, sua emancipação, e 

essa emancipação humana apresenta-se como resultado da própria ação humana.  

 
Contudo, as formas de (re)produção da vida social, construídas 

historicamente e socialmente pelos sujeitos, podem tanto realizar quanto negar as 

potencialidades emancipadoras do trabalho. Dessa forma, trataremos de fazer uma 

reflexão ética da forma de trabalho desenvolvida no capitalismo.  

 
Assim, na sociedade capitalista o trabalho assume uma forma essencialmente 

alienada, pautada na cisão entre o sujeito e o objeto, entre a projeção e o controle 

dos resultados sobre o que é projetado e executado. Isso se deve pela divisão social 

e técnica do trabalho em suas diversas manifestações e organizações de acordo 

com as exigências do capital, que tem se manifestado na história sob a forma de: 

taylorismo, fordismo, reestruturação produtiva, toyotismo; de modo a garantir cada 

vez mais a apropriação individual sob a forma de lucro e a socialização do trabalho, 

sem a devida reposição da força de trabalho gasta nesse processo. Dessa forma, a 

riqueza humana não é apropriada material e espiritualmente pelos indivíduos que a 

construíram (BARROCO, 2003, p.34). 

 
Essa forma de organização de trabalho, baseada, no que Marx denominou de 

exploração do homem pelo homem, transforma o ser humano, enquanto trabalhador, 

em mais uma mercadoria, um objeto. Assim, o capital aliena o homem de si mesmo, 

o seu papel ativo, a sua atividade fundamental, aliena do mesmo modo o homem a 

respeito da espécie (MARX, 2001, p.116).  

 
 A vida genérica, própria do ser humano, passa a ser um meio para se 

alcançar a vida individual, a consciência que os sujeitos têm de sua espécie altera-

se por meio da alienação. Dessa forma cada trabalhador se vê perante as outras 

pessoas segundo o padrão e a relação que ele estabelece consigo mesmo.  
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o trabalho é exterior ao trabalhador, ou seja não  pertence à sua 
característica; portanto, ele não se afirma no trabalho, mas nega-se a si 
mesmo, não se sente bem, mas infeliz, não desenvolve livremente as 
energias físicas e mentais, mas esgota-se fisicamente e arruína o espírito. 
Por conseguinte, o trabalhador só se sente em si fora do trabalho, 
enquanto no trabalho se sente fora de si. (MARX 2001, p.114)          

  
 Temos então, que na medida em que o trabalho alienado tira do sujeito o 

elemento da sua produção, retira também a sua vida genérica, a sua objetividade 

real como ser genérico, transformando em desvantagem a sua vantagem sobre o 

animal, alienação do homem em relação ao homem (MARX, 2001, p.118).  

 
 Como desdobramento prático da alienação, o fetiche, é definido por Marx 

(1985) como a alteração da percepção das relações entre os produtores. Dessa 

forma, as relações sociais assumem a forma de relação social entre coisas, entre os 

produtos do trabalho, ou seja, relações entre mercadorias. Assim, num sistema 

baseado na constante produção de mercadorias, as relações entre os indivíduos 

tornam-se coisificadas. O ser humano tende a perder a compreensão histórica da 

realidade, da própria dimensão da totalidade, uma parte da relação social passa a 

ser considerada o todo, altera-se assim a compreensão entre particularidade e 

totalidade. As relações sociais são naturalizadas.   

 
 Nessa relação, o sujeito desaparece frente ao objeto, este por sua vez, torna-

se sujeito, dá-se um processo de coisificação/reificação. Os objetos assumem o 

lugar da ação do sujeito humano, este passa a acreditar que são os objetos que 

mudam a realidade, já o ser humano, este não decide mais sobre sua vida, perde o 

seu controle. 

 
 Entretanto, a partir da ruptura com a sociedade de classes, a propriedade 

privada e o trabalho assalariado, o ser social pode transformar radicalmente a 

sociedade e alcançar a emancipação humana.  

 

Marx (1985) enfatiza que esse caráter misterioso da mercadoria, ou seja, o 

fetichismo, não provem da coisa em si, de seu valor de uso, mas do produto das 

relações sociais práticas, da produção e distribuição, do modo de produção, isso 

significa que o fetiche não é inexorável.      
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(...)os trabalhos privados só atuam, de fato, como membros do trabalho 
social total por meio das relações que a troca estabelece entre os produtos 
do trabalho e, por meio dos mesmos, entre os produtores. Por isso, aos 
últimos aparecem as relações sociais entre seus trabalhos privados como o 
que são, isto é, não como relações diretamente sociais entre pessoas em 
seus próprios trabalhos, senão como relações reificadas entre as pessoas 
e relações sociais entre as coisas (MARX,1985,p.71).  

 

Dessa forma, a adoção do modelo de produção pautado no trabalho 

associado, rompe com a cisão entre o sujeito e o objeto, ou seja, a alienação, pois 

essa forma de organização de trabalho pauta-se no o controle consciente e coletivo 

dos produtores sobre o processo de produção.   

 
o novo patamar de sociabilidade que se constitui a partir do trabalho 
associado permite que predominem os valores mais autenticamente 
humanos e que, portanto, o indivíduo tenha consciência e assuma 
praticamente que a sua realização efetivamente humana tenha muito mais 
possibilidades quando parametrada pelos valores genéricos (TONET, 
2005).  

  

A partir da perspectiva histórico-dialética, Tonet (2005) afirma que 

emancipação humana não se caracteriza por ser um resultado inevitável do 

processo histórico nem uma utopia impossível, é uma alternativa possível, mas 

apenas uma possibilidade cuja efetivação depende dos próprios seres humanos.  

 
Logo, a partir da critica da economia política, Marx faz uma reflexão ética 

acerca das relações sociais capitalistas, que pautadas na constante (re)produção de 

desvalores e alienações se caracteriza por ser essencialmente antiética. Contudo, 

como o próprio autor afirma, as relações sociais são socialmente produzidas, 

historicamente construídas, assim é possível ao ser social a construção de novas 

relações e valores humanos. 

 
Embora o espaço da vida cotidiana seja essencialmente alienador, pois se 

move tomando como critério a utilidade prática das ações, sua dinâmica pragmática 

e imediatista, não priorizando a reflexão e teorização dos fenômenos sociais; não 

significa que o cotidiano seja ontologicamente alienado (BARROCO, 2003). 

 
Sendo assim, a alienação coexiste com elementos da práxis emancipadora, 

num movimento de afirmação e negação das potencialidades e possibilidades 

humanas; de criação e perda relativa de valores; de reprodução da singularidade 

alienada e da genericidade emancipadora (BARROCO, 2003, p.36). Logo, a ética, a 
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política, a arte, a filosofia e a cultura, são mediações que podem contribuir com o 

processo de elevação do ser humano individual ao ser humano genérico. 

 

Lukács traz uma enorme contribuição ao afirmar que a superação do 

fenômeno da alienação passa pela tomada de decisões, em escala social, que 

afirmem valores éticos. Assim a liberdade, caracteriza por Lukács (apud. LESSA, 

2007), como a possibilidade de realizar escolhas, entre as alternativas possíveis 

contidas no real, a fim de atender às necessidades postas ao devir-humano  dos 

seres humanos, é uma categoria central para a compreensão da ética.  

 
 Dessa forma, os valores éticos são aqueles que superam a forma cindida do 

indivíduo no mundo sob o capital, pois operam na síntese da generalidade humana 

para-si, ou seja, superam o individualismo burguês e a alienação que estabelecem 

uma dicotomia entre o indivíduo e a sociedade, potencializam sua dimensão de 

sujeito histórico e consciente. A ética faz a mediação entre o sujeito e o gênero 

humano.  

 
(...) é uma escolha-decisão ditada pelo preceito interior de reconhecer 
como dever próprio o quanto se conforme a própria personalidade, é isto 
que ata os fios entre o gênero humano e o indivíduo que supera a própria 
particularidade (LUKÁCS apud. LESSA,2007, pg. 151).  

 
Assim, ressalta o filósofo húngaro, a decisão em adotar valores éticos não é 

fundada por deduções puramente lógicas ou gnoseológicas, os processos 

valorativos éticos têm sua interiorização pelos sujeitos reais a partir de um 

desenvolvimento real que crie essa possibilidade.  

      
 Os seres humanos constroem diferentes projeções, podendo estas reafirmar 

os desvalores do capital, contribuindo para reprodução de componentes alienantes; 

ou mesmo, ser portadora de um caráter revolucionário, por meio da constante crítica 

à moral alienante, possibilitando a projeção de uma forma de organização social, de 

uma nova sociabilidade capaz de ser construída e vivencida pelos sujeitos que a 

projetaram, isto é, a classe trabalhadora, sociedade em que os homens possam se 

realizar livremente, sempre com base nas possibilidades reais e em face do 

desenvolvimento genérico já realizado (BARROCO, 2003, p.57).  
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A partir do momento em que buscamos refletir sobre os valores e hábitos 

sociais, trazendo uma crítica à vida cotidiana, estamos fazendo uma reflexão ética, 

sendo possível ultrapassar o conformismo da cotidianidade. Nesse sentido, a ética 

se constitui elemento fundamental para a elevação do sujeito humano singular a 

valores humano-genéricos.   

 

O indivíduo social é ao mesmo tempo, enquanto portador do ser social, um 
ser genérico e uma expressão singular. A (re)produção da totalidade social 
se faz de tal modo que o indivíduo reproduz a si mesmo, como 
singularidade e genericidade. (...). Este processo é movido por mediações 
que operam tanto no sentido de afirmação das capacidades essenciais do 
ser social, quanto no de sua negação. Disso decorre a dinâmica da história, 
evidenciando um desenvolvimento desigual, extensiva e intensivamente, o 
que significa afirmar que as objetivações humano-genéricas não são 
apropriadas por todos os indivíduos, em toda a história e, em cada 
momento específico, nas diversas esferas (BARROCO, 2003, p.32).  
 
 

A reflexão, aliada à crítica, nos possibilita um conhecimento apurado da 

realidade, o que pode ocasionar um sentimento de indignação com os desvalores81 

criados pela lógica do capital que se alimenta continuamente da exploração do 

homem pelo homem. Assim, Mustafá (2003) considera a ética um movente, pois ao 

acionar a indignação, uma postura crítica, move os sujeitos à organização pela 

construção de uma outra realidade.       

 
 A ética profissional é um modo particular de objetivação da vida ética, para 

Barroco (2003) suas dimensões são: o modo de ser (ethos) da profissão, sua 

dimensão filosófica e a normatização profissionalmente construída. Deste modo, a 

autora complementa que, sua organicidade (maior ou menor) depende da coesão de 

seus agentes profissionais em torno de finalidades projetadas coletivamente. Daí a 

constante necessidade de construção de espaços coletivos de debates entre a 

categoria, a fim de fortalecer o respectivo projeto profissional.    

 

                                                 
81

 Conforme Heller (2000) pode-se considerar valor tudo aquilo que, em qualquer das esferas e em relação com 
a situação de cada momento, contribua para o enriquecimento daqueles componentes essenciais, a autora 
define ainda que os componentes da essência humana são: o trabalho, a sociabilidade, a universalidade, a 
consciência e a liberdade. Assim, desvalor é tudo o que direta ou indiretamente rebaixe ou inverta o nível 
alcançado no desenvolvimento de um determinado componente essencial (p.50). 
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Mesmo que a/o assistente social tenha consolidado em sua cultura 

profissional82, nas diretrizes curriculares, nas legislações da profissão, um projeto 

coletivo que traga a necessidade de tomadas de decisões éticas e políticas para 

construção de estratégias, com os demais representantes da classe trabalhadora, 

não significa a priori que este supere a alienação e o fetiche, elementos presentes 

em toda a sua historicidade enquanto indivíduo social, mas presente ainda no seu 

local de trabalho.   

  
(..) O reflexo religioso do mundo real somente pode desaparecer quando as 
circunstâncias cotidianas, da vida prática, representarem para os homens 
relações transparentes e racionais entre si e com a natureza. A figura do 
processo social da vida, isto é, do processo de produção material, apenas 
se desprenderá do seu místico véu nebuloso quando, como produto de 
homens livremente socializado, ela ficar sob seu controle consciente e 
planejado. Para tanto, porém, se requer uma base material da sociedade 
ou uma série de condições materiais de existência, que, por sua vez, são o 
produto natural de uma evolução histórica longa e penosa (MARX, 1985, 
p.76). 

 
 Assim, a defesa de valores éticos pode estar presente em diversos projetos 

coletivos e individuais. Na profissão do Serviço Social vemos claramente essa 

posição. O Projeto Ético-Político além de atribuir à profissão a necessidade uma 

postura política, reafirma a necessidade da defesa de princípios e valores éticos 

objetivando uma transformação societária.  

 
 Dessa forma, o Projeto Ético-Político profissional possui um forte vínculo com 

um projeto revolucionário classista de transformação, compreendendo a 

necessidade de articulação com as demais categorias profissionais e movimentos 

sociais. 

 
Sem negar as demandas e as particularidades da profissão, o Projeto Ético-

Político entende que a defesa dos direitos e políticas sociais representa uma 

mediação para uma transformação societária.  

 

 

 

                                                 
82

A cultura profissional do Serviço Social, entendida como valores, ações, princípios, ou seja, tudo o que a 
profissão construiu e constrói faz parte de uma dimensão maior, trata-se da totalidade histórica da profissional do 
Serviço Social.     
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2.1.3 Projeto Ético-Político e Seguridade Social: a defesa estratégica dos 

direitos sociais. 

 

 

 Aliado à proposta de transformação societária, o Projeto Ético-Político do 

Serviço Social construído pela categoria em seus diferentes espaços organizativos, 

compreende a importância fundamental dos direitos e políticas sociais, não como um 

fim em si mesmo, mas como uma mediação estratégia, pois a partir da defesa 

desses interesses genéricos, as/os assistentes sociais podem unificar suas lutas 

com os demais setores da classe trabalhadora83.  

 
 Nesse sentido, destacamos como marco para o reconhecimento da defesa da 

seguridade social pelo Serviço Social no Brasil, o XXIX Encontro Nacional 

CFESS/Cress84 realizado em Maceió, em 2000. No referido encontro foi produzida a 

“Carta Maceió” 85, que contém as intenções da categoria.  Seu conteúdo expressa a 

concepção do Projeto Ético-Político à Seguridade Social, definindo-a como política 

pública, devendo ser pautada por um padrão de proteção social de qualidade, de 

caráter universal, para tal reconhece a importância do enfrentamento às reformas 

neoliberais que ameaçam a democracia e a cidadania, especialmente no tocante 

dos direitos sociais conquistados na Constituição Federal de 88.  

 
Num contexto de discussão sobre a Seguridade Social brasileira, com ênfase 

para a defesa do Serviço Social na estrutura organizativa do INSS, a categoria 

profissional e suas entidades reconhecem além da importância do fortalecimento do 

tripé da seguridade (saúde, assistência social e previdência social), a ampliação 

desta, no sentido de universalização do sistema de proteção social.   

 

                                                 
83

 Sobre a identidade de classe e defesa de interesses genéricos da classe estaremos melhor explicitando no 
terceiro capítulo.  
 
84

A Lei 8.662, de junho de 1993, que regulamenta a profissão de Serviço Social, estabelece no Artigo 7º, sobre o 
conjunto CFESS/Cress que estas entidades tem como objetivo defender a profissão em todo o território nacional, 
estabelecendo como fórum máximo as reuniões conjuntas dos Conselho Federal e Regionais. Compete a essas 
entidades zelar pela observância dos princípios e diretrizes do Código de Ética.     
  
85

A Carta Maceió e suas deliberações estão localizadas no site do CFESS: 
http://www.cfess.org.br/encontronacional_relatorios.php, acessado em 20 de novembro de 2010. 

http://www.cfess.org.br/encontronacional_relatorios.php
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As/os participantes do encontro ressaltaram a necessidade da defesa da 

Seguridade Social, tal como foi definida na Constituição de 88, acreditando que além 

de garantir direitos sociais, as políticas sociais são espaços de participação. 

 
(...) uma maior socialização da política, por meio dos mecanismos de 
gestão e controle social com participação popular – conselhos e 
conferências nos três níveis de governo. Assim, a implementação cotidiana 
das políticas de seguridade politizou-se mais, tornando-se um ambiente 
relevante de disputa de projetos societários (Carta Maceió, 2000).   

  
São reconhecidos assim os limites existentes nas políticas sociais brasileiras, 

na seguridade social, porém a categoria entende que dentro da atual conjuntura 

existem espaços contraditórios de superação.  

 
Portanto, a seguridade social é, sobretudo, um campo de luta e de 
formação de consciências críticas em relação à desigualdade social no 
Brasil, de organização dos trabalhadores. Um terreno de embate que 
requer competência teórica, política e técnica. Que exige uma rigorosa 
análise crítica da correlação de forças entre classes e segmentos de 
classe, que interferem nas decisões em cada conjuntura. Que força a 
construção de proposições que se contraponham às reações das elites 
político-econômicas do país, difusoras de uma responsabilização dos  
pobres pela sua condição, ideologia que expressa uma verdadeira 
indisposição de abrir mão de suas taxas de lucro, de juros, de sua renda da 
terra. (Carta Maceió, 2000). 

   
  A Seguridade Social não deve ser vista como um fim em si mesma, mas 

como uma ponte de entrada para a transição a um padrão de civilidade que começa 

pelo reconhecimento e garantia de direitos no capitalismo, mas que não se esgota 

nele(BOSCHETTI,2004, p.120). Essa compreensão das possibilidades existentes no 

campo da Seguridade Social está em sintonia com o Projeto Ético-Político, sendo 

também condizente com um projeto de sociedade, um projeto societário. 

 
Tendo clareza de seus limites, bem como de sua natureza contraditória, a 
seguridade social pode assumir um caráter de espaço de concretização de 
direitos dos trabalhadores ou ser funcional à acumulação do capital. 
Contrariando as forças que aceitam e/ou reforçam as investidas do capital 
especulativo, os assistentes sociais ousam permanecem no campo da 
contracorrente e sustentam a defesa de um tipo de seguridade social que, 
inserida em um projeto societário mais amplo, é capaz de cimentar as 
condições econômicas, sociais e políticas para construir as vias da 
equidade, num processo que não se esgota na garantia da cidadania 
burguesa. (BOSCHETTI, 2004, p.120). 

 

 Assim, o projeto profissional do Serviço Social tem uma forte adesão a 

projetos de transformação da sociedade, para sua efetivação é necessária uma 
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atuação organizada e coletiva, não só da categoria de assistentes socais, mas com 

todos os outros movimentos sociais que têm esse mesmo objetivo. 

 
          A defesa por direitos sociais, expressa no Projeto Ético-Político do Serviço 

Social, busca problematizar as reais condições econômicas e sociais da atual 

sociabilidade (crise do capitalismo, neoliberalismo, etc..) que impedem e limitam sua 

concretização, pois a consolidação e ampliação dos direitos significa, para classe 

trabalhadora, de forma imediata, o acesso a melhores condições de vida. A 

perspectiva defendida passa necessariamente pela crítica ao modo de produção 

capitalista e a defesa da socialização da riqueza como único caminho que pode 

efetivamente romper com a desigualdade e provocar a emancipação humana. 

(BOSCHETTI, 2009)86. 

 
  Essa perspectiva está expressa claramente nos Princípios Fundamentais do 

atual Código de Ética (1993), qual seja: opção por um projeto profissional vinculado 

ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação - 

exploração de classe, etnia e gênero.   

 
Destarte, o Projeto Ético-Político Profissional vê a luta por direitos como uma 

estratégia política, visando à articulação da classe trabalhadora, uma mediação na 

luta pela construção de uma nova sociabilidade. Ressaltamos aqui a particularidade 

da profissão, pois inserida na divisão social e técnica do trabalho atua 

principalmente junto às políticas sociais. Dessa forma, o Serviço Social atende tanto 

às demandas do capital como também da classe trabalhadora, o que não o 

impossibilita de construir um projeto profissional favorável à transformação 

societária. 

 
Nosso compromisso ético e político nos coloca como profissionais que 
atuam na defesa e na ampliação do acesso aos direitos, com firme 
posicionamento crítico diante da barbárie que reitera e agudiza a 
desigualdade social. Profissionais que buscam se articular aos movimentos 
organizados em defesa dos direitos da classe trabalhadora e de uma 
sociedade livre e emancipada. Esses são nossos desafios e, acreditamos, 
desafios de todos aqueles que acreditam numa sociedade não capitalista, 
numa sociedade socialista. (BOSCHETTI, 2009).   

 

                                                 
86

 Em 2009 o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) adotou como campanha de gestão o tema “Lutar por 
Direitos, Romper com a Desigualdade” como forma de protesto e indignação diante da barbárie capitalista que 
reitera a desigualdade social.   
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Em nossa pesquisa sobre a formação da consciência de classe das/dos 

assistentes sociais dos CRAS de Recife, procuramos refletir sobre a materialização 

do Projeto Ético-Político no exercício profissional a partir de uma postura de defesa 

dos direitos sociais, tanto junto aos demais trabalhadoras (es) da assistência social, 

quanto aos usuárias (os). Assim, mediante entrevistas realizadas com as/os 

profissionais percebemos ser bastante presente a defesa desses direitos, apontando 

para a necessidade de se desenvolver juntamente aos usuárias (os) da política de 

assistência uma cultura critica e organizativa de reflexão da vida cotidiana.  

 
Mas a gente trabalha muito com informação, de informar aos usuários. Eu 
acho que isso dá um poder tão grande às pessoas, das pessoas terem 
acesso à informação, que é direito delas, de brigar por essas coisas. Eu 
acho que às vezes a gente incita mesmo, a brigar pelos direitos dela (..) - 
Olhe brigue! Se o posto de saúde não tem um médico, mas não se 
conforme, é pra ter um médico. Os vizinhos não estão sentindo que é pra 
ter um médico, vamos questionar, vamos ligar pra ouvidoria da saúde e 
perguntar porque que não tem um médico! Aí eu acho que caminha neste 
sentido. Apesar dos obstáculos eu acho que o trabalho que a gente faz 
aqui caminha neste sentido (LUCY). 

 
Nas reuniões mesmo, reuniões com família, ou então reunião com 
orientador, com alguma coisa assim, a gente ta questionando alguma 
coisa, mas pra fazer refletir (..), porque as vezes as coisas acontecem e as 
pessoas enxergam aquilo como sendo natural e não é natural, é algo..não 
é porque é assim que deve ser assim, (..) mas nesse sentido de tentar 
ultrapassar um pouco (GUIOMAR). 

 

Temos dessa forma que o desafio central para as/os assistentes sociais é 

fazer a crítica dos fundamentos da cotidianidade tanto daquela em que ele se 

encontra inserido quanto a do cotidiano dos sujeitos sociais a quem presta serviços.  

 
(...) para a implementação integral de alguns dos elementos que compõem 
o projeto profissional no âmbito prático-operativo (note-se que ele não se 
reduz à formulação de procedimentos, mas de princípios), na experiência 
concreta e cotidiana, mediada por outros instrumentos de formação 
político-profissional, o sujeito profissional pode enriquecer suas 
objetivações e, como qualquer trabalhador assalariado, pode acionar 
práticas político-organizativas de resistência e luta que tenham incidência 
nas mudanças dos processos reais onde se realiza seu cotidiano. 
Pensamos ser este o sentido da existência de um projeto profissional que, 
articulado a um projeto de sociedade, objetiva-se na sua particularidade 
(AMARAL e MOTA, 2009, p.54-55). 

 

Compreende-se a luta pelas políticas sociais e direitos não como um fim, mas 

como um meio, pois a emancipação política dentro da ordem capitalista é 

insuficiente para alcançar a autoconstrução humana plena, livre, social, consciente e 

universal (TONET, 2002).  
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A temática emancipação política e emancipação humana é lembrada nas 

entrevistas realizadas com as/os assistentes sociais dos CRAS em Recife. O 

direcionamento generalista do Projeto Ético-Político pela defesa da Seguridade 

Social e direitos sociais, contribui para que a/o profissional, mesmo atuando junto à 

Política de Assistência Social, visualize sua relação as demais políticas. A 

emancipação política é colocada pela profissional com “cidadania”: 

 
(...)somos todos cidadãos e se você é cidadão você tem direitos e deveres, 
quer eles sejam atendidos ou não, mas ai foi uma briga que se conquistou 
até certo ponto mas que conseguiu um jeito de barrar essa briga 
colocando-se simplesmente “todos são iguais perante a lei” (GUIOMAR). 

 

Quanto à emancipação humana, GUIOMAR compreende que está vai além 

do próprio direito, assim ela afirma:  

 

(...)eu acho que é algo mais pleno (...), eu tenho direito de escolher o que 
eu vou comer, mas se eu não tiver dinheiro pra comprar aquilo, a 
emancipação política pra mim acabou aí (...). Eu acho que a emancipação 
humana busca mais isso tentar equilibrar... mas é algo que eu acho que 
não aconteceria nessa ordem. 
 

Em seus estudos e escritos da juventude, Marx (2009) já apontava para os 

limites da emancipação política. O autor reconhece que dentro da ordem do capital a 

conquista de direitos representa um grande progresso, (..) ela não é, decerto, a 

última forma da emancipação humana,(..), mas é a última forma da emancipação 

política no interior da ordem mundial (MARX, 2009). Portanto para ele, somente 

quando o ser humano reconhecer e organizar-se por suas próprias forças políticas é 

que estará consumada a emancipação humana.  

 

 

2.1.4 Projeto Ético-Político na contemporaneidade: resistência e 

enraizamento.  

 

  

 Diante uma conjuntura de transformações econômicas e políticas, de 

fragilização das lutas sociais, continuidade/fortalecimento da ofensiva neoliberal e 

perda de referências de partidos de esquerda no Brasil, principalmente no Governo 

de Lula, muitas polêmicas em torno da inviabilidade e crise do Projeto Ético-Político 

surgiram no Serviço Social.   
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 O cenário atual é de descenso das lutas sociais, dos movimentos e partidos 

de esquerda, novas transformações tanto no exercício profissional do Serviço Social, 

quanto em sua formação. Todas essas mudanças, conforme alguns segmentos da 

profissão, colocam em “xeque” a hegemonia do Projeto Ético-Político. 

   
Braz (2007) e Netto (2007) sinalizam para diversos desafios ao projeto 

profissional do Serviço Social na atualidade, pois para eles essa conjuntura nada 

favorável à ascensão de organizações trabalhistas implica em uma crise de projeto 

societário das classes trabalhadoras (BRAZ, 2007, p.07). No Brasil presenciamos 

uma maciça cooptação de entidades e organizações que tinham peso sobre 

significativos movimentos sociais (NETTO, 2007, p.38), com continuidade do projeto 

neoliberal pelo então principal partido da classe trabalhadora nas gestões do 

Governo de Lula.  

 
 No momento Braz (2007) aponta fatores objetivos que podem contribuir para 

a crise da hegemonia do Projeto Ético-Político, são esses: a retomada de posturas 

conservadoras e corporativistas, que se evidenciam, dentre outros setores, em 

algumas associações sindicais; a indiscriminada mercantilização do ensino superior, 

com o crescimento do ensino de Serviço Social à distância, sem nenhum critério e 

controle. 

 
(...): as condições objetivas da profissão a fragmentar e a tornar 
corporativistas as demandas político-profissionais dos assistentes sociais. 
Com isso, o projeto pode ter mais dificuldade de exercer sua direção social 
e pode ser cobrado pela própria categoria a flexibilizar seus princípios e a 
adaptar suas diretrizes para atendê-la em suas demandas mais imediatas, 
correndo o sério risco de rebaixamento de sua agenda política (BRAZ, 
2007, p.08). 

  

 Netto (2007), de acordo com Braz (2007), observa que é possível verificar 

fatores que podem inviabilizar a efetivação do Projeto Ético-Político. Neste sentido o 

autor se refere à possibilidade da redução da prática profissional a “funções no plano 

assistencial”, acompanhando um processo de assistencialização do Estado. 

 
É verdade que, em 1999, se prenunciávamos as dificuldades de condução 
do “projeto”, jogávamos no otimismo. Hoje, porém, as ameaças apenas 
anunciadas em 1999 adquirem uma densidade que põe em crise a 
implementação do “projeto ético-político”. Então, o seu enfrentamento 
supõe mais vontade política organizativa e menos ilusões otimistas 
(NETTO, 2007, p.40). 

 



 102 

 

  

 Os elementos levantados pelos autores supracitados são de grande 

importância para a reflexão acerca dos determinantes conjunturais que vivenciamos 

no início desse século, entretanto não podemos nos esquecer dos pressupostos 

básicos do método materialista histórico-dialético.  

 
 Ou seja, a tentativa de aproximação ao real pressupõe tentar captar seu 

processo, seu movimento contraditório no decorrer da história. De forma 

consideramos a referida análise precoce e precipitada. Compartilhamos com as 

questões levantadas por Mirla Cisne (2009), que traz experiências políticas e 

organizativas das lutas concretas na atualidade87. Ressalta a autora:  

 
(...) discordarmos da afirmação da ausência de mobilizações e resistência 
expressivas ao neoliberalismo. O que nos leva também a discordar de que 
vivenciamos uma crise de „implementação‟ do Projeto. É verdade que 
estamos em um período forte de descenso, mas, (...), as lutas e 
resistências permanecem e, se não conseguem, ainda, uma força 
considerada tão expressiva como a conjuntura exige, ao menos 
concretizam ações que demonstram que não estamos paralisados como 
classe, vivendo „ilusões otimistas‟ (CISNE, 2009, p.87).  

 

 O movimento da história não se dá de forma linear, podemos identificar 

avanços, retrocessos e por vezes, superação. As condições objetivas ressaltadas 

por Braz (2007) impulsionam a categoria das/dos assistentes sociais a repensar sua 

organização política, contribuindo para formação de uma consciência política 

pautada no real.  

 
É, pois, na luta concreta e na afirmação das nossas convicções éticas e 
políticas que nos fortalecemos e nos constituímos com sujeitos da história 
em permanente construção, apesar de não nas circunstâncias que 
escolhemos, daí porque ser esse um desafio permanente (CISNE,2009, p 
84). 

 

 É inegável que vivemos um processo de verdadeira cooptação de parte 

significativa da esquerda brasileira, momento esse catalisado com o Governo Lula, 

contudo a luta de classes não se resume a um governo, ou mesmo a um partido.  

 

                                                 
87

 Cisne (2009) faz menção a movimentos como a Via Campesina, o Movimento de Mulheres Camponesas 
(MMC), o Movimento de Trabalhadores Desempregados (MTD), a construção de instrumentos políticos 
conquistados e construídos com apoio e luta de militantes como a Editora Expressão Popular, a Escola Nacional 
Florestan Fernandes e o Jornal Brasil de Fato. “São experiências como essas que devem ser visibilizadas e 
contar com nosso apoio irrestrito, inspirando nossas lutas em comum, no intuito de fortalecer os sujeitos coletivos 
e suas ações políticas” (CIRNE, 2009, p.87). 
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Cisne (2009) apresenta diversas vitórias da categoria diante dos novos 

desafios que surgiram. Sem rebaixar suas lutas ao “possibilismo” ou mesmo 

corporativismo. como temia Braz (2007), o Conjunto CFESS/CRESS reafirmou os 

princípios do Projeto Ético-Político por meio de diversas campanhas como a de 2009 

“Lutar por direitos, romper com a Desigualdade”. 

 
Outras conquistas referentes aos direitos trabalhistas das/dos profissionais foi 

a aprovação da Lei 12.317/10, que refere-se à carga horária de  30 horas/semanais 

para assistentes sociais, sem redução salarial; a luta por concursos públicos, que 

resultou na realização de concurso para 900 vagas para Assistentes Sociais no 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); dentre outros projetos de leis88.  

 
No tocante à formação profissional, a categoria realizou diversos debates e 

através de denúncias quanto ao não cumprimento das condições mínimas de 

ensino, conseguiu que fosse aprovada uma portaria do Ministério da Educação 

(MEC) que descredenciou a UNITINS (Fundação Universidade de Tocantins), uma 

das maiores responsáveis pela difusão do ensino à distância em Serviço Social.  

 
As condições históricas são de descenso das lutas sociais, mas temos a 
clareza de que a crise não está no Projeto. Quem se encontra em crise, 
mais uma vez, é o capital. Desta vez configurada como uma crise 
estrutural, sistêmica, o que demonstra a inviabilidade e a necessidade de 
lutarmos pelo socialismo. É também nessa perspectiva que devemos 
afirmar a luta pelo Projeto Ético-Político, embora as condições para a sua 
efetivação não sejam favoráveis. Se o problema não está no Projeto, e sim 
nas suas condições objetivas, lutemos para alterá-las (CIRNE, 2009, p.94).  

 

 Diante das questões levantadas reafirmamos a necessidade de identificar no 

cotidiano profissional elementos capazes de sinalizar para a viabilidade de bases 

reais/concretas do projeto profissional.  

 
 Face à degradação do serviço público e aviltamento das condições de 

trabalho, o que observamos é a reafirmação do Serviço Social enquanto uma 

profissão pertencente à classe trabalhadora, o que aponta para um resgate da 

consciência de classe das/dos profissionais.  

 

                                                 
88

 A exemplo desse a autora refere-se ao Projeto de Lei 060, que diz respeito a inserção do Serviço Social na 
educação. 
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 Assim, a partir de nossas reflexões sobre a relação entre o Projeto Ético-

Político e a formação da consciência de classe das/dos assistentes sociais dos 

CRAS de Recife, vimos observando um real movimento de reorganização desse 

segmento trabalhista pela efetivação da política da assistência social e garantia de 

seus direitos trabalhistas. Tendo a forte influência dos princípios e valores do Projeto 

Ético-Político nesse processo. 

 
 Nesse sentido, podemos afirmar que o Projeto Ético-Político do Serviço 

Social, em todo o seu amadurecimento teórico, político e filosófico; conquista uma 

autonomia intelectual e política que lhe permite contribuir com a reorganização de 

um projeto societário, não somente ser levado a “reboque” pela desmobilização das 

organizações da classe trabalhadora hoje. 

  
 

2.2 Pressupostos reais para materialização do Projeto Ético-Político do Serviço 

Social nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em Recife. 

 

 

Iamamoto (2008) coloca que dentre os atuais desafios que devem ser 

enfrentados pelo Serviço Social, o maior deles seria tornar a atual direção política da 

profissão em um guia efetivo para o exercício profissional e consolidá-lo por meio de 

sua implementação efetiva, compreendendo que a atual direção se encontra na 

contramão da maré neoliberal, sendo necessário articular as dimensões 

organizativas, acadêmicas e legais. 

   
A sua reafirmação (do Projeto Ético-Político) depende, não exclusivamente, 
tanto das respostas políticas que as vanguardas profissionais darão aos 
desafios atuais (no âmbito do exercício profissional e no campo de 
formação – onde de destaca a espantosa expansão de cursos privados, 
inclusive os que se valem das metodologias de ensino em graduação à 
distância) quanto das ações dos profissionais nas diversas áreas de 
atuação, a partir de intervenções qualificadas, éticas e socialmente 
comprometidas (BRAZ e TEIXEIRA, 2009,p.197).   

  
Ao realizar uma pesquisa com assistentes sociais que são gestores (as) 

municipais da política de assistência social na Secretaria Municipal de Assistência 

Social (SEMAS), Prefeitura Municipal de Fortaleza, Peixoto (2008) observa que 

estes mesmo tendo um histórico com a organização política da categoria são reféns 

dos instrumentos institucionais de alienação do trabalho. Sendo evidente em seus 
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discursos as limitações das condições objetivas da sociedade capitalista para 

realização de suas tarefas. 

 
Ela destaca de forma mais alarmante que alguns profissionais, num processo 

quase mecânico, absorvem valores, sem que na maioria das vezes, realizem uma 

reflexão do que verdadeiramente eles propõem, ou seja, um ativismo exorbitante, e 

pouca análise teórica, ou aplicações equivocadas. A situação mais grave ainda é 

quando alguns profissionais não articulam o sentido ontológico da teoria social e 

nem a dimensão ética-política e ideológica do projeto com a realidade a qual se 

aplica esse conceito, podendo acarretar ações deslocadas do sentido da teoria 

(PEIXOTO,2008,p105). 

 
 Para compreender o cotidiano é necessária a apreensão das mediações 

objetivas e subjetivas. Tais mediações, lembra Guerra (2007), interferem com maior 

ou menor incidência no profissional que vai responder a elas, articulando sua razão 

à sua vontade. Dessa forma são enfrentadas: condições objetivas do contexto 

institucional e as condições subjetivas das/dos profissionais (seus valores, 

princípios, posturas, referencial, experiências).  

 
A análise crítica da realidade, através do domínio do referencial heurístico 

crítico-dialético, aliado a uma maior clareza sobre as finalidades/objetivos das ações 

pode possibilitar ao profissional a realização de escolhas de forma consciente e uma 

elevação acima da cotidianidade. Aumentam assim as possibilidades de o 

profissional se vincular à esfera humano-genérica, o que caracteriza uma tomada de 

decisão ética. No âmbito do exercício profissional, ações e decisões estarão 

voltadas para o fortalecimento do atual projeto profissional – Projeto Ético-Político. 

  

 Nas condições e relações atuais do exercício profissional, um conjunto de 

mediações conforma este processo: a precarização das condições de trabalho, a 

ameaça ao desemprego, o achatamento salarial, o aprofundamento do processo de 

pauperização, a mudança nos parâmetros legais e institucionais que orientam as 

relações de trabalho, o precário contrato de trabalho, a alienação no/do trabalho. 

Guerra (2007) afirma que estas determinações da lógica do capital interferem no 

modos operandi do exercício profissional. Em muitos casos, acaba limitando-se ao 
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cumprimento de rotinas burocráticas e de metas institucionais, influenciando nas 

funções, qualidade e competência do trabalho profissional.  

 
O processo de interiorização da profissão, que vem sendo determinado pela 

descentralização das políticas sociais brasileiras (saúde, educação), e mais 

recentemente pela implementação do SUAS nos anos 2000, conforme argumenta 

Santos (2010), contribuiu para expansão dos postos de trabalho para profissionais 

do Serviço Social. Fator observado a partir da realização de uma pesquisa empírica 

nos CRASs de 118 municípios de Pequeno Porte, do Estado do Rio Grande do 

Norte. 

 
O perfil das demandas nos CRASa está vinculado às transformações que 
vêm ocorrendo tanto na base material da sociedade capitalista como nas 
inflexões no mundo do trabalho, explicitadas pela flexibilização e 
precarização do trabalho. Essas modificações permitem apreender novas 
requisições, competências e condições de trabalho do profissional de 
Serviço Social (SANTOS, 2010, p.398).  

 

A autora evidencia a reprodução de relações clientelistas e assistencialistas 

conservadoras associadas a novas legislações e normas da política de assistência 

social, presentes na implementação do SUAS, como explicitamos no capítulo 

anterior. Santos (2010) também identifica que as relações trabalhistas das/dos 

profissionais de Serviço Social são bastante precarizadas, sendo predominantes 

contratos temporários, mediante indicação e convite pelos gestores. 

 
Diante de um claro empobrecimento da reprodução das condições de vida por 

meio dos baixos salários, ausência de direitos trabalhistas, insuficientes 

capacitações, falta de autonomia profissional, clientelismo; Santos (2010) destaca a 

alta rotatividade de profissionais nos CRASs. Elemento também presente nos 

CRASs do município de Recife, conforme exposto no capítulo anterior.  

 
O aumento do desemprego, do subemprego, da precarização do trabalho, 
as novas formas de contratação – por tempo determinado, por projetos, por 
hora, por tempo parcial, e outras – incidem na qualidade das demandas – 
engendradas por interesses diferentes e/ou divergentes de segmentos da 
classe dominante, dos usuários, das instituições, da profissão – que por 
meio de muitas mediações – chegam ao profissional e dele exigem novas 
competências e qualidade na intervenção profissional. Mediado pela lógica 
do mercado, o exercício profissional sofre um redimensionamento pelas 
alterações ocorridas na esfera dos serviços. A esse é incorporada a lógica 
da produção capitalista, alterando suas condições e relações de trabalho e 
formas de sociabilidade (SANTOS, 2010, p.433).      
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Na pesquisa realizada nacionalmente pelo CFESS (Conselho Federal de 

Serviço Social) em parceria com a UFAL (Universalidade Federal de Alagoas), por 

meio do Grupo de Pesquisa Serviço Social, Trabalho e Direitos Sociais, em 2004 e 

publicada no ano posterior89, revela que o maior espaço de atuação das (dos) 

profissionais são as políticas públicas, com destaque para a esfera municipal 

(40,97%), seguindo a esfera estadual (24%) e federal (13,19%). O vínculo 

empregatício no serviço público se dá principalmente por meio de concurso público – 

estatutário (55,68%), dado que nos revela também a inserção na esfera pública por 

meio de contrato/temporário. 

 
 Encontra-se evidente também profissionais sem nenhum vínculo 

empregatício, ou seja, profissionais que não estão inseridos no mercado de trabalho 

– desemprego.  

 
Na região Nordeste 26,53% das/dos profissionais que atuam na esfera 

pública possuem vínculo celetista, 12,24% como serviços prestados e 11,73% como 

contrato temporário, é a região que concentra o menor índice de profissionais com 

vínculo estatutário (47,45%), revela-se dessa forma a precarização das relações de 

trabalho mesmo na esfera pública estatal.  

 
Essa região também é marcada pela prevalência do baixo salário, em todas 

as outras prevalece o salário entre 4 a 6 SM (salários mínimos90), sendo o maior na 

região sul (51,26%) e o Nordeste com o menor índice (42,35%), onde 27,55% de 

profissionais recebem até 3 SM (em segundo lugar), mesmo sendo a região que 

concentra o maior índice de especialistas. Tal realidade foi lembrada durante as 

entrevistas feitas com profissionais dos CRASs em Recife. 

  
No tocante ao conhecimento da legislação profissional a pesquisa nacional 

revela que 96,37% das/dos assistentes sociais tem conhecimento sobre o Código de 

Ética e 90,55% já leram a Lei de Regulamentação da Profissão, entretanto apenas 

60,31% reconhecem que essa legislação respalda o seu exercício profissional. Já 

em relação às assistentes sociais que trabalham nas instituições públicas 

                                                 
89

 Site: http://www.cfess.org.br/arquivos/perfilas_edicaovirtual2006.pdf, acessado em 31 de janeiro de 
2011. 
 
90

 Na época da pesquisa – Maio de 2004 – o salário mínimo era de R$240,00. 

 

http://www.cfess.org.br/arquivos/perfilas_edicaovirtual2006.pdf
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municipais, se evidenciou uma porcentagem de 44,06% de profissionais que 

afirmam que sua legislação não respalda o exercício profissional. 

 
Dessa forma, para as/os assistentes sociais pesquisadas (os) existe uma 

“fratura” entre a legislação e o exercício profissional, o que aponta para uma 

dificuldade, no âmbito da formação profissional, por parte das/dos profissionais em 

relacionar a dimensão universal (legislação) e a dimensão singular (o cotidiano que 

se expressa no exercício profissional). Compreedemos que tais elementos requerem 

uma pesquisa de âmbito mais aprofundado sobre o processo de formação 

profissional e seus rebatimentos no exercício profissional, o que não se constitui 

objeto específico de nossa pesquisa aqui apresentada. 

 

 

2.2.1 O exercício profissional das/dos assistentes sociais dos CRAS em 

Recife: primeiras considerações sobre os resultados da pesquisa.  

 

 

2.2.1.1 Objetivo e perfil das assistentes sociais dos CRAS em Recife 

entrevistadas. 

 

 A nossa pesquisa teve como objetivo analisar a relação que se estabelece 

entre o Projeto Ético-Político do Serviço Social e a tomada e formação da 

consciência da classe das/dos assistentes sociais dos Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS) de Recife. 

 
A fim de obter elementos que nos possibilitassem-se investigar como se dá 

esse relação utilizamos como técnica a coleta documental e bibliográfica, o uso da 

técnica da observação participante, registrada em Diário de Campo, e a realização 

06 entrevistas91 com assistentes sociais que estão lotados nos CRASs em Recife, 

elegendo um/uma profissional de Serviço Social lotado no CRAS por RPA. 

Participaram então profissionais dos seguintes equipamentos: CRAS Santo Amaro 

                                                 
91

 As entrevistas ocorreram entre os meses de setembro a novembro de 2010, após liberação do Comitê de Ética 
em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de 
Pernambuco (CEP/CCS/UFPE) para coleta de dados. 
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(RPA01), CRAS Campina do Barreto (RPA02), CRAS Dois Irmãos (RPA03), 

CRAS Roda de Fogo (RPA04), CRAS Totó (RPA05), CRAS Boa Vista (RPA06). 

 
A escolha das profissionais entrevistadas se deu em alguns momentos pela 

aproximação e participação nos espaços de mobilização das/dos servidoras (es), 

foram os casos das RPAS 01, 03, 04 e 06. Nas outras RPA (02 e 05), a escolha foi 

compulsória, devido à escassez de profissionais. 

 
A grande maioria das assistentes sociais começaram a trabalhar na 

Secretaria de Assistência Social (SAS) no mês janeiro de 2008, momento em a 

Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) inicia o processo de convocação das/dos 

primeiras (os) classificadas (os) no concurso público (Edital publicado no Diário 

Oficial do Município NO 50 de 05 de maio de 2007). 

 

Do universo entrevistado, identificamos que a maioria das profissionais 

concluíram o curso de graduação a menos de 10 anos (um total de 04 assistentes 

sociais), as outras duas possuem em torno de 20 a 30 anos de formação. No tocante 

à capacitação continuada, observamos que 03 dessas possuem especialização as 

áreas de: comunicação (Esurbi, 2000), psicologia organizacional do trabalho 

(FAFIRE) e políticas públicas e gestão em Serviço Social (UFPE).  

 
 Das assistentes sociais entrevistadas, um total de 04 possuem outro vínculo 

empregatício, nas áreas da saúde e educação, destas, 03 possuem vínculos efetivos 

em instituições públicas. Tal elemento deve-se, além da necessidade de 

complementação salarial, à disponibilidade do horário, visto que a carga horária 

exigida pela PCR é de 06 horas semanais92. 

 

 

 

 

                                                 
92

 Vale considerar que o duplo vínculo em cargos públicos não é, a priori, aceito pela PCR, apesar de a 
Constituição Federal de 88 reconhecer a possibilidade de acumulação de dois vínculos público nos casos de 
profissões privativas de saúde, assim o CFESS reconhece o Serviço Social como profissional de saúde. 
Posteriormente falaremos mais sobre essa questão. 
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2.2.1.2 A concepção das assistentes sociais dos CRAS de Recife sobre a 

implementação da política de assistência. 

 

 

No capítulo anterior apresentamos a atual configuração da política da 

assistência social e sua execução no município de Recife. Vimos que existe um 

imenso déficit da gestão municipal para com essa área, gerando enormes desafios 

para as/os profissionais da assistência (CRAS em número bastante reduzido, 

péssimas condições de infra-estrutura, precárias condições de trabalho, 

centralização e burocratização dos serviços e programas, baixos salários para as/os 

servidoras (es), etc..). Todas essas questões repercutem diretamente no fazer 

profissional das/dos assistentes sociais. 

 
Os trabalhos desenvolvidos pelas equipes tornam-se pontuais e pulverizados, 

realidade essa também apresentada no capítulo anterior. A partir do relatório acima 

referido, é possível notar que a grande maioria dos atendimentos são decorrentes de 

“demanda espontânea93”, ou seja, a própria comunidade que procura o atendimento, 

tendo em vista as equipes CRAS e GRAS terem dificuldade para planejarem ações 

e realizarem “busca ativa”94 junto a suas área de abrangência.  

 
Assim, conforme exposto no capitulo anterior, a grande parte das equipes não 

realiza reuniões socioeducativas com as famílias, tanto por falta de estrutura para 

essa atividade (espaço físico, material de expediente, etc.) quanto à alta rotatividade 

das/dos profissionais, de nível superior e médio, o que dificulta a construção de 

vínculo entre as/os profissionais e a comunidade. 

 
(..) porque pela política dá pra ver bem como é que a gente deveria 
funcionar, não deveria nem ter GRAS, em vez de GRAS poderia ser um 
outro CRAS, uma área de cobertura muito grande, que daria pra você ver, 
(...), em termos de carência onde situar melhor esse CRAS. Então eu acho 
que a gente ta numa conjugação mais antiga, (...) dentro da área, podia 
trabalhar com as famílias, (...), todas as dimensões, dimensões política, 
trabalhar as organizações que tem, o Orçamento Participativo, os 
Conselhos tudo, e em vez de trabalhar a assistência com os benefícios, do 
que você fazer esse trabalho que a gente faz (...) é um trabalho individual, 

                                                 
93

  Demanda Espontânea é a procura por parte da própria família, e/ou indivíduos, ao atendimento social da 
equipes CRAS e GRAS, sem o encaminhamento prévio de outras instituições.  
 
94

 O Guia de Orientação Técnica do CRAS – MDS (2009) define busca ativa como a procura intencional, 
realizada pelas equipes de referência do CRAS.   
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que por mais que você esteja esclarecendo sobre direito pra pessoas terem 
acesso, você não ta trabalhando com organização, então se você 
considerar que as coisas não mudam por si só, não vão mudar (...), você 
tem uma área de focar mais ai já seria alguma coisa se você já tivesse um 
CRAS (...) lá dentro da área (DINA). 

 
As atuais configurações de trabalho das/dos assistentes sociais lotados na 

esfera pública municipal, ou seja, na execução direta da política municipal da 

Assistência Social, como expomos anteriormente, têm revelado que essa atuação se 

torna fragilizada pela falta e/ou escassez de recursos municipais direcionados para a 

política de assistência social, que atinge diretamente a população e o próprio 

profissional que se vê sem condições mínimas para ir além das demandas 

meramente emergenciais, conforme exposto no capítulo anterior.  

 
São recorrentes nas falas das assistentes sociais dos CRASs que 

participaram da entrevista, críticas às atuais configurações adotadas pela SAS, pois 

as precárias condições do CRASs e GRASs, a falta de um equipamento próprio e 

dentro do território dificulta a realização de um trabalho mais  organizativo na 

comunidade.  

 
(..) ausência do município nos projetos da assistência. A gente executa os 
serviços que são projetos federais, mas não há iniciativa municipal pra 
execução de ações e principalmente com o trabalho de assistência básica, 
que tem uma perspectiva de ser prevenção, muitas vezes de violência, (..), 
que estão com os vínculos fragilizados. Então a gente não tem recursos 
para fazer um trabalho com grupos, por exemplo, quando a gente 
desenvolvia aqui trabalho com grupos a gente tinha que desenvolver mil 
estratégias diante da falta de recursos, pra mobilizar essas pessoas a fazer 
parte das reuniões com grupos (HAUTIL).  

 
Tanta coisa que a gente não faz, tanta demanda que a gente não tem, (...), 
a gente trabalhar, eu acho que o profissional do CRAS, o da Assistência, 
trabalha limitado às condições da política de Assistência que é ofertada no 
município, entendeu, que eu vejo gente no interior fazendo coisas que eu 
fico babando, que se a gente for tentar fazer a gente não faz, agora é por 
erro profissional? Não! Eu não posso (...) montar uma coisa aqui que eu 
não tenho estrutura, entendeu, eu não posso, então eu acho que a gente 
infelizmente é limitado no exercício da profissão, (...), pelas condições de 
trabalho e pela limitação institucional (NADIR). 

 

Esse fenômeno está diretamente relacionado à desregulamentação das 

políticas sociais em âmbito nacional, da década de 90 aos anos atuais, como 

também está ligado ao lugar que ocupa a Política da Assistência Social na gestão 

municipal. Braz (2004) afirma que a continuação da “contrarreforma” do Estado, pelo 

governo Lula, interfere nos espaços de trabalho das/dos assistentes sociais, 

considerando que estes são empregados principalmente pelos órgãos estatais, 
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gerando uma degradação/redução dos serviços públicos, dos direitos sociais e 

conseqüentemente se confronta com o Projeto Ético-Político do Serviço Social. 

 
 Quando questionadas sobre os desafios pelos quais a política da assistência 

social em Recife passa e suas possíveis causas, as profissionais responderam, com 

unanimidade, que os limites e dificuldades na implementação da política no 

município devem-se ao lugar que ela ocupa, a sua visibilidade e seu reconhecimento 

junto à sociedade. Dessa forma, para as assistentes sociais muitas vezes “falta 

vontade política” por parte das/dos gestoras (es) municipais para reconhecer a 

assistência como política de direito.   

 
eu acho que tem que ter uma visão do gestor investir de fato na política, 
pra que ela aconteça de verdade, que a gente sabe do sucateamento que é 
a assistência, um orçamento muito pequeno diante da problemática que é, 
e aí tem que ter vontade política mesmo pra que as coisas aconteçam 
(IGNEZ) 

 
Pautado nas dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-

política do projeto profissional do Serviço Social, as/os trabalhadoras (es) da 

SAS/IASC fazem severas críticas à execução da política de assistência social no 

município, o que demonstra um processo de formação de uma consciência crítica, 

como vimos no primeiro capítulo e estaremos aprofundando no próximo.  

 

Outra constatação das profissionais é a falta de um direcionamento da gestão 

que prime por ações intersetorias entre as secretarias da PCR, pois a assistência 

social é uma política que deve ter sempre como horizonte as outras políticas sociais, 

conforme afirmam os Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de 

Assistência Social (CFESS, 2010)95. Vejamos o depoimento da assistente social: 

 
Às vezes a gente fica sabendo, alguma coisa que a gente poderia ta 
fazendo junto à população, mas que a gente sequer ficou sabendo, ai 
quando a gente sabe já passou o período de inscrição, alguma coisa. 
Questão do por exemplo do Projovem Trabalhador

96
, para fazer curso 

                                                 
95

 A intersetorialidade na Política de Assistência Social é demasiado importante, o SUAS em seus documentos 
chama a atenção para a realização e construção de uma rede de serviços e políticas. Sob essa temática 
sugerimos Nascimento (2009).  

96
 O Programa Projovem Trabalhador faz parte de uma política de qualificação social e profissional do Ministério 

do Trabalho e Emprego, tem o objetivo de preparar o jovem para o mercado de trabalho e para ocupações 
alternativas geradoras de renda. O público alvo são jovens desempregados com idades entre 18 e 29 anos, e 
que sejam membros de famílias com renda per capita de até meio salário mínimo.Em Recife esse programa é 
executado pela Secretaria de Educação.  

 



 113 

 

  

capacitação e tudo, que a gente poderia ta mobilizando a comunidade pra 
participar a gente não fica sabendo. Ai são informações que a gente 
poderia ta trabalhando com elas, mas que a gente sequer fica sabendo. 
Que as vezes até um telefonema: “- ta acontecendo isso e tal!” Que a gente 
não fica sabendo (GUIOMAR). 

 

 As profissionais pautam em suas falas a necessidade de discutir e aprofundar 

as atribuições e competências de cada profissional que compõe a equipe dos 

CRASs/GRASs, principalmente no que diz respeito à atuação das/dos psicólogas 

(os) nas equipes.  

 
Tal demanda se evidencia pela própria mobilização/organização das/dos 

psicólogas (os), que no ano de 2009 procuraram construir um grupo na secretaria 

com objetivo de debater sobre sua atuação e atribuições, porém desde o início do 

ano de 2010 o grupo não se reúne mais, devido à rotatividade das/dos profissionais 

e dificuldade para realização das reuniões97. 

 
Fica evidente para as assistentes sociais entrevistas que embora as 

atividades realizadas pela equipe psicossocial dos CRASs/GRASs sejam as 

mesmas (atendimento social, visita domiciliar, realização e planejamento em 

reuniões, encaminhamentos, etc..), as formas de intervenção são diferenciadas, pois 

“(..) cada um com o seu saber lógico com um olhar psicológico e um olhar social, 

mas as atribuições são bem parecidas” (IGNEZ). 

 
A fim de subsidiar a atuação das/dos assistentes sociais e psicólogas (os) na 

política de assistência social foram publicados, em 2007, pelos respectivos 

Conselhos Federais (Conselho Federal de Serviço Social- CFESS e Conselho 

Federal de Psicologia - CFP) parâmetros, ressaltando as competências e atribuições 

das respectivas profissões98.   

 
Nesse contexto de dilemas e desafios para as/os assistentes sociais no SUAS 

o CFESS busca contribuir através da criação de diversos encontros e publicações 

pautadas nas legislações da profissão. Mais recentemente foi lançado em versão 

                                                 
97

 A atuação na Política da Assistência Social/ CRAS é um espaço relativamente novo para as/os profissionais 
de psicologia, assim o Conselho Federal de Psicologia encontra-se em processo de debate e discussão a fim de 
identificar as competências e atribuições das/dos psicólogos na assistência.  
 
98

 Em 2008, o CFESS reedita e publica esses parâmetros, no contexto de realização do Seminário Nacional O 
trabalho de Assistentes Sociais no SUAS, que ocorreu nos dias 02 e 03 de abril no Rio de Janeiro, publicação 
essa que inaugura a série: Trabalho e Projeto Profissional nas Políticas Sociais.  
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preliminar o documento Trabalhar na Assistência Social em defesa dos Direitos da 

Seguridade Social. Contribuições do conjunto CFESS/CRESS ao debate sobre 

definição de Trabalhadores da Assistência Social, setembro de 201099.  

 
Nesse documento o conjunto procura contribuir e problematizar as discussões 

levantadas pelas (os) trabalhadoras (es) do SUAS e pelo MDS, como expusemos no 

capítulo anterior.  Pautado no conceito amplo de Seguridade Social, que envolve um 

sistema de proteção social, por meio da efetivação de todos os direitos sociais 

previstos no artigo 6º da Constituição Federal, o documento expressa a necessidade 

de pautar a definição das/dos trabalhadoras (es) em dimensões éticas, políticas e 

técnicas.  

 
Para o conjunto CFESS/CRESS a gestão do trabalho com profissionais, que 

em sua grande maioria atuam em equipes multiprofissionais, deve contemplar três 

dimensões indissociáveis: as condições materiais, institucionais, físicas e financeiras 

necessárias para execução da assistência social, as competências e atribuições 

próprias de cada profissão; e os meios e instrumentos necessários ao exercício 

profissional (CFESS).  

 
 O documento supracitado sinaliza para as competências e atribuições 

das/dos assistentes sociais, dando ênfase para: a defesa dos direitos sociais, a 

busca pela criação de espaços coletivos de participação da população baseado na 

educação popular e organização política, a realização de visitas domiciliares, na 

perspectiva da socialização de informações, garantia de acesso aos serviços, não 

sendo competência da/do profissional realizar visitas com caráter fiscalizatório e 

controle de rendimento familiar.    

 
Vemos que as/os assistentes sociais dos CRASs em Recife reconhecem na 

construção do Projeto Ético-Político do Serviço Social, em suas diversas 

regulamentações (Diretrizes Curriculares, entidades organizativas que compõem a 

profissão, legislações sociais e principalmente Lei de Regulamentação e no Código 

de Ética) a possibilidade da defesa legal de seus princípios. 

 

                                                 
99

 Site CFESS: http://www.cfess.org.br/arquivos/cartilhacfesscress_seguridade_site.pdf, acessado em 31 de 
janeiro de 2011. 

http://www.cfess.org.br/arquivos/cartilhacfesscress_seguridade_site.pdf
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(...) quando você tem a lei, por mais interpretação que tenha mais pelo 
menos já é alguma coisa, você pega e se apropria, “- O MDS ta mandando 
fazer isso, então vamos fazer isso!” (..) E meu Código de Ética diz pra eu 
não aceitar qualquer coisa que não é pra eu fazer. 
Então eu acho que é um respaldo técnico, que antes não tinha tanto. Então 
assim...eu acho que o CFESS ta sendo muito assim, eficiente nisso, essa 
nova gestão, que agora tem feito muita coisa, e no decorrer desses últimos 
anos, (...), toda essa mobilização das 30 horas, pra gente pegar material e 
levar pros locais de trabalho, acho que a gente deve realmente pegar isso 
ai, não é só ler aquilo ali, (...), ir lá no CRESS, pegar o material e trazer pro 
ambiente de trabalho

100
. (DINA). 

 

 A assistente social em seu diálogo também faz menção à demanda 

repassada para as equipes CRAS/GRAS nos meses de agosto/setembro de 2009, 

de realização de visitas domiciliares às famílias em descumprimento das 

condicionalidades do Programa Bolsa-Família (PBF). Estas foram identificadas a 

partir da auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) junto ao Cadastro Único 

(Cad Único – MDS). A fim de subsidiar a atividade, o MDS encaminha a Instrução 

Normativa nº31, de 17 de julho de 2009 (SENARC/MDS). 

 
A referida Instrução Normativa coloca que o município deve realizar as visitas 

domiciliares, ficando a critério deste a utilização de uma máquina fotográfica, o que 

caracteriza essa ação como de caráter eminentemente fiscalizatório e antiético.  

 
Ao receber a demanda as/os profissionais (assistentes sociais, psicólogas 

(os), pedagogas (os)) da grande maioria das RPAs buscaram se organizar e discutir 

em reunião da Diretoria da Proteção Social Básica (DPSB) o posicionamento de não 

realizar essa atividade, pois esta fere tanto os Princípios dos referidos códigos 

profissionais quanto a própria natureza dos CRAS/GRAS que se baseia na defesa e 

                                                 
100

 A assistente social lembra a campanha levantada pelo Conjunto CFESS/Cress e pela categoria profissional 
para implementação da Lei n.º 12.317/2010, que garantiu aos assistentes sociais a jornada de trabalho de 30h 
semanais sem redução salarial. A votação da lei no senado ocorreu no dia 03 de agosto, após o histórico Ato 
Público, organizado pelas entidades representativas da categoria (Conjunto CFESS-CRESS, ABEPSS, 
ENESSO), e que reuniu mais de 3 mil pessoas em frente ao Congresso Nacional, ato esse que ocorreu durante 
o XIII Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais em Brasília. Durante o 39º Encontro Nacional, que ocorreu de 
8 a 12 de setembro em Florianópolis (SC), o Conjunto CFESS-CRESS, no grupo temático do eixo de 
Fiscalização Profissional, foram debatidas diversas propostas para efetivar a aplicação da lei 12.317/2010, 
dentre estas o Conjunto convoca a categoria a coletar materiais (cartazes, panfletos, etc..) nos respectivos Cress 
e levaremos para seus locais de trabalho.  

Antunes (2010) afirma que a luta pela redução da jornada de trabalho é uma das lutas centrais para a classe 
trabalhadora, pois “mostra-se, contingencialmente, como um mecanismo importante (...) para tentar minimizar o 
desemprego estrutural que atinge um conjunto enorme de trabalhadores e trabalhadoras. Mas transcende em 
muito essa esfera da imediaticidade, uma vez que a discussão da redução da jornada de trabalho configura-se 
como um ponto de partida decisivo, ancorado no universo da vida cotidiana, para (...), permitir uma reflexão 
fundamental sobre o tempo, o tempo de trabalho, o autocontrole sobre o tempo de trabalho e o tempo de vida” 
(p.37). 
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ampliação dos direitos assistenciais, como também na construção de um vínculo 

com as famílias para a realização de um trabalho sócioeducativo. 

 
Assim, primeiramente ficou acertado em reunião que os técnicos dos 

CRAS/GRAS não iriam realizar essa atividade. De fato, as visitas foram realizadas 

pelas Gerentes das GRAS's 1, 2 e 6, e pela equipe técnica do Bolsa Família, que 

atualmente está localizada na Diretoria de Proteção Social Especial – DPSE.  

 
Muitas (os) desses técnicos são assistentes sociais, o que caracteriza a não 

compreensão por parte da diretoria da demanda problematizada pelas equipes, 

motivo pelo qual a demanda posteriormente é repassada para as equipes 

CRASs/GRASs, logo no mês de fevereiro de 2010. Após uma reunião com a 

diretoria, as categorias procuram os respectivos conselhos profissionais.    

 
Ao ser acionado o CRESS - 4º Região realiza uma reunião com a categoria e 

a Diretoria da DPSB no mês de fevereiro e após “ouvir as partes”, afirma ser 

atribuição das/dos assistentes sociais realizarem as mencionadas visitas, sendo 

ressaltado pelo órgão de classe a necessidade de se garantir as condições de 

trabalho, ficando acertado também a realização de visitas de fiscalização das 

Agentes Fiscais aos referidos equipamentos da SAS/DPSB101.  

 
Ao tomar conhecimento sobre a Instrução Normativa nº31, de 17 de julho de 

2009 (SENARC/MDS), o CFESS em reunião no dia 18 de maio de 2010, com a 

então Ministra do MDS - Márcia Helena Carvalho Lopes (assistente social), coloca a 

necessidade de alterar a instrução, pois esta se configura como de caráter 

policialesco e fiscalizatório. As informações que chegaram até o CFESS é que, em 

alguns casos, assistentes sociais são demandados a fotografar bens de usuários 

para comprovar que o benefício concedido até então era irregular, o que fere o 

nosso Código de Ética, exemplificou Ivanete Boschetti (Presidente CFESS)102. 

 

 Observamos que as/os assistentes sociais procuram se articulam e construir 

posicionamentos coletivos entre as equipes e demais profissionais a fim de se 

                                                 
101

 As visitas de fiscalização das Agentes Fiscais do CRESS ocorreram no segundo semestre de 2010. 
 
102

 Site:  http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=404, acesso em 31 de dezembro de 2010. 
 

http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=404
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fortalecerem profissionalmente, politicamente e tecnicamente. Procurando provocar 

os diferentes órgãos da categoria (em especial o Conjunto CFESS/CRESS). 

 

 Dada as polêmicas apresentadas pelo MDS, SAS/PCR, categoria e seus 

órgãos representantes (CFESS/CRESS), identificamos a necessidade de uma 

discussão coletiva e aprofundada, pautada nos princípios do Projeto Ético-Político, 

sobre as competências e atribuições profissionais das/dos assistentes sociais frente 

às novas configurações das Políticas de Seguridade Social, principalmente no 

tocante à gestão dos benefícios de transferência de renda, que atualmente 

assumem uma centralidade nas políticas governamentais. A exemplo da discussão 

levantada na Carta Maceió (2000), que apresentamos no início desse capítulo.  

 

Um elemento que chamou nossa atenção nas entrevistas foi a existência nas 

equipes de divergências no âmbito profissional e pessoal, elemento esse presente 

nos ambientes de trabalho e na própria esfera inter-pessoal, que tornam-se muito 

mais exaltados nos ambientes com escassez recursos, sem Política de Recursos 

Humanos (qualificação e motivação profissional), ou mesmo falta da figura do/da 

Coordenador (a) de CRAS, conforme previsto na NOB-RH/SUAS 103. 

 
(...)se a gente tivesse uma coordenação técnica, vamos formar cada 
instituição uma coordenação, (...) vir pra assessorar mesmo, ajudar no dia 
a dia, como é que ta aqui, como é que ta a relação da equipe, entendeu? 
Ajudar no dia a dia, a gente não tem isso, fica aquela coisa (..). Eu acho 
que falta muito isso. (...).Você imagina se a NOB-RH fosse cumprida, se a 
gente tivesse coordenadores, e fossem coordenadores técnicos, tirados do 
corpo técnico. (...). Se a gente tivesse a coordenação técnica não seria 
muito melhor?, chegava um coordenador técnico, conversava como todo 
mundo, fazia as capacitações, mandava a gente pro locais que tem que 
capacitar, via como é que ta funcionando as reuniões de rede em outro 
local, procurava saber como é que funciona, como é que deveria ser. 
Capacitação quando tem.., não tem uma política de capacitação de 
recursos humanos (DINA). 

     
 Assim, compreendemos que a maioria das demandas levantadas pelas 

assistentes sociais dos CRAS de Recife encontram-se presentes nas próprias 

legislações da política de assistência social (com destaque para a NOB/SUAS e 

NOB-RH/SUAS), cabendo ao município sua adequação/efetivação e aos 

                                                 
103

 Conforme exposto no 1º Capítulo, até o momento existem apenas 02 Coordenadoras, no CRAS Santo Amaro 
(RPA 01) e no CRAS Roda Fogo (RPA02), ambas não são concursadas.  
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profissionais uma maior apropriação a fim de ter instrumentos técnicos para 

fundamentar as reivindicações.    

 

2.2.1.3 Os princípios do Projeto Ético-Político requeridos no exercício 

profissional nos CRASs em Recife. 

 

 

No que diz respeito aos princípios do Projeto Ético-Político (PEP) requeridos e 

materializados na atuação do CRAS, as assistentes sociais ressaltam que sempre 

buscam discutir nas reuniões das equipes melhores formas de intervenção junto aos 

usuários. São lembrados principalmente os princípios da equidade e justiça social, 

liberdade, democracia, emancipação humana e política, combate a qualquer forma 

de preconceito, garantia e ampliação de direitos sociais através das demais políticas 

sociais. 

 
No âmbito da intervenção junto aos usuárias (os), as profissionais 

demonstram possuir autonomia para construir mediações a fim de operacionalizar os 

princípios do PEP,  pois “(..) com relação à instituição eu me sinto desrespeitada 

com relação ao Código de Ética em várias situações, mas eu acho que com relação 

ao usuário que é algo (..) que depende de mim enquanto profissional ” (HAUTIL). 

 
Ou seja, no que diz respeito aos direitos das/dos usuárias (os) ligados 

diretamente ao exercício da profissão (esclarecimento, acolhimento, escuta, 

atendimento, encaminhamento, etc..) é percebida uma efetivação dos princípios. 

Contudo, no âmbito dos direitos trabalhistas das/dos profissionais e execução da 

política pela SAS, as profissionais percebem um descaso e violação de leis e 

direitos. 

 
(...) o momento que eu tenho de ta informando os usuários sobre seus 
direitos, mexendo com isso, a questão de cidadania mesmo, de autonomia, 
ai eu faço. Eu acho que é o meu principal (..), porque eu acho, que eu sinto 
que é o meu único espaço que realmente eu tenho de contribuir de alguma 
forma com a transformação (HAUTIL). 

   

Observamos que o princípio da democracia encontra-se bastante presente 

principalmente nas atividades realizadas com grupos de usuários.  
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Democracia. Acho que principalmente nos grupos, (..), tem muito assim, 
quando a gente fazia os grupos, não é algo fechado, (..) que o CRAS 
levava, mas era algo pensado e planejado pelo grupo, (...), era dentro da 
demanda do grupo que surgia, que a gente ai trabalha, não chegava 
com..a gente leva um norte, mas é o grupo que vai definir, até onde ele vai, 
o que vai fazer e como ele vai fazer (IGNEZ). 

 

 Temos também o princípio da liberdade, do respeito às escolhas feitas pelos 

usuários e da importância da/do profissional para essa tomada de decisão.  

 
Porque esta questão da liberdade é muito importante. Até pra gente dar 
liberdade pro usuário, (...) porque o usuário é desprovido de outros direitos, 
a gente quer tutelar o usuário, então esta questão de dar liberdade pro 
usuário, ele ser protagonista na decisão da sua vida (...) Isso é um 
exercício difícil. Porque às vezes a gente vê:  - Poxa, a gente ofereceu isso, 
isso e isso e ele não vai! Não vai porque ele tem liberdade de querer não ir, 
de ter outras opções, de achar que aquilo que a gente está apontando não 
é o melhor para ele. Então é um princípio importante e difícil de trabalhar 
com ele (LUCY). 

 
(...)eu acho que assim, a gente não é dono do saber, então o usuário às 
vezes nos traz muita coisa, e aí assim a gente tem muito da questão desse 
olhar maior, (...) , que não sou eu que vou determinar o que aquele usuário 
tem que fazer, eu to ali simplesmente pra mediar, pra orientar, né?, e pra 
ele buscar (IGNEZ). 
 

Outro princípio que foi bastante ressaltado foi o compromisso com a 

qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, 

na perspectiva de competência profissional. Alguns profissionais salientam o 

importante papel da SAS e do CRESS com esse constante aprimoramento.  

 
Eu acho que o principal que a gente não pode perder é a questão do 
usuário, é desse usuário, ele que necessita do atendimento, ele que 
precisa da tua intervenção, então você não pode perder o foco nele 
(IGNEZ).  

 
(..)falta tanto por parte de mim como por parte (..) das instituições, do 
Cress, da Prefeitura, de investimento nessa área, uma formação contínua 
mesmo que eu acho que a gente precisa, na realidade a dinâmica não dá 
pra você fazer um curso e trabalhar pronto!, você tem que ta sempre se 
aprimorando (GUIOMAR). 

 
Dos direitos das/dos assistentes sociais foram ressaltados a defesa da 

autonomia, do livre exercício da profissão, das condições éticas e técnicas de 

trabalho, resguardo do sigilo profissional, como instrumentos que precisam ser 

defendidos pelos profissionais.  

 
Eu acho que no momento quando a gente não tinha espaço pra 
atendimento e a gente tinha que fazer o atendimento no pátio de uma 
escola, no salão de uma associação de moradores. Então assim, o Código 
de Ética foi super importante pra poder fundamentar a não efetivação 
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desse tipo de atendimento. De brigar mesmo por um espaço no CRAS, um 
espaço de atendimento, para dar o direito da escuta, de sigilo profissional, 
então isso a gente briga bastante (HAUTIL). 

 

Sobre as competências profissionais, identificamos nas entrevistas 

pronunciamentos que dizem respeito a uma maior participação da/do assistente 

social na execução da política, pois sua atuação ainda é muito limitada à mera 

operacionalização, execução das atividades. De acordo com as falas, não existe um 

incentivo, por parte da SAS/DPSB, para expansão do exercício profissional da/do 

assistente social para áreas como avaliação, planejamento e monitoramento, que 

conforme a Lei de Regulação da profissão (Lei 8.666/93) são também competências 

profissionais. 

 

Quando questionamos as profissionais sobre a relação entre a Política da 

Assistência Social e o Projeto Ético-Político, observamos que alguns sentiram certa 

dificuldade para fazer essa relação. Tal elemento pode apontar para uma debilidade 

na compreensão da dimensão técnico-operativa do projeto, tendo em vista a ênfase 

dada à dimensão teórico-metodológica. 

 
Eu nunca parei pra relacionar assim diretamente, a minha atuação 
profissional com o PEP assim, pra ler e refletir sobre isso na verdade né. 
Que é mais algo que eu leio de uma forma geral, profissional e tudo, mas 
não relacionado tão diretamente com a atuação especifica no CRAS, com a 
política de assistência, até porque acho que é algo maior que não se 
restringe nessa política né. Que eu procuro ler e ver assim..como .. algo 
que ultrapassa um campo de atuação, digamos se eu tivesse na saúde ou 
na educação (GUIOMAR). 

 

Entretanto, outras afirmaram que conseguem visualizar uma sintonia entre o 

PEP e a Política de Assistência Social.  

 
Olhe se a gente pegar a política (...)e confrontar ao Código de Ética, eu 
acho que leva. Agora se sabe que na prática essa política efetivamente 
ainda não acontece como ela é prevista. (...). Por uma série de questões 
que a gente já colocou: de estrutura, de falta de profissionais, de 
mobilização da população, de processo educacional que tem que 
acontecer com essa população, também. Mas eu acho que os dois não são 
destoantes (...). Eles conduzem numa direção que se não igual, mas que 
vão levar ao mesmo caminho, agora a prática é que ainda diferem por uma 
série de questões que vão implicar nisso. Mas eu acho que a política, ela ta 
de acordo com o que o Código de Ética coloca (IGNEZ). 
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2.2.1.4 Desafios para o Projeto Profissional: fortalecimentos e fragilidades 

profissionais. 

 

 

A partir da observação junto ao cotidiano das equipes foi possível visualizar 

muitas (os) assistentes sociais dos CRASs fragilizadas (os) no que se refere à sua 

atuação profissional, transmitindo para a prática profissional certo fatalismo, 

desânimo e até uma descrença na execução da Política Municipal da Assistência 

Social em Recife.  

  

Realidade que se encontra explícita no grande número de exonerações de 

profissionais, como também no desejo que alguns/algumas demonstraram ter de sair 

da assistência, de passar em algum outro concurso, ou mesmo optar por projetos 

pessoais. É bastante presente nas falas destas a falta de perspectiva em ficar na 

assistência. Dados da SAS revelam que somente no período de janeiro de 2008 a 

novembro de 2009, nos deparamos com um grande número de exoneração de 

técnicos, em um universo de 55 assistentes sociais, esse número chega a 34 

profissionais104.  

 
Dos diversos elementos que contribuem para o alto índice de exoneração 

podemos destacar a convocação de algumas/alguns assistentes sociais da SAS que 

possuem dois vínculos, logo no início do 1º semestre de 2008, para apresentação à 

Comissão de Acumulação de Cargos (Secretaria de Assuntos Jurídicos/PCR), a fim 

de apuração da regularidade de eventual acumulação de cargos, haja vista que foi 

identificado o acúmulo de cargos públicos, em diferentes áreas (SAS/IASC, 

PCR/Tribunal de Justiça de Pernambuco, PCR/ Universidade de Pernambuco, 

etc..)105 106
. 

                                                 
104

 Dados obtidos em novembro de 2009, cedidos pela Diretoria de Administração Setorial – Gestão de Pessoas 
da Secretaria de Assistência Social. 
 
105

 A redação do artigo 37, XVI (Constituição Federal – CF-1988), aduz em síntese: XVI – é vedada a 
acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários (grifos nossos), 
observando em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de 
professor com outro, técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, 
com profissões regulamentadas (grifos nossos).    
 
106 Ressaltamos que nem todas/todos profissionais com duplo vínculo nas diferentes esferas publicas foram 
convocadas(os), pois conforme apresentamos anteriormente no perfil das assistentes sociais que participaram 
da entrevista, mais de 50% possui dois vínculos, deste número nem todas foram chamadas a se apresentar na 
Secretaria de Assuntos Jurídicos . 
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 Desta feita, estas/estes profissionais, a partir de orientação da Assessoria 

Jurídica do CRESS – 4ª Região, encaminharam à Secretaria de Assuntos Jurídicos, 

além documentação referente à compatibilidade de horários, legislações que 

caracterizam a/o assistente social como profissional da saúde, tais como: a 

Resolução do CFESS nº 383/99 e a Resolução do Conselho Nacional da Saúde nº 

218, de 06 de março de 1997.  

 
 Todavia, o entendimento da Secretaria de Assuntos Jurídicos (PCR) é de que 

apenas os cargos municipais de assistente social que integram o Grupo Ocupacional 

Saúde podem ser considerados como privativos de profissionais de saúde para fins 

de acumulação de cargos.  

 
 Aqui identificamos outra importante questão para ser discutida e definida com 

maior profundidade pela categoria profissional e suas entidades, considerando as 

atuais mudanças e ampliação dos espaços sócio-ocupacionais com a 

regulamentação da Política de Assistência Social para o Serviço Social. 

  
Mesmo assim, no tocante à realização profissional, é recorrente a satisfação 

com o trabalho desenvolvido, no sentido do empenho profissional junto às equipes. 

 
(...) a gente tem tantos desafios, tantas coisas que precisam melhorar, que 
precisam acontecer, que seria mentira se eu dissesse que me sinto 
totalmente realizada no trabalho no CRAS, falta muito ainda pra essa 
realização chegar. Acho que tanto na questão salarial mesmo, não há um 
incentivo pra que a gente trabalhe na assistência. A minha realização é 
mais no sentido de quando eu vejo que aquele usuário a gente conseguiu 
atender, mesmo com toda a precariedade, com a insuficiência de recursos 
e “n” coisas...mas você de alguma forma, só no acolhimento que você dá a 
ele você tem um retorno, ai nesse ponto de vista eu me considero bem 
satisfeita. Mas profissionalmente, plenamente não! Tem muita coisa ainda 
pra acontecer (IGNEZ). 

 

As profissionais reconhecem que a realização enquanto assistente social é 

mediada por questões objetivas/concretas, de valorização por parte da instituição e 

até mesmo pela qualificação profissional, de reconhecimento, de salários dignos, 

Planos de Cargos e Carreiras e condições adequadas de trabalho, por uma melhor 

qualidade de vida.  
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(...)a minha realização pessoal e profissional passa por eu ganhar bem e 
por ter uma condição boa também, não é só você fazer uma coisa porque 
gosta. Era pra ser as duas coisas, era pra ser de eu estar trabalhando na 
Política de assistência porque eu gosto e porque  eu acredito e acho que 
vale a pena, e estar sendo bem remunerada pra tá aqui. E essas coisas eu 
to vendo que é difícil de conciliar. E aí você faz e quando você está aqui, 
que está atendendo eu digo eu gosto de fazer isso, mas quando você 
chega em casa que vai pagar as contas, você não tem como, aí é 
complicado (LUCY). 

 
É.. falta muita coisa ainda pra eu me sentir realizada, falta muita coisa de 
mim por exemplo, eu estudar, fazer mestrado, essas coisas até pra aliar 
conhecimento à teoria, pra melhorar a intervenção... mas são muitas coisas 
também que não vem de mim, que não depende de mim por exemplo, não 
depende de mim que o trabalho funcione, que os usuários sejam atendidos, 
que os encaminhamentos tenham resposta, e tudo ai eu me sinto assim, 
tenho satisfação em realizar meu trabalho, acho que eu to fazendo do jeito 
que eu posso, mas como tem essas limitações e tudo eu acho que falta 
alguma coisa (GUIOMAR). 

 
Eu não me sinto realizada! Assim, eu não vou dizer que eu sou uma 
completa infeliz profissionalmente (...) sou consciente que a gente não tem 
uma casa, que deveria ter casa do CRAS, que é o Centro de Referência de 
Assistência. (...). Eu queria ta num lugar dentro da área, que eu pudesse 
fazer um trabalho mais próximo do usuário, tratando de assuntos que eu 
fosse, que tivesse liberdade pra.., que eu achasse importante trata, 
entendeu? 
Em vez de ta aqui na casa dividindo, você quer atender não tem espaço, 
tem fila. A gente às vezes é técnico brigando com técnico pra ver quem vai 
atender....Um absurdo!! (DINA). 

 
 

 Para outra profissional, a realização enquanto assistente social deixou de ser 

um horizonte a ser alcançado, para dar lugar a projetos individuais. Diante de tantas 

dificuldades, limites, autoritarismo atrelado à própria dinâmica do trabalho 

alienado/explorado, e a alguns fatores ligados ao assédio moral e pressão 

psicológica, observamos que alguns/algumas profissionais tendem a desenvolver 

doenças, o que dá indícios que nesse processo as/os profissionais têm a saúde 

mental afetada.  

 
Olhe eu parei já de desejar a minha realização profissional. Agora eu 
procuro realizar projetos pessoais, eu quero me realizar em outros âmbitos. 
Porque eu acho que na configuração de trabalho mesmo, dentro da 
sociedade capitalista o trabalhador não tem como ta buscando sua 
realização profissional. (...). Hoje eu posso lhe dizer que o CRAS não me 
adoece mais! (...). Chegou um momento que adoeceu! Porque havia todo o 
meu comprometimento com o meu trabalho, uma dedicação muito grande, 
e ai quando chegou um momento que eu vi que eu não tava vendo um 
retorno, vendo o sofrimento das pessoas, dos usuários por não ter acesso 
à política, principalmente por questões internas, administrativas, da própria 
instituição, então tudo isso fez com que eu realmente adoecesse, eu tive 
gastrite, tive um nível de estresse altíssimo, (..), me deprimi, tudo por 
questões do meu vínculo com a instituição, principalmente meu 
relacionamento direto com a gerência. (..) Passei por coisas que eu achava 
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que jamais iria passar. (...). Foi a única defesa que eu encontrei pra eu não 
adoecer mais! (HAUTIL)

107
. 

 
As profissionais lembram que ainda hoje é muito forte na execução municipal 

da assistência social em Recife, a presença do assistencialismo ligado ações com 

interesses político-partidários, questão que ficou explícita nos Anais da VII 

Conferência Municipal de Assistência Social do Recife, conforme expostos no 

capítulo anterior.  

 
A realização de concurso público para formação das equipes de referências 

dos CRASs/GRASs representa uma tentativa de romper com essa cultura, contudo 

por vezes as equipes se deparam com superiores (gerentes, diretores(as), 

coordenadores(as), etc..)que, mesmo sendo de nível superior (assistente social, 

psicólogo, pedagogas, etc..), por serem em sua grande maioria indicações diretas da 

SAS/DPSB108, colocam os interesses político-partidários acima da própria política, 

(..) colocam a gestão, os interesses políticos - partidários na frente! (HAUTIL). O que 

por vezes ocasiona atritos e enfrentamentos políticos entre as/os profissionais e 

seus superiores. 

 
 Temos uma tensão entre os interesses da instituição, muitas vezes partidários 

e pessoais, e os interesses profissionais, que mediante o direcionamento do PEP, 

revelam-se como princípios sociais e genéricos. A partir de observações e das falas 

das assistentes sociais, percebemos que estas por vezes são cobradas enquanto 

“servidoras/es públicos” a sempre “servir” à população, sem que ao menos sejam 

garantidas as condições mínimas para oferta do serviço.  

 

 Verifica-se uma espécie de “chantagem” e tentativa de manipulação dos 

profissionais, chegando a fazer uso do próprio Código de Ética profissional. Para 

                                                 
107

 A partir do depoimento percebemos que a atuação profissional junto à área da assistência social, assim como 

nas demais políticas públicas, principalmente no âmbito dos serviços públicos, são espaços de grandes 
desgastes e estresse emocional, físico e psicológico, dado o agravamento da “questão social” e a uma postura 
ética que acompanha as/os profissionais do Serviço Social que defendem organicamente os interesses da classe 
trabalhadora a vivência de uma indignação face às condições de trabalho e de vida das/dos usuárias (os), que 
não encontram uma resposta correspondente e prioritária dos órgão públicos.    

 
108

 Até o momento, a SAS/DPSB opta por nomear a grande maioria dos cargos de gestão (Gerentes, 
Coordenadores (as), Diretores (as), etc..,) mediante indicações e convites, não realizando sequer uma seleção 
simplificada, em detrimento da NOB-RH/SUAS que estabelece que no cada dos/das coordenadores (as) de 
CRAS devem ser concursadas (os), ser de nível superior e tem experiência na área, como alertamos no capítulo 
anterior. Em alguns casos, essa decisão técnica/política pode chegar a privilegiar a afinidade político-partidária 
em detrimento do mérito e o compromisso com os objetivos da política de assistência social. 
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exemplificar temos a fala de uma profissional, que ao levar para equipe a 

necessidade de resguardar o sigilo profissional durante o atendimento social obteve 

a seguinte afirmação: (...)pior é não atender!! Você tá quebrando o Código se não 

atender ao usuário. Pior é não atender ao usuário!! Esta era a resposta que a gente 

tinha da/do gerente. É pior do que não ter acesso ao serviço (dizia a/o gerente) 

(HAUTIL). 

 
As/os trabalhadoras (es) da assistência em Recife buscam se organizar e se 

posicionar politicamente diante das práticas conservadoras, reivindicando tanto a 

efetivação de direitos relativos à política da assistência social, como seus próprios 

direitos trabalhistas. Tal mobilização é em grande medida, proporcionada pelas 

garantias e “estabilidade” que o estatuto de funcionário público oferece109. Diante 

dessa particularidade as/os gestores municipais passam a adotar outras práticas 

autoritárias para fragilizar as/os profissionais, tentando assegurar a continuidade do 

viés conservador. 

 
Em muitos casos tais posturas de viés conversador e assistencialista remonta 

à prática em gestões anteriores à configuração atual da Política de assistência 

social, tal como expressa relato de uma assistente social que trabalhou na Legião 

Assistencial de Recife (LAR) e que afirmou buscar sensibilizar os os gestores, em 

especial a Primeira Dama, para uma execução da assistência social como política 

de direito, tentando dessa forma desvincular-se da perspectiva assistencialista e 

clientelista. 

 

(...) dava os enxovais para quem?! Para as lideranças comunitárias, fulano 
e num sei quem.., ai eu fui tirando, e com o aval de Dona Fulana, “- Ai a 
gente precisa ver que é uma questão de Direitos, (...), os enxovais são um 
auxilio, então todo mundo tem direito, e as pessoas vão vir buscar, porque 
a gente precisa fazer com orientação, a gente não vai dar o enxoval por 
dar, a gente dá uma orientação, uma explicação, chama técnicos pra fazer 
uma palestra, e isso foi um parto (NADIR). 

      

Diante de tantos limites com os quais se deparam as/os profissionais a sinais 

de organização e luta por melhores condições de trabalho e pela melhoria da 

qualidade da execução da política de assistência, dentre elas destacamos a 

                                                 
109

 Cabe ressaltar que
 a estabilidade é

 assegurada
 somente após 03 anos de efetivo exercício do cargo público

, ou seja, as/os primeiras 
(os) profissionais convocados após o concurso realizado em 2007, obtiveram a estabilidade mês de janeiro de 
2011 (Emenda constitucional 19/88, Art. 41).
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articulação com o Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) para formação da 

Comissão Temática de Assistência Social110, dentre outros.    

 
Mesmo diante das adversidades (e até mesmo contra elas!) é que 
devemos reafirmar nosso projeto ético-político, pois ele fornece os insumos 
para enfrentar as dificuldades profissionais a partir dos compromissos 
coletivamente construídos pela categoria. Parece óbvio que a realidade 
atual não nos é favorável, e para isso precisamos enfrentá-la com 
competência profissional e conscientes do significado político-profissional 
de nossa atuação (BRAZ e TEIXEIRA, 2009, p.194). 

 

 

2.2.1.5 A consciência critica e o Projeto Profissional do Serviço Social: 

elementos para além da formação profissional. 

 

 

Conforme discutimos no início de desse capítulo, o Projeto Ético-Político do 

Serviço Social traz em seu direcionamento a necessidade de fortalecimento e 

enraizamento de uma postura política e ética crítica da/do assistente social frente os 

desvalores (re)produzidos na sociedade capitalista. Tal direcionamento, garantido 

nas diretrizes curriculares, legislações profissionais e defendidos pelas entidades da 

categoria profissional; possibilita aos profissionais a constituição de uma consciência 

crítica frente aos desafios encontrados no exercício da profissão. 

 
Entendemos por consciência crítica a capacidade de interpretar a realidade 

com suas contradições, numa perspectiva de totalidade, fundamentada em 

princípios teórico-metodologicos e políticos, pautados na teoria crítica e nos 

fundamentos do método materialista histórico dialético, que se constitui na direção 

hegemônica da formação do exercício profissional do Serviço Social na atualidade. 

 

Nosso objeto de estudo não se limita à consciência crítica, por entendermos 

que a consciência de classe tem uma dimensão mais ampla que implica além da 

interpretação crítica da realidade, um posicionamento e atuação propositiva no 

sentido da organicidade ético-política com o pertencimento e a defesa dos 

interesses da classe trabalhadora. Nesse sentido, a consciência crítica pode 

conduzir o profissional tanto a uma consciência de classe quanto a uma visão 

                                                 
110

 Data de outubro de 2010 o início das reuniões da Comissão Temática da Seguridade Social, no CRESS, 
buscando reunir assistentes sociais das políticas de saúde, assistência social e previdência social. 
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fatalista que provoca o imobilismo e descrédito na possibilidade de transformação 

social que tem como telos a emancipação humana. 

 

Tal visão fatalista deve-se à sensação de inferioridade da/do profissional face 

à monstruosidade e perversidade da lógica do capital. Assim, a/o assistente social 

se vê incapaz, podendo ser colocado em uma situação de isolamento, o que fragiliza 

sua consciência crítica e atuação coerente com a consciência de classe, voltando-se 

para projetos individuais como uma forma de defesa. Relembremos aqui o relato 

anteriormente citado de uma assistente social: 

 

Olhe eu parei já de desejar a minha realização profissional. Agora eu 
procuro realizar projetos pessoais, eu quero me realizar em outros âmbitos. 
Porque eu acho que na configuração de trabalho mesmo, dentro da 
sociedade capitalista o trabalhador não tem como ta buscando sua 
realização profissional. (...). Hoje eu posso lhe dizer que o CRAS não me 
adoece mais! (...). Chegou um momento que adoeceu! (HAUTIL) 
 

Tais afirmações nos levam a crer que a consciência crítica é fundamental 

para formação de uma consciência de classe. Daí porque neste item nos deteremos 

sobre uma abordagem da consciência crítica e do Projeto Ético-Político e 

dedicaremos todo o capítulo 03 à análise do movimento e formação de uma 

consciência de classe, tendo em vista a atuação ético-política das assistentes 

sociais que atuam na política de assistência social, especificamente nos CRAS do 

município de Recife, a partir da pesquisa realizada para os fins dessa dissertação.  

 

Vale considerar que mesmo tendo sido entrevistadas apenas assistentes 

sociais, a própria expressão da consciência de classe exige articulação com as/os 

demais trabalhadoras (es) da assistência social e usuários dos benefícios, serviços e 

programas dessa política.  

  
Vejamos então a compreensão do Projeto Ético-Político (PEP) das 

assistentes sociais entrevistadas. É bastante ressaltado por essas profissionais o 

caráter de “direção”, “direcionamento” e “caminho” do PEP para com o Serviço 

Social.  

 

(....) é um direcionamento da profissão (..), algo que ta acima do Código de 
Ética, digamos o Código de Ética foi construído tendo por base o Projeto 
Ético-Político profissional, mas o Projeto Ético-Político não é uma coisa..um 
“projeto”, um papel escrito, (...)é como uma orientação. E que não 
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necessariamente ta fechado, tipo: não é como uma determinação, isso 
você vai fazer ou isso aqui você não deve fazer. É algo como um projeto, 
uma concepção de.., talvez uma ideologia, não sei algo que você acredita, 
que você acha que é aquilo, e por isso você faz aquelas coisas visando 
esse algo maior, que ta além, além da profissão mesmo, além das 
atividades (GUIOMAR). 
 
(...) o Projeto Ético-Político Profissional é um norte. Que todo profissional 
assistente social tem que conhecer, tem que se apropriar, (..), porque ele é 
que vai guiar nossa prática. Independente da área que a gente tá, mas ele 
vai dar acho que a idéia geral, os princípios gerais, que eu acho que a 
gente tenta seguir, se basear, (..), citar mesmo pra responder alguma 
prática baseada no que coloca lá, eu acho que é a base, (...), sem o Código 
de Ética fica solto. Então qualquer coisa que qualquer um faça fica certo 
(IGNEZ). 

 
 
 

Eu acho que é um projeto da categoria, que não é um projeto 
necessariamente escrito, mas algumas decisões tomadas em categoria, de 
rumos a seguir, do que é que a categoria não quer e do que é que a 
categoria quer seguir. Eu não sei te explicar direito assim, mas é muito 
isso, de que rumo a profissão vai tomar, eticamente falando e politicamente 
falando. E aí não precisa necessariamente ter uma coisa escrita pra gente 
ter em mente qual o rumo que a profissão está seguindo, apesar das 
divergências que se tem, principalmente com profissionais de outras 
gerações, às vezes acontece muito, mas enfim, eu acho que é isso 
(LUCY). 

 

 Assim, o PEP é visto como um projeto coletivo que vai além da própria 

profissão, perpassa a postura política, ética e consciente de conhecer e transformar 

a realidade. Caracteriza-se como um devir da profissão.  

 

Se você não tiver essa vontade de fazer as coisas acontecer, você não 
consegue nem enxergar direito as coisas, acho que isso é também da 
pessoa. Eu acho que tem em todas as categorias e na nossa tem muito. 
Acho que se você não tiver um pouco dessa percepção, né? Que a 
realidade tem quem mudar e o canal é esse, o canal político e tudo, e essa 
sede eu acho que é como se fosse quase um senso de justiça, de querer 
que as desigualdades desapareçam, diminuir as desigualdades. Você 
consegue fazem um bom trabalho dependendo de onde você esteja. 
Lógico que você estando em um lugar melhor, com mais condições. Ai tem 
que acreditar, eu acho que pra você acreditar você tem que ter esse 
negocio, você ter como se fosse uma veia política, uma vontade de querer 
mudar as coisas (DINA). 

 
Sempre é lembrada a condição da/do assistente social como pertencente à 

classe assalariada, que embora possua um projeto profissional hegemônico e 

construído coletivamente, este não nega sua condição concreta de 

assalariamento/subordinação.  
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(..) apesar de você ter um compromisso ético, apesar da sua visão política 
e ideológica, mas isso não é suficiente porque eu to aqui enquanto 
profissional, eu não to aqui como militante. Eu to aqui desempenhando um 
saber profissional, eu me preparei pra isso, (..), ai hoje eu me sinto 
bastante desmotivada pra ta trabalhando, mas não desmotivada pra ir 
contra o meu Código de Ética, não nesse ponto, ai era a hora de sair, (..) 
porque quando eu tava mais motivada eu fazia mil estratégia pra ta 
burlando essas limitações da instituição, (..), até o momento que eu parei e 
vi que a responsabilidade com a execução da política é do Estado e não 
minha (HAUTIL).  

 

 A dimensão societária do Projeto Ético-Político é lembrada pelas assistentes 

sociais como um determinante que revigora os ânimos para atuação.  

 
(..) o compromisso com a nova ordem social, (..), eu acho que ainda trago 
muito isso na minha prática, (..), eu acho que ainda tenho muito essa 
vontade dentro de mim, acho que por isso que eu continuo como assistente 
social. Acho que se eu chegar num ponto que eu não me importo mais com 
isso, ai eu paro de ser assistente social. Eu acho que isso ainda mantém a 
profissão: - Não sou apenas uma executora de serviço, mas eu tenho os 
meus princípios ideológicos, políticos que me mantêm nessa profissão 
(HAUTIL). 

 
Evidenciaram-se a partir das entrevistas alguns limites na formação 

profissional, havendo uma necessidade de apropriação, por parte do curso, das 

particularidades relacionadas às relações trabalhistas e hierárquicas. Os dilemas 

trabalhistas pelos quais as/os próprios assistentes sociais podem, no exercício da 

profissão, chegar a passar. 

 

(...) o perfil do curso prepara pra você tá ai questionando, pra você estar 
entendendo a sociedade, os conflitos, as desigualdades, a Questão social 
(...), que é ótimo. Você não pode atuar sem o reconhecimento da realidade, 
mas a realidade do trabalho ela tem outras características muito mais 
pesadas e que vão influenciar totalmente na sua prática, porque 
dependendo da sua relação de trabalho, você não quer nem saber mais da 
relação Capital X Trabalho, você não vai agüentar. Então eu acho que até 
mesmo as escolhas do profissional não são mais feitas também só pela 
questão teórica, mas sim das relações dela na instituição do trabalho. 
Quando ela percebe que chega um momento que o ideal dela, ela não vai 
conseguir colocar em prática e como ela vai lidar com estas frustrações? 
(HAUTIL). 
 
 
 

 

 A materialização do PEP no cotidiano profissional requer o reconhecimento 

dos elementos concretos, teóricos e políticos pelos quais as/os assistentes sociais 

vivenciam em sua atuação. Assim, somente a formação de uma consciência crítica 

diante a realidade (direcionamento proposto pelas diretrizes curriculares) por si só 
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não garante um profissional comprometido, podendo até gerar uma/um profissional 

fragilizado diante de tantos limites reais.  

 
Não queremos afirmar que a crítica paralisa a ação, pois como colocamos no 

debate da ética, a critica é um movente, o próprio movimento da história demonstra 

que é a contradição, a negação da afirmação, que possibilita o movimento de 

superação/ transformação.  

 
Destarte, uma formação crítica, mediante uma leitura acurada da realidade, 

dissociada de um viés classista que prima pela organização e mobilização coletiva 

da classe, tende a “imobilizar” as ações dos sujeitos que por vezes sentem-se 

sozinhas(os).  

 
Ninguém quer ser o único diferente, é o que cria caso, é o que discute 
sempre, os outros concordam ou não concordam, então eu to dizendo que 
é a gente deve ser passiva, essas coisas não, mas a gente tem que ter 
essa percepção, eu to sozinho, com quem mais que eu to, que diferença eu 
ia fazer como técnico (DINA). 

 
A dimensão de classe social, o reconhecimento de pertencimento à mesma é 

mediada pela formação de uma consciência classista, esta por sua vez esta ligada a 

vivências e experiências reais e concretas, daí buscamos a partir de leituras sobre a 

temática, observações e realização de junto aos profissionais, tentar captar os 

elementos que dizem respeito à participação política e organizativa, tanto no próprio 

trabalho como no decorrer de sua vida.  
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3 Os sujeitos políticos/profissionais e a consciência de classe.  

 

 

3.1 Constituição do sujeito político, da consciência de classe e de projetos 

coletivos. 

 

 

 Enquanto representante da raça humana, cada indivíduo é simultaneamente 

ser particular (individual e único) e genérico. Na medida em que é ser humano 

possui suas particularidades, paixões e motivações; o ser genérico é presente em 

todo indivíduo, entretanto se faz representar na integração entre os membros de um 

grupo e humanidade.  

 
Heller (2004) nos lembra que todo indivíduo desenvolve no decorrer de sua 

história a consciência de si mesmo, sua teleologia sempre aponta para o “eu”, para 

satisfação de necessidades meramente individuais, dimensão essencial para sua 

sobrevivência. Mas o ser humano é essencialmente social, logo a interação com os 

demais representantes de sua espécie tende a desenvolver a consciência enquanto 

membro pertencente à humanidade, a consciência do nós. Nesse sentido, suas 

projeções apontarão para o humano-genérico. Contudo tal potencialidade está 

relacionada principalmente aos determinantes históricos e às trajetórias particulares.  

 
 Conforme expomos no capítulo anterior, mediações como a moral, a 

consciência, a política, a ética, etc.., são adquiridas historicamente, mediante as 

relações (sociais, econômicas, etc..) que formam a sociabilidade nas respectivas 

sociedades onde vivem. 

 
 Destarte, torna-se um equívoco analisar um indivíduo sem o relacionar com 

os demais representantes de seu grupo, ou mesmo classe. Seus pensamentos, por 

mais íntimos e pessoais, são, em certa medida, frutos de experiências anteriormente 

adquiridas pela humanidade. Podem também, dependendo do momento histórico, 

contribuir para modificar seu tempo presente. 
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Com o desenvolvimento do processo de sociabilidades, de modo cada vez 
mais evidente, o gênero humano passa a exibir determinações que nem na 
imediaticidade se aproximam do gênero apenas natural. (...). Nos dias de 
hoje, o que ocorre em cada parte do mundo diz respeito a todas as 
pessoas: nossas vidas individuais estão tão articuladas com a do gênero 
humano que a trajetória deste último determina, em larga escala, o destino 
de cada indivíduo (LESSA, 2007, p. 83).         

 
O tema consciência, em especial “consciência de classe”, é objeto de 

inúmeras polêmicas no pensamento sociológico e filosófico. Sendo um tema que 

aborda a relação entre o indivíduo e a sociedade, isto é a passagem do ser singular 

ao genérico, exige a compreensão e análise de diversas dimensões, desde a 

dimensão das condições subjetivas e das determinações objetivas da realidade.  

 
A tradição marxista, com a qual compartilhamos, nos traz a necessidade de 

sempre tomar o real como ponto de partida para análise. Marx e Engels (1998) 

buscam compreender a formação da consciência do ser humano a partir da vida 

histórica e socialmente construída. Dessa forma não é a consciência que determina 

a vida, mas sim a vida que determina a consciência, pois,    

 
São os homens que produzem suas representações, suas idéias, etc..,mas 
os homens reais, atuantes, tais como são condicionados por um 
determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e das relações 
que a elas correspondem, inclusive as mais amplas formas que estas 
podem tomar. A consciência nunca pode ser mais que o ser consciente; e o 
ser dos homens é o seu processo de vida real. E, se, em toda a ideologia, 
os homens e suas relações nos aparecem de cabeça para baixo como em 
uma câmera escura, esse fenômeno decorre de seu processo de vida 
histórico, exatamente como a inversão dos objetos na retina decorre de seu 
processo de vida diretamente físico. (Marx, Engels, 1998, p.19). 

    
 

A partir de um estudo pautado na ontologia marxiana, Lukács (1970) coloca 

que a essência do trabalho humano consiste em ir além da fixação/repetição. Na 

esfera do ser social, a atividade laborativa surge como resposta às necessidades 

sociais e historicamente construídas, que postas em movimento através de atos 

teleologicamente direcionados funda e enriquece a própria atividade . De modo que 

não apenas a resposta, mas também a pergunta é um produto imediato da 

consciência que guia a atividade (Lukács,1970, p.06). Logo, o que distingue o ser 

social não é a simples fabricação de produtos, ou sua ação diante a natureza, mas o 

papel da consciência, pois ao intervir na realidade altera-se tanto esta como o 

próprio ser humano.   
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A doutrina materialista que pretende que os homens sejam produtos das 
circunstâncias e da educação, e que conseqüentemente, homens 
transformados sejam produtos de outras circunstâncias e de uma educação 
modificada, esquece que são precisamente os homens que transformam as 
circunstâncias e que o próprio educador precisa ser educado. É por isso 
que ela tende inevitavelmente a dividir a sociedade em duas partes, uma 
das quais está acima da sociedade.  
A coincidência da mudança das circunstâncias e da atividade humana ou 
automudança só pode ser considerada e compreendida como práxis 
revolucionária (III – Tese sobre Feuerbach. MARX, ENGELS, 1998). 

 
 Em outras palavras, é próprio do ser humano, mediante o ato do trabalho, a 

capacidade de projetar, construir projetos, ir além da simples coleta de bens de 

consumo na natureza, e nessa relação transformar tanto a si mesmo como o meio 

em sua volta.  

 
Ao garantir sua existência e reprodução, o ser humano passa a se distinguir 

dos demais seres vivos, se percebe enquanto ser social; daí o entendimento de sua 

existência enquanto indivíduo e coletivo. Entretanto, nas particularidades do trabalho 

sob o capital, conforme explanamos no capítulo anterior, as relações sociais passam 

a ser alienadas/estranhas e fetichizadas. 

 
A condição humana tinha o trabalho como meio de humanização, agora a 
condição de mercadoria é o único meio de garantir a existência, (..), de 
modo que só o acesso ao trabalho, portanto a desumanização, permite a 
satisfação das necessidades humanas e sociais. Isto implica que a 
efetivação (Verwirlichung) do trabalho assume a forma de desefetivação 
(Entewirklchung) do trabalhador (IASI, 2010, p. 72).     

  
 Tais particularidades não negam o potencial emancipador presente no 

trabalho e no ser humano, como seu principal agente transformador da realidade. 

Assim, embora estejamos sob a hegenomia de projetos individualistas e de 

desvalores, é possível ao ser social construir projetos coletivos antagônicos ao atual 

projeto societário.  

 
Diversos elementos e determinantes influenciam na passagem de projetos 

individuais para a construção de projetos coletivos. Ramos (2002) pontua, em 

especial: a necessidade, a vontade e a consciência. 

 Sob a lógica do capital, as necessidades humanas ficam reduzidas a 

demandas meramente econômicas, de sobrevivência, estas não são individuais, 

mas coletivas, requeridas por todos os sujeitos viventes. Ao se ver com as mesmas 

necessidades, os indivíduos são levados a se agruparem coletivamente para lutar 
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por um projeto societário que satisfaça suas necessidades, ampliando os espaços 

de materialização da liberdade (RAMOS, 2002, p.84). 

 

Sendo assim, a constituição de sujeitos políticos passa pela identificação e 

socialização de necessidades comuns que levam à participação no decorrer da vida 

em movimentos e organizações políticas, contribuindo para a elevação do ser 

humano individual ao ser humano genérico (BARROCO, 2003). 

 
 É muito comum encontrarmos estudos sobre “consciência de classe” ou sobre 

passagem do ser singular para o ser genérico, no âmbito de segmentos das classes 

trabalhadoras que se constituem potenciais usuários do Serviço Social.  

 
 Em nosso estudo, porém, privilegiamos como sujeitos de análise as/os 

profissionais de Assistência, vinculados aos CRASs da Secretaria de Assistência 

Social (SAS/PCR), tal como já explicitado no decorrer do nosso trabalho. 

 
 Este capítulo contém, portanto, as reflexões advindas da pesquisa realizada 

com tais sujeitos e, à medida que falamos de consciência de classe, vamos 

analisando os depoimentos e as ações políticas deste segmento de categoria 

profissional, não para medirmos o seu nível de consciência – o que fugiria aos 

objetivos e método escolhidos para elaboração deste trabalho, mas para 

analisarmos aspectos que revelam uma apropriação dos princípios do Projeto Ético-

Político e, possivelmente constituem aproximações de um processo de consciência 

de classe.    

 
 A partir de observações e auscultação junto aos profissionais da Secretaria da 

Assistência Social (SAS) da Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), em especial dos 

Centros de Referência da Assistência Social (CRASs), identificamos que as 

demandas reais vividas (tanto trabalhistas quanto referentes à execução da Política 

de Assistência Social) impulsionam estes sujeitos a construírem e discutirem 

coletivamente.    

  
 O que os unifica é o reconhecimento enquanto grupo, por se entenderem 

enquanto trabalhadoras (es) da assistência social, viverem e passarem as mesmas 

experiências e possuírem as mesmas demandas, ressalvadas as particularidades. 
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Independente de sua formação acadêmica (assistente social, psicólogo (a), 

pedagogo (a), agente administrativo, sociólogo (a), etc..) dividindo os mesmos 

espaços, as/os profissionais se reúnem e trocam experiências diversas.  

 
 Nas entrevistas aos assistentes sociais dos CRASs, foi possível identificar as 

mesmas necessidades e demandas referentes às condições e execução do trabalho 

na SAS, embora as/os entrevistadas (os) atuem em espaços diferenciados e as 

entrevistas tenham sido realizadas individualmente, como discutimos no capítulo 

anterior. São necessidades referentes a melhores condições de trabalho, 

qualificação profissional, maiores salários, Plano de Cargos e Carreira, ampliação do 

quadro funcional e dos equipamentos da SAS, etc...  

  
 Lembramos que no primeiro capítulo apresentamos um pouco do histórico e 

os atuais desafios da execução da Política da Assistência Social no país. A partir 

dessa análise podemos afirmar que os desafios quanto à implementação da 

Assistência Social nos municípios são também nacionais, ultrapassando as barreiras 

regionais e resguardando algumas particularidades municipais. Daí ser possível 

afirmar a existência um movimento que sinalize para uma organização das/dos 

trabalhadoras (es) da Assistência Social.  

 
 Vale ressaltar que este processo de identificação e socialização das 

necessidades coletivas provoca outro processo de politização e a formação de 

projetos coletivos, mesmo que restritos aos profissionais da Assistência, mas que 

podem ser ampliados para toda a categoria que trabalha com políticas sociais. 

 
 As próprias assistentes sociais quando questionadas sobre os momentos de 

reuniões e mobilizações ressaltam sua importância.  

 
Eu acho que é importante ta ali, e até pra poder ver as coisas, saber das 
coisas acontecendo, porque isso faz parte, até da formação pessoal 
mesmo. E eu acho que é importante até pra você..pra você conhecer,(...) 
porque é um momento que você consegue ta digamos com todos (grifos 
nossos), um determinados grupo, todos os servidores em tal lugar, ali 
(grifos nossos). A gente pode até passar um tempo sem se ver, sem nada, 
mas é um momento até de confraternizar, de ver outras pessoas, de ver 
pra onde as coisas tão indo, pra onde as coisas não tão indo, ou porque 
que tão indo pra um novo lugar ou não, ver o que que leva isso ir pra um 
lugar ou não (GUIOMAR). 
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(...) nesse momento se reúnem todos os profissionais de todas as áreas e 
cada um tem uma visão diferente daquilo e é muito rico e sempre é(grifos 
nossos). Talvez não mesmo quando há divergência, mas principalmente 
quando há divergência, porque você vê mais pontos de vista da situação. 
Se você ficar em casa e ficar com seu ponto de vista não ia sair daqui não 
e lá não você vê,  - “Poxa esta pessoa trouxe isso e eu não tinha pensado 
no momento!”, aí a outra vem e desconstrói aquilo (LUCY)  

 
Eu acho importantíssimo, porque eu acho que a gente só consegue 
mudança através da participação, da organização. E eu acho que o fato de 
você não estar vinculada a nenhum partido ou sindicato, não impede que 
você tenha uma participação política na sociedade, então eu acho 
importante (HAUTIL). 

 
 Neste sentido, concordamos com Ramos (2002) quando esta evidencia que 

não é somente a satisfação de necessidades que leva os indivíduos a projetarem e 

se agruparem coletivamente, para a autora a vontade também é outro aspecto 

importante nesse processo. Pautando-se pelo pensamento gramsciano, Ramos 

(2002) evidencia tanto a vontade quanto a paixão como “(...) um elemento motivador 

ou como ingrediente presente no processo de ação política.” (idem, p.94). 

 
 As necessidades coletivas e a vontade política para formar projetos coletivos, 

somente, não impulsionam os sujeitos a se agruparem visando à construção de 

projetos societários, sendo essencial a formação de uma consciência humano-

generica, a partir da perspectiva de classe.    

 
O processo de construção da consciência política coletiva, visando à 
materialização de projetos políticos de sociedade, é bastante complexo e 
sofre, dentre outras, determinações de ordem: econômica, política, cultural, 
ideológica, social, profissional. Esse processo requisita a ruptura com 
diversos entraves postos no cotidiano, tais como: o corporativismo, a 
despolitização, a apatia, o comodismo. A ruptura com estes entraves só se 
torna possível, na medida em que a consciência política avance para níveis 
coletivos e seja internalizada por uma quantidade significativa de indivíduos 
sociais (RAMOS, 2002, p.85). 

 

 

3.3  O movimento da classe e sua consciência. 

 

 

Ancorado na tradição marxista, Lukács (1970) argumenta que o trabalho, 

enquanto categoria fundante do ser social, se coloca com um momento essencial 

para a constituição desse ser, não somente pela construção de produtos, mas pela 

formação da própria consciência. Esta como produto tardio do desenvolvimento do 

ser material, não é jamais necessariamente um produto de menor valor ontológico. 
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“Quando se diz que a consciência reflete a realidade e, sob essa base, torna 

possível intervir nessa realidade para modificá-la, quer-se dizer que a consciência 

tem um real poder no plano do ser e não que ela é carente de força” (p.03). 

 
Entender a formação da consciência de classe é tentar captá-la em seu 

movimento dialético, movimento este que está ligado ao da própria classe, em seus 

diversos determinantes (particulares e genéricos) e suas mediações. 

 
As mutações da consciência fazem com que muitos considerem cada um 
de seus momentos como formas definitivas, de maneira que, para alguns, a 
consciência dos trabalhadores está condenada ao senso comum, ou, para 
outros, destinada inevitavelmente a expressar uma consciência 
revolucionária. Procuramos entender o movimento da consciência como 
expressão do movimento da própria classe, pois ela mesma não é um ser 
fixo e dado de uma só vez. (..), as classes se formam e se constroem em 
permanente movimento de negação e afirmação (IASI, 2006, p.17).          

 

Lukács (2003) afirma que ao se relacionar a consciência com a totalidade da 

sociedade, torna-se possível reconhecer os pensamentos e os sentimentos que os 

homens teriam numa determinada situação da sua vida. Logo, ele define a 

consciência de classe como sendo a reação racional adequada, que deve ser 

adjudicada a uma situação típica determinada no processo de produção (p.142). A 

ação historicamente decisiva da classe como totalidade é determinada, em última 

análise, por essa consciência e não pelo pensamento do indivíduo. Não sendo 

dessa forma nem soma, nem média do que pensam ou sentem cada um dos 

indivíduos que formam a classe. 

 
A força e superioridade da verdadeira consciência prática de classe reside 
justamente na capacidade de perceber, por trás dos sintomas 
dissociadores do processo econômico sua unidade como desenvolvimento 
total da sociedade. Porém tal movimento de conjunto ainda não é capaz de 
demonstrar, na época do capitalismo, uma unidade imediata em suas 
manifestações exteriores (LUKÁCS, 2003, p.181). 

  

Ao compreendermos a realidade como uma totalidade, podemos apreender a 

consciência de classe não como idéias empíricas efetivas ou mesmo idéias 

psicologicamente descritíveis e explicáveis que os homens fazem de sua situação 

na vida. Ela, a consciência de classe, é determinada conforme a classe, de sua 

própria situação econômica, histórica e social, é dessa forma a expressão mental da 

estrutura econômica e objetiva (LUKÁCS, 2003, p.143).  
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Temos assim que a formação de uma consciência de classe só é possível em 

uma sociedade formada por classes. O filósofo húngaro considera que mediante o 

desenvolvimento das forças produtivas a consciência humana pode ampliar suas 

perspectivas, indo além dos aspectos econômicos, que já não se encontram mais 

escondidos “por trás” da consciência, mas presentes na própria consciência. 

 

Com o capitalismo, com o desaparecimento das estruturas estamentais e 
com a constituição de uma sociedade com articulações puramente 
econômicas, a consciência de classe chegou ao estágio em que pôde se 
tornar consciente. Agora a luta social se reflete numa luta ideológica pela 
consciência, pelo desvelamento ou dissimulação do caráter de classe da 
sociedade. Mas a possibilidade dessa luta já anuncia as contradições 
dialéticas, a dissolução interna da pura sociedade de classes. A burguesia 
e o proletariado são as únicas classes puras da sociedade, isto é, são as 
únicas cuja existência e evolução baseiam-se exclusivamente no 
desenvolvimento do processo moderno de produção. Além disso, somente 
suas condições de existência permitem imaginar um plano para a 
organização de toda a sociedade (idem, 2003, p.156) 

 

Para o autor, a classe burguesa encontra uma barreira que não lhe permite 

uma verdadeira formação de consciência de classe, assim a burguesia tem uma 

“falsa” consciência, própria da sua condição de classe. Mesmo que essa reflita com 

clareza sobre todos os problemas da revolução capitalista e de sua penetração no 

conjunto da produção, nos momentos de crise a burguesia tem sua reflexão sobre o 

real obscurecida, pois sua verdadeira solução remeterá para além do capitalismo. 

Sua descoberta das “leis naturais” da economia, que representa uma consciência 

clara em comparação com a idade média feudal ou mesmo com o período de 

transição do mercantilismo, torna-se de maneira imanente e dialética uma “lei natural 

que se baseia na ausência de consciência daqueles que nela tomam parte” 

(LUKÁCS, 2003, p.147). 

 
A classe trabalhadora, ao contrário da classe burguesa, tem em si mesma a 

possibilidade de formação de uma consciência de classe, justamente porque é 

impossível para o proletariado libertar-se como classe sem suprimir a sociedade de 

classes em geral. Lukács (2003) afirma que ao proletariado é colocada pela história, 

a tarefa de uma transformação consciente da sociedade. Enquanto classe 

subordinada à classe burguesa, surge para o proletariado a contradição dialética 

entre o interesse imediato e o fim último, ou seja, entre o fator individual e a 

totalidade, o econômico e o político. 
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Somente quando inseridos na visão geral do processo e relacionados à 
meta final, esses fatores apontam de maneira concreta e consciente para 
além da sociedade capitalista e se tornam revolucionários. Para a 
consciência de classe do proletariado, porém, subjetivamente isso significa 
que a relação dialética entre o interesse imediato e a influência objetiva 
sobre a totalidade da sociedade é transferido para a própria consciência do 
proletariado, em vez de desenrolar-se – como para todas as classes 
anteriores – como um processo puramente objetivo para além da 
consciência (adjudicada). A vitória revolucionária do proletariado não é, 
portanto, como para as classes anteriores, a realização imediata do ser 
socialmente dado da classe, mas, (...), é seu auto-aniquilamento (LUKÁCS, 
2003, p.177). 

 

Dessa forma, não poderemos pensar em formação da consciência política e 

de classe, para determinada categoria profissional, sem realizar uma análise dos 

dilemas hoje vividos pela classe trabalhadora.  

 
Iasi (2006) coloca que o final século XX e a passagem para o século XXI foi 

marcado por um “ajustamento” da classe trabalhadora à ordem do capital. O autor 

faz menção às experiências de transição socialistas e socialdemocráticas, em todo o 

mundo, para compreender o processo atualmente vivido pelos diversos movimentos 

organizativos da classe trabalhadora. Não é de estranhar que a consciência de 

nosso tempo caia no atual atoleiro da acomodação à ordem do capital como um 

destino inescapável (p.33).  

 
As transformações no mundo do trabalho alteraram as formas e 

manifestações da organização do trabalho, como também a organização da classe 

trabalhadora. O capital começa a dar sinais de uma “crise estrutural”, no início da 

década de 70, que se manifesta por meio do declínio do crescimento econômico, a 

queda a taxa de lucro e o desemprego (DURIGUETTO, 2008). Isto influi diretamente 

na formulação de uma ideologia neoliberal que provocou a crise do Welfare State e 

a afirmação de uma proposta de Estado mínimo. 

 
Desde o último terço do século XX, essas dimensões da crise estrutural do 
sistema do capital impulsionaram as grandes corporações mundiais e os 
bancos multilaterais de financiamento a buscarem saídas para renovar a 
valorização do capital e restabelecer suas taxas de lucro. E estabelecer as 
taxas de lucro implica em intervir nos mecanismos de exploração da força 
de trabalho e nas suas condições de reprodução (DURIGUETTO, 2008, 
p.49). 

. 
A “reestruturação produtiva” busca restabelecer as taxas de lucros dos anos 

anteriores, por meio de um projeto de reorganização/reestruturação de suas formas 

de dominação. No mundo do trabalho o capital passa a adotar um padrão “flexível” 
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de produção, objetivando reduzir principalmente a demanda de trabalho vivo 

(desemprego estrutural), com forte ataque às legislações trabalhistas, precarização 

do emprego, priorizando a terceirização, subcontratação e fragmentação, sob a 

exigência de um/uma trabalhador (a) “qualificado, polivalente e multifuncional” (idem, 

ibidem). 

 

No Brasil observamos, além desses processos, o início de uma contra-

reforma do Estado, como discutimos no primeiro capítulo. Essas políticas de ajuste 

fiscal vêm acarretando no desmonte do Estado e das políticas sociais, cumprindo 

assim a tarefa de dar condições de infra-estrutura aos capitais privado e financeiro. 

As implicações da implementação das políticas neoliberais na realidade nacional 

foram o acirramento das desigualdades, da desregulamentação dos direitos sociais 

e trabalhistas e do agravamento da questão social (DURIGUETTO, 2008, p.54-55). 

 
Além de medidas ligadas diretamente à produção/lucro, o capital procura 

gestar um projeto para reconstituir sua hegemonia nas mais diversas esferas 

sociais. Assim, conforme Antunes (2010), no plano ideológico, é feita apologia ao 

subjetivismo e individualismo.   

 
Tem-se um contexto de flexibilização dos direitos trabalhistas, aumento do 

desemprego e da precarização, o que por sua vez acirra ainda mais a concorrência 

e individualização das demandas dos (das) trabalhadores (as).   

 
Sobre as mudanças por que passa a classe trabalhadora na atualidade, 

Antunes (2010) afirma que esta torna-se cada vez mais fragmentada, heterogênea e 

complexa. No entanto a classe trabalhadora continua a englobar: 

 
(...) a totalidade daqueles que vendem sua força de trabalho, tendo como 
núcleo central os trabalhadores produtivos (..). Ela não se restringe, 
portanto, ao trabalho manual direto, mas incorpora a totalidade do trabalho 
social, a totalidade do trabalho coletivo assalariado. Sendo o trabalhador 
produtivo aquele que produz diretamente mais-valia e que participa 
diretamente do processo de valorização do capital, ele detém, por isso, um 
papel de centralidade no interior da classe trabalhadora, encontrando no 
proletariado industrial o seu núcleo principal. Portanto, o trabalho produtivo, 
no qual se encontra o proletariado, no entendimento que fazemos de Marx, 
não se restrige ao trabalho manual direto, incorporando também formas de 
trabalho que são produtivas, que produzem mais-valia, mas que não são 
diretamente manuais. (ANTUNES, 2010, p.24-25).  
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O autor afirma também que fazem parte da classe trabalhadora os chamados 

“trabalhadores improdutivos”, aqueles (as) cujas formas de trabalho são utilizadas 

como serviço, tanto para o capital como para uso público, este abrange um amplo 

leque de assalariados111.   

 

Uma noção ampliada de classe trabalhadora inclui, então, todos aqueles e 
aquelas que vendem sua força de trabalho em troca de salário, 
incorporando, além do proletariado industrial, dos assalariados do setor de 
serviços, também o proletariado rural, que vende sua força de trabalho 
para o capital. Incorpora o proletariado precarizado, o subproletariado 
moderno, (...); os trabalhadores assalariados da chamada “economia 
informal”, que muitas vezes são indiretamente subordinados ao capital; 
além dos trabalhadores desempregados, expulsos do processo produtivo e 
do mercado de trabalho pela reestruturação do capital, e que hipertrofiam o 
exercício industrial de reserva na fase de expansão do desemprego 
estrutural. (idem, ibidem, p. 25-26).  

     
Logo, como afirmamos no capítulo anterior, consideramos as/os profissionais, 

servidoras (es) públicos da Prefeitura da Cidade do Recife ligados à SAS, 

pertencentes à classe trabalhadora assalariada, embora não sejam produtores de 

valor, tendo em vista que atuam na esfera dos serviços para a população, são de 

extrema importância para a sobrevivência e reprodução da hegemonia do sistema.  

 
Embora esses profissionais atualmente estejam, no que Antunes (2010) 

considera o “pólo mais intelectualizado da classe trabalhadora”, por exercer um 

trabalho intelectual abstrato, esses mesmos indivíduos estão sujeitos aos ditames do 

capital, posto que esses sujeitos não encontram-se a partir das transformações do 

trabalho. Algumas/alguns assistentes sociais entrevistadas (os) relataram que 

chegaram a vivenciar o desemprego, quando eu trabalhei foi na assistência, mas eu 

não passei o tempo todo trabalhando, eu cheguei a ficar desempregada um ano 

(GUIOMAR). Como também terem exercido a profissão de forma bastante 

precarizada, mediante a prestação de serviços.     

 
Além das transformações no mundo do trabalho, do ponto de vista 

econômico, a história de organização da classe trabalhadora da América Latina e 
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 Antunes (2010) também observa nesse processo o aumento considerável do trabalho feminino. “Na divisão 
sexual do trabalho, operada pelo capital dentro do espaço fabril, geralmente as atividades de concepção ou 
aquelas baseadas em capital intensiva são preenchidas pelo trabalho masculino, enquanto aquelas de menor 
qualificação, mais elementares e freqüentemente fundadas em trabalho intensivo, são destinadas às mulheres 
trabalhadoras (e, muito frequentemente também aos trabalhadores/as imigrantes e negros/as)” (p.26-27). 
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em particular no Brasil, sofreu os impactos políticos das repressões advindas do 

processo ditatorial que se verificam nas décadas de 60/70112.  

 

Apesar disso podemos afirmar que a classe trabalhadora conseguiu se 

articular de tal forma contra o processo ditatorial, que saiu para outra era da 

redemocratização muito bem organizada através de um partido e de uma central 

única das/dos trabalhadoras (es). Tal fenômeno não pode ser ainda dito com relação 

ao enfrentamento da nova configuração do capital dentro da ofensiva neoliberal.  

 

Tal processo de evidencia no relato de uma assistente social, que nos anos 

83 a 85, trabalhava em uma instituição que atuava junto aos trabalhadoras (es) 

rurais terra. Assim, a profissional vivenciou o surgimento de um dos movimentos 

mais atuantes na atualidade.  

 
(..) o que eles queriam era a terra, tava como meeiro, aquelas exploração 
toda, na ocasião, na época já havia assim alguns movimentos, que eu 
entrei em 83 (..), em 84 (...), já havia esse “embriãozinho” do movimento 
dos trabalhadores sem terra. Ai em 84, em 85 foi formado o Master, que 
era do Movimento dos trabalhadores sem terra da região leste do estado, 
que eu fui suporte, ai eu comecei a participar das reuniões, ai comecei a 
levar pessoas, lideranças das áreas que eu atendia pra reuniões, (...), até 
aprender a lidar com arma, um monte de coisa, porque precisava na época, 
(...), se informar como é sindicato, sindicalismo, associativismo, entendeu? 
Mas assim eles viam tudo, dessas lideranças ai depois foi formado um 
movimento, outros movimentos na região inteira do Estado. Ai quando tinha 
os encontros você ia, participava dos Congressos que ele iam (...). Então 
foi assim uma coisa que foi crescendo, não foi uma coisa que eu chequei: 
Ah ta aqui! Foi uma coisa que, conversando com assistente social, com 
outra: “- Há to na minha área, na área que eu to tem muito sem terra, tem 
muito “num sei o que”, tem coisa assim, tem reunião num tal lugar que vai 
ser assim”!Depois o movimento cresceu ficou forte o Brasil inteiro, foi 
crescendo (DINA). 

 
Entretanto não se pode negar o esforço de alguns segmentos dessa classe 

em recuperar sua consciência de classe e sua atuação política através de iniciativas 

como a que analisamos nesse trabalho, que se refere especificamente a um setor da 

categoria profissional das/dos assistentes sociais e dos profissionais da Assistência 
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No Brasil, os governos militares que duraram duas décadas (1964-1984) tratavam-se de uma verdadeira 
contra-reforma preventiva (NETTO, 2002). Sob a forte influência internacional dos Estados Unidos, a ditadura 
buscava tanto garantir a submissão do país aos padrões de desenvolvimento internacionais do capital, como 
minar com a organização dos setores socialistas. Além da opção pela repressão aos movimentos de esquerdas 
(contra ativistas, sindicalistas, estudantes, militares e até mesmo simpatizantes das idéias revolucionárias), sob 
uma verdadeira onda de prisões, torturas e assassinatos; a ditadura teve como objetivo controlar a vida cultural 
do país, por meio do enquadramento do sistema educacional aos ideais conservadores. Não discutiremos aqui 
com maior profundidade essa temática, assim sugerimos a leitura de Netto (2002).  
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Social, à luta por melhores condições de trabalho para atender com qualidade e 

dignidade as/os usuárias (os), bem como à ampliação e consolidação dos direitos 

sociais através das políticas públicas e sua intersetorialidade, pressionando o 

Estado para reverter sua posição de  Estado mínimo para aqueles que assumem 

a sua responsabilidade com o social. 

 
Eu acho que precisaria de organização maior dos servidores nesta questão de 
reivindicação. Porque há uma reivindicação das pessoas com relação a trabalho, 
por salários, mas eu acho que precisa de um discurso único de todos os 
servidores.(...). Vamos bater o pé todos juntos (grifos nossos), mesmo os 
profissionais que não estão no CRAS, mas que tão trabalhando na política, porque 
mesmo quem não está no CRAS trabalha no planejamento, tá na parte da 
especial(...). Então assim: não esta fragmentação de quem é da básica, de quem é 
da especial, mas a união mesmo dos profissionais da assistência(grifos nossos) 
(HAUTIL). 

 
Todas as iniciativas do capital, desde adoção da repressão à fragmentação 

da classe trabalhadora acabam por dificultar na construção de uma identidade de 

classe, conseqüentemente, afetam a formação da consciência de classe, pois não 

há uma relação mecânica e imediata entre esta e aquela. Daí ser possível 

identificarmos indivíduos que dentro da estrutura de classe pertence à classe 

trabalhadora, contudo não se reconhecem como pertencentes a esta classe.  

 
Em um momento de perdas e ofensivas do capital, Mota (2008) sinaliza para 

um processo de gestação de uma “cultura política da crise”, visando atingir não 

somente a materialidade da classe trabalhadora, como também sua subjetividade. 

Para a autora a burguesia não mais quer nem pode exercitar pelo alto este poder. 

Para exercitar a sua ordem, é necessário formar uma cultura geradora do 

consentimento das classes (p.47). Dessa forma a postura política das (os) 

trabalhadoras (es) acaba por privilegiar a conjuntura de crise econômica em 

detrimento da luta em torno de um projeto de transformação societária. 

 
No plano organizativo e subjetivo, a classe trabalhadora passa por novas 

configurações. A “crise” é colocada pela burguesia como irreversível, as 

organizações sindicais construídas pela classe, em especial o Partido dos 

Trabalhadores (PT), sofrem com um enorme rebaixamento programático e políticos 

de suas propostas; o enorme grau de informalidade e desemprego agrava ainda 

mais a dessindicalização.  O que nos leva a um processo de desmobilização, 

despolitização e dessolidarização de classe (DURIGUETTO, 2008, p. 58). 
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Daí o fortalecimento do chamado “sindicalismo defensivo” (LARA, 2010). 

Assim, nas últimas décadas com as transformações no capitalismo os sindicatos que 

anteriormente eram importantes ferramentas organizativas da classe trabalhadora, 

passam a pautar sua luta no confronto de massa para adotar práticas 

“neocorporativista” de participação. O que leva o referido a autor a afirmar que: 

 
A instituição-sindicato tornou-se incapaz de servir como centro de 
organização de classe. Pelo menos é o que verificamos no sindicalismo 
hegemônico. Na medida em que ele perde esse referencial de classe 
antagônica diante do capital, encontra-se diante de seus próprios limites. 
(p. 95).    

 
Tal realidade é lembrada pelas (os) assistentes sociais dos CRASe em 

Recife, que além de tem sua atuação diretamente ligada com os setores mais 

pauperizados por essa lógica, também observam criticamente a atuação dos 

sindicatos ligados a sua área (o Sindicato dos Servidores Municipais do Recife - 

SINDSEPRE).  

 
A gente não tem sindicato forte, por que? Muita mão de obra ai liberada, 
uma maior quantidade, desemprego estrutural, (...), muita gente fora do 
mercado de trabalho, muito emprego informal, os sindicatos perderam as 
forças, associações também assim. (...) pela questão da própria situação 
do Brasil, e no mundo, que é do desemprego, dessa precarização toda do 
mercado de trabalho, de todo esse desemprego, que não tem, até pra 
pessoa se sujeitar a não ter renda nenhuma. Eu fico imaginando uma 
pessoa, um pai de família não ter renda nenhuma, sem emprego nenhum, 
no mercado informal, um dia tem no outro dia não tem (DINA). 

 
 

3.3.1 O movimento da consciência classista e política das/dos trabalhadoras 

(es) da assistência social em Recife. 

 

 

Inserido na divisão social e técnica do trabalho, a/o assistente social como 

trabalhador (a) assalariado (a) faz parte da classe trabalhadora. Assim, dadas as 

condições materiais em que vivem inseridos, como analisado anteriormente, este 

segmento de classe tende a ter sua subjetividade afetada pelo fetiche e alienação 

presentes nas relações sociais capitalistas. No entanto, como vimos através das 

palavras do próprio Marx de que o educador precisa ser educado em processo de 

formação de uma consciência de classe, vale ressaltar que a formação profissional e 
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a disseminação da direção hegemônica da profissão, é de se esperar que tais 

fundamentos constituam elementos centrais para esta nova consciência. 

 

Neste sentido, para real operacionalização do Projeto Ético-Político é 

necessária uma tomada de consciência de classe, esta por sua vez só se dará a 

partir de condições reais/objetivas adquiridas na formação e no exercício profissional 

que possibilitem uma tomada de consciência. Estamos aqui nos referindo à 

organização política e coletiva desses profissionais juntamente às demais categorias 

e movimentos sociais. 

 
Tomando a tradição marxista como importante referencial teórico de análise 

do real, podemos perceber que a consciência de classe não se encontra 

materializada, necessariamente, em um determinado instrumento organizativo 

construído pela classe, como sindicatos ou partidos, por exemplo. Nem muito menos 

se manifesta na ação puramente individual. Mas no movimento contraditório de 

transição da dimensão meramente particular/individual ao reconhecimento enquanto 

pertencente ao gênero humano.  

 
Daí afirmarmos no item anterior, ser a consciência de classe um movimento 

contraditório de constante de afirmação, negação e superação da classe, não um 

produto feito e acabado.  O ser e a consciência da classe estão mais no processo de 

“totalização” do que na “totalidade” enquanto produto (IASI, 2006, p. 75). Assim, 

esse movimento não se dá de forma imediata, passa por diversas mediações e 

fases.  

 
Sendo a consciência a internalização de certas relações sociais vividas pelos 

indivíduos, a inserção destes em novas relações sociais tende a possibilitar novas 

internalizações. Assim, o movimento da consciência nada mais é se não a 

expressão da própria contradição da realidade (IASI, 2006). No nosso entendimento, 

a formação da consciência pressupõe não apenas a expressão da contradição da 

realidade, mas a sua superação. 

  
Vamos tentar identificar tal movimento retomando nosso objeto de estudo, a 

organização das/dos trabalhadoras (es) da assistência social em Recife, em especial 

as/os assistentes sociais dos CRASs.  
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Procuramos nos capítulos anteriores apresentar a realidade (limites e 

possibilidades) vivida pelas (os) assistentes sociais e demais trabalhadores da SAS 

em Recife. Estes atualmente passam por um processo de organização e 

mobilização, impulsionado por demandas profissionais, trabalhistas e políticas.  

  
De início temos a inserção desses profissionais, mediante concurso público, 

na SAS e no IASC, espaço contraditório por excelência (tal como foi exposto no 

primeiro capítulo sobre as políticas sociais no âmbito do Estado). As/os 

trabalhadoras (es) da assistência social se deparam de um lado com uma 

regulamentação que garante tanto direitos relativos ao quadro profissional quanto 

direitos da população; e do outro lado, a real falta de investimento por parte do poder 

municipal para implementação dessa política. Dá-se no âmbito da consciência de 

cada profissional uma reação de crise113, que pode estimular, por sua vez, o 

movimento da consciência.  

 
Nossas observações junto a esses profissionais revelam que muitas (os) 

tinham, em certa medida, uma boa expectativa sobre o trabalho na assistência social 

quando ingressaram na secretaria. A grande maioria das/dos profissionais são 

jovens, e o concurso surpreendeu por sua enorme quantidade de vagas114, como 

também a própria regulamentação na área da assistência social e o reconhecimento 

das/dos profissionais, com uma política de recursos humanos115. O depoimento de 

um psicólogo define tal sentimento como “brilho no olhar”, que com o decorrer dos 

anos foi se “perdendo” pois as/os trabalhadoras (es) se deparam com a falta de 

investimento e reconhecimento por parte da prefeitura (depoimento obtido mediante 

registro em Diário de Campo). 

 
A chave do movimento das formas de consciência é uma contradição, ou 
um jogo de contradições, cuja síntese é uma não-correspondência entre a 
antiga visão de mundo e o mundo real em movimento. A pessoa vive esta 
contradição como uma luta interna, subjetiva, sem se dar conta que é a 
expressão subjetiva de uma contradição objetiva provocada pela contínua 

                                                 
113

 Iasi (2006) caracteriza a crise como um choque entre os antigos valores e os novos valores, ou seja, um 
choque entre a expressão ideal da contradição entre os dois ambientes materiais distintos.    
 
114

 Com destaque para as 14 vagas para Técnico em Assistência Social 4 – Sociólogo, pois em geral, os 

concursos públicos na esfera municipal não disponibilizam espaço para essa categoria.  

 
115

 As/os profissionais nomeadas (os) conhecem a legislação da Política da Assistência Social tendo em vista 
que seu conhecimento foi um pré-requisito para a classificação no concurso.  
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mudança da materialidade no desenvolvimento das forças produtivas 
materiais (IASI, 2006, p.231). 

  
Entretanto, somente a mudança do contexto material não acarreta 

necessariamente na assimilação e construção de novos valores. Dessa forma, em 

acordo a Iasi (2006), consideramos fundamental a mediação do outro, ou seja, o 

indivíduo passa a tomar o outro como referencial para seus “conflitos internos”. “O 

humano é sempre o modelo de identidade do humano”116.    

 
Assim, a partir das observações feitas in loco, coleta de documentos e 

realização de entrevistas percebeu-se a existência de uma consciência de grupo 

(“Trabalhadores da Assistência Social”), com fortes indícios de identidade e 

solidariedade de interesses entre seus membros, possivelmente fruto dos momentos 

de reuniões e debates entre as diferentes categorias profissionais, como afirmamos 

no item anterior.  

 
Ao relatar as atividades realizadas nos CRASs, as/os assistentes sociais, em 

sua grande maioria, dão ênfase aos espaços de reunião entre as equipes, por 

entender que mediante estes os mesmos podem além de padronizar as ações, se 

fortalecer profissionalmente e politicamente. Daí os discursos destas/es serem 

falados, em larga medida, na primeira pessoa do plural (nós, a gente). 

 
(...) A gente estabeleceu, acordou pra pelo menos as visitas a gente fazer 
em dupla e os grupos também, (...), a gente resolveu assim enquanto 
equipe. (..) a gente procura fazer pra tentar garantir o direito do usuário 
(GUIOMAR). 

 
(..) gente está pensando ainda que estratégia a gente vai fazer pra 
trabalhar com a comunidade (LUCY). 

 
(...) a gente procurou sentar, vamos conversar, vamos ver se tem 
condições mesmo da gente fazer, se não tem, se não pode ser feito de 
uma outra forma. (..)a gente vai pro diálogo, e ai vai chegar a uma 
conclusão e a equipe decide fazer ou não fazer (IGNEZ) 

 

Contudo, tal processo de identidade de grupo não é único e nem encontra-se 

presente entre todos o seus membros, pois, conforme exposto no segundo capítulo, 

identificamos diversos conflitos entre os/ao profissionais, algumas vezes dentro das 

                                                 
116

 “O mais provável aqui é que a pessoa molde a nova realidade mediante os antigos valores por ela ace itos 
como sua visão de mundo. Aqui também é fundamental a mediação do outro, de uma nova fonte de 
identificação, pela qual é possível, por meio de um vínculo afetivo, transpor as relações materiais e objetivas em 
cargas valorativas enraizadas afetiva e psicologicamente como visão subjetiva do mundo (IASI, 2006, p.231). 
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próprias equipes, ocasionados tanto por divergências profissionais quanto pessoais, 

o que se intensifica diante das precárias condições de trabalho. Assim, a própria 

formação da consciência e identidade de grupo possui um caráter contraditório e 

histórico. 

 
(...) você quer atender não tem espaço, tem fila. A gente às vezes é técnico 
brigando com técnico pra ver quem vai atender, um absurdo, “porque eu marquei 
com ele, e tu marcou com aquele?”, não era pra gente ta brigando entre a gente 
(DINA). 
 

 
Para Iasi (2006) a superação da alienação e formação da consciência se dão 

mediante um ato prático, e a primeira ação que permite ao ser social a negação da 

fragmentação/individualismo, características próprias da alienação na sociedade 

capitalista, é a ação do grupo. Assim, o reconhecimento de pertencimento a um 

grupo é a primeira forma de negar a fragmentação do ser, imposta pelo capital.   

 
Para ilustrar o que foi dito acima fazemos um breve histórico da origem do 

movimento das/dos trabalhadoras (es) da assistência social, que revela a existência 

de ações concretas que viabilizam o encontro do grupo e todo o processo político 

organizativo. 

 
Conforme afirmamos no primeiro capítulo, as precárias condições de trabalho 

e falta de investimento municipal e reconhecimento da assistência social como 

política pública, contrário ao que estabelece as legislações da mesma, impulsiona 

esse segmentos profissional a discutir logo em suas próprias equipes sobre essa 

contradição.   

 
Nas reuniões centrais, com destaque para as oficinas realizadas no 

Observatório da Família117, as/os profissionais das outras equipes se conhecem e 

começam a dialogar sobre suas necessidades.  

Outro momento político importante que contribui para formação e organização 

do grupo da assistência foram as assembléias e greves, que ocorrem anualmente, 

impulsionados pelo Sindicato dos Servidores Municipais do Recife (SINDSEPRE).  

Todo primeiro semestre do ano o sindicato chama todas (os) as/os servidores da 

                                                 
117

 Essas oficinas ocorriam uma vez ao mês, e eram sob temáticas variadas. São uma iniciativa da equipe da 
Gerência Operacional de Convívio Social da Diretoria de Proteção Social Básica. Desde o segundo semestre de 
2010 as oficinas do Observatório da Família não ocorrem mais devido ao número reduzido de técnicos. 
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prefeitura para discutir principalmente o reajuste salarial, pois é nesse período que a 

PCR envia à Câmara das (os) vereadoras (es) um projeto de lei com proposta de 

reajuste salarial.    

 
Por não concordar com a direção do SINDSEPRE, filiado à CUT, que 

demonstrou total desconhecimento da Política da Assistência Social, as/os 

trabalhadores da SAS/IASC começaram a formar suas próprias assembléias, a fim 

de construir sua pauta de negociações, para agregá-la à pauta maior das/dos 

servidoras (es) municipais.  

 
Cada ano que se passava as/os servidoras (es) SAS/IASC foram 

acompanhando e aprendendo como se dava esse processo de negociações junto ao 

sindicato e a prefeitura, pois, em comparação a outras secretarias, um quadro 

funcional efetivo na  SAS é bem recente, de 2007 e 2008.  

  
Nesse movimento, em 2009, as/os servidoras (es) SAS/IASC elegem uma 

comissão composta por diferentes segmentos profissionais (assistente social, 

pedagoga, psicóloga e sociólogo) para levar a pauta construída coletivamente nas 

assembléias setoriais, à prefeitura, nas mesas de negociações setoriais da 

assistência na PCR, juntamente ao sindicato. Vale ressaltar que a PCR afirma 

negociar somente com sindicatos (pessoas jurídicas) e não com pessoas físicas, 

desta forma, as/os servidoras (es) mesmo não concordando com posturas e práticas 

do sindicato, construíram uma relação de proximidade, mantendo uma autonomia. 

 

Um grande desafio encontrado pelas (os) trabalhadoras (es) da assistência 

social foi a “invisibilidade” política atribuída cultural e historicamente a essa área. 

Assim, as/os profissionais buscaram publicizar para a sociedade sobre a importância 

da assistência, por meio de cartas abertas construídas coletivamente, ato políticos 

nas principais avenidas do município. Recorrendo também a Câmara das/dos 

vereadoras (es) de Recife, esse grupo conseguiu a realização de uma audiência 

pública, em 2009, para apurar junto à então Secretária da Assistência Social, Karla 

Menezes, a situação da Política de Assistência no município118. 

                                                 
118

 Em anexo as cartas elaboradas para a sociedade e Câmara das/dos vereadores e relatório da Audiência 
Pública, 29 de setembro de 2009. 
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 Dessa forma, as/os trabalhadoras (es) foram aprendendo a “negociar” e a 

construir espaços coletivos a fim de defender politicamente seus direitos e a própria 

política de que fazem parte. Todo esse movimento se deu a partir dos espaços já 

existentes (equipes técnicas, reuniões centrais, assembléias gerais, etc..), e 

mediante a crítica e postura política desses sujeitos, novos espaços foram se 

construindo, como principal exemplo temos as assembléias setoriais e a formação 

da comissão de servidoras (es).    

 

 A partir de observações e tomando os relatos de algumas assistentes sociais 

identificamos a existência de divergências tanto à adoção de determinadas 

atividades, como também crítica a certas posturas de lideranças do movimento. As 

assembléias setoriais realizadas entre as/os profissionais da assistência social eram 

bastantes polêmicas, principalmente com relação à continuidade ou não da 

categoria nas greves. O que revela que o movimento é heterogêneo e contraditório.   

 
Que tinham momentos até que as opiniões diferentes não eram 
respeitadas por outras, sei lá..haviam intervenção mesmo de..quando uma 
fala era diferente da sua dizer “ - Não, espera aí, num sei o que”. A coisa 
muito..., e assim de quem ta à frente, mas só que como que eu podia fazer 
é participando é concordar com aquilo ou então assumir uma postura de 
fazer parte também, só que aí é uma responsabilidade muito grande de 
assumir aquilo e que não é ...que não cabia no momento. Ai o que eu fiz foi 
me afastar, (...), eu meio desencantei, talvez até tenha sido uma leitura 
errada da minha parte mas, preferi me afastar mesmo (GUIOMAR). 
Ai você começa a achar: “- Poxa mas essa Comissão parece que  ta igual!” 
..aí começa assim ..a um decidir pelos outros, entendeu? Ai assim depois 
dessa greve eu fiquei desanimada (DINA). 
 

 
 Da mesma forma, identificamos um sentimento de companheirismo e 

solidariedade entre as/os servidoras (es). Pois, por conviverem e dividirem 

dificuldades, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, esses sujeitos criam 

laços de amizade. Assim, a saída de um profissional gera um sentimento de 

saudade. 

 

Me doeu muito sair fulana, me doi muito sair sicrana, entendeu, porque eu 
acho que a gente tem que brigar pela efetivação dessa política, entendeu, 
(...), mas eu acho que eu faço um papel, cada um de nós, que ainda está 
faz um papel. (...).A gente tem que continuar pressionando, e que eu to 
muito triste porque a gente tá perdendo pessoas que iam, que tavam à 
frente e não está, e isso me deu medo, isso me dá uma angústia, 
entendeu, é o caso de beotrana, na eminência de sair, e sicrana que saiu 
(NADIR). 
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O ser social sob a ordem do capital é egoísta, individualista e vê o mundo 

como uma rede de indivíduos em constante competição entre si119, assim a 

formação de um grupo, o sentimento de pertencimento ao mesmo sinaliza para a 

negação do ser capitalista.  

 
Mas, neste primeiro processo de negação, o ser social só pode aparecer 
na forma particularizada do grupo, e não poderia ser de outra forma. Seria 
por demais misterioso se esta negação desvelasse o ser genérico de 
imediato. Enquanto indivíduo, o ser social é a expressão da fragmentação 
promovida pela divisão social do trabalho capitalista e pela sociedade das 
mercadorias, mas o capital que opera e se reproduz por meio desta 
fragmentação é ele próprio eminentemente social e não pode deixar de sê-
lo. Na verdade, ele é o ser social que unifica na comunidade ilusória o ser 
que ele próprio fragmentou. Isto implica que nesta primeira negação o ser 
social que emerge nada mais é que o próprio ser social do capital antes 
velado pela fragmentação individual: a classe em si. A formação do ser 
social enquanto classe em si, o final de um processo que encontra sua 
materialidade nas negações particulares no nível do grupo. (IASI, 2006, 
p.117).  

 
O autor afirma ainda que o reconhecimento enquanto classe em si, se 

reconhecer enquanto pertencente a uma classe, pode levar a dois caminhos 

distintos, quais sejam: o de amoldamento/ consentimento, ou o enfrentamento de 

classes. “(...) a emergência do ser social da classe em si pode, em certas condições, 

(...), fazer emergir o ser social genérico: a classe para si. (IASI, 2006, p.119). 

 
O reconhecimento enquanto membro da classe é um momento de grande 

importância, principalmente nos dias atuais de fragmentação e de enorme 

complexidade da classe, como vimos anteriormente. Somente quando a/o 

trabalhador (a) se identificar com os demais, mesmo que estes exerçam outras 

atividades e/ou tenham uma remuneração diferente, será possível identificar os 

mesmo interesses. Contudo, não basta se ver como classe do capital é necessário 

uma ação de classe. A classe para si luta tendo como horizonte a transformação 

societária.  

 
Destarte, o percurso da constituição e formação da consciência de classe não 

é linear e nem é previamente determinado, possui tanto uma possibilidade 

regressiva como progressiva. Ao se instituir enquanto grupo pode tanto negar a 

serialidade (individualismo) como também retornar a ela. 

 

                                                 
119

 Lembramos aqui o pensamento político sistematizado por diversos autores(as), destacamos Hobbes e 
Rousseau.   
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Só pode haver um salto de qualidade quando a impossibilidade que se 
apresenta diante do grupo é uma impossibilidade geral, ou seja, uma 
ameaça geral à produção social da existência. A dimensão da ameaça 
externa é qualitativamente diferente e produz algo substancialmente 
distinto de um grupo, produz uma classe. A classe é ainda uma mediação 
particular e, portanto, o momento que corresponde ao movimento da 
consciência ainda assume a forma de uma particularidade. Entretanto, o 
ser da classe pode transformar-se num movimento em direção à 
genericidade, o que pode alterar qualitativamente tanto as dimensões da 
organização quanto da instituição e as formas de consciências 
correspondentes (IASI, 2006, p.312).   

 
 Logo, a consciência de classe em si é condição à formação da consciência de 

classe para si, contudo cairíamos num grande equívoco se pensarmos que somente 

quando todas (os) as/os trabalhadoras (es) se perceberem enquanto classe é que 

seria possível a luta contra o capital. Um segmento particular de uma classe ao 

defender interesses genéricos pode unificar a sua luta com outros setores da classe. 

Sua luta passa então a ser uma luta de caráter classista.   

 
 Lembramos a defesa do projeto profissional do Serviço Social para com as 

políticas sociais. Essa categoria busca em seus diferentes espaços ( 

representações, atuação, nas universidades, etc...) fazer a defesa genérica de 

demandas universais da classe trabalhadora, como vimos nos capítulos 01 e 02.

  

O movimento que observamos junto aos trabalhadores (as) da assistência 

social aponta para uma tendência corporativista do grupo, objetivando seu 

fortalecimento, mediante a conquista e defesa dos direitos trabalhistas. Tal 

tendência pode em certa medida obstaculizar a construção de uma identidade 

enquanto classe. Entretanto, também sinaliza para a defesa de caráter classista, 

pois o mesmo grupo adota como reivindicação a melhor efetivação da Política de 

Assistência Social.  

 
Conforme visto no primeiro capítulo, as políticas sociais representam a luta de 

representantes da classe trabalhadora. Logo, a mobilização de parte das (dos) 

trabalhadoras (es) da assistência social pela sua melhor efetivação possui um forte 

viés classista, pois pressiona o poder municipal a reconhecer a assistência social 

como política pública que deve ser garantida de forma qualificada à população que 

dela necessita, ou seja, os setores mais pauperizados. 
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Nossas observações junto ao objeto pesquisado e estudo sobre a temática 

apontam que a presença de assistentes sociais que buscam materializar o Projeto 

Ético-Político no cotidiano das equipes CRASs/GRASs, como também em outros 

setores da SAS/IASC, mesmo que muitas vezes estas(es) sujeitos não estejam à 

frente das mobilizações, acabam contribuindo para permanência do viés classista 

nas reivindicações da categoria.  

 
Lembramos aqui, que grande parte das ações desenvolvidas pelo grupo 

das/dos servidoras (es) são,  em sua grande maioria, de iniciativa de outras (os) 

profissionais (pedagogas, sociólogo, psicólogos e agente administrativos). 

 

3.3.1.1 O movimento da consciência de classe das/dos assistentes sociais 

dos CRASs em Recife. 

 

 

No âmbito do Serviço Social destacamos uma particularidade: o Projeto 

Profissional (o Projeto Ético-Político), hegemônico na categoria, conforme exposto 

no segundo capitulo. Este possui uma forte articulação com um projeto classista de 

transformação societária, podendo assim fornecer subsídios visando uma 

consciência crítica/classista. Porém, a efetivação desse projeto é tensionada por 

diferentes elementos e tendências na organização do trabalho.  

 

Assim, a enorme “pluralidade” de formas de trabalho existentes hoje, como 

discorremos no item anterior, dificulta o reconhecimento por parte das/dos 

assistentes sociais enquanto pertencentes à classe trabalhadora. 

 
Tomando as entrevistas realizadas com algumas assistentes sociais dos 

CRASs de Recife, veremos que existe o reconhecimento de pertencimento a um 

grupo, evidenciando, contudo divergências quanto ao mesmo. Quando questionadas 

(os) sobre o pertencimento a algum grupo ou setor da sociedade obtivemos como 

respostas mais expressivas:  
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Eu acho que eu me incluo numa classe média, por ter tido acesso a 
algumas coisas, como, por exemplo, à educação. Eu tenho hoje um nível 
superior, que não é muita coisa, porque hoje eu percebo que o que já 
pedem é um doutorado, mas assim, uma classe média que não é uma 
média alta. É uma classe média que acessa os direitos. Então eu tive 
direito a um plano de saúde, eu tive acesso à educação (LUCY). 

 

(...) eu sou trabalhadora, a minha atuação é com trabalhadores. É uma 
vinculação que me foi determinada socialmente para estar, isso não é algo 
de escolha, (..). Que isso ai foi só pode fazer se tiver condições financeiras 
pra fazer isso. Mas foi algo que assim ..que me foi determinado 
socialmente, e que eu estou nela por ser trabalhadora, por uma vinculação 
ideológica. Porque eu acho que faz parte até da minha atuação enquanto 
profissão mesmo, porque eu sou assistente social, eu sou trabalhadora, 
faço parte da classe trabalhadora. Não posso também trabalhar com a 
classe trabalhadora e fazer parte de outra classe!? Digamos, ta acima ou 
abaixo (GUIOMAR). 

 

 Da mesma forma ao fazer essa mesma pergunta se referindo aos usuários 

atendidos nos CRASs, obtivemos: 

 
Eu acho que é a classe, se for naquela classificação: a,b,c, d, (...), eu acho 
que é da classe “d” mesmo, apesar de que às vezes aparecer um usuário 
ou outro que não é uma situação tão grave, mas em geral são pessoas de 
classe econômica muito desfavorecida mesmo de renda e não só de renda, 
de outros direitos, de educação, por exemplo (LUCY). 

 
Pertence à classe realmente trabalhadora, ou melhor, não tem trabalho, 
não tem emprego. A classe que não tem acesso aos serviços de educação, 
de saúde (HAUTIL). 

 
O reconhecimento de pertencimento a uma classe tanto por parte das/dos 

assistentes sociais, como também dos chamados “usuários” da Política da 

Assistência Social, é classificado entre: o “acesso aos direitos sociais”, discurso 

presente nos documentos oficiais das políticas governamentais120; e a compreensão 

da existência de uma classe trabalhadora não é homogênea. 

 
Outro elemento que percebemos nos relatos é a educação como sinônimo de 

mobilidade social, “privilégio reservado” à classe média e alta. 

        
Em algumas entrevistas, as/os assistentes sociais afirmaram perceber, em 

certa medida, uma identidade entre a população atendida e determinadas 

experiências vivenciadas pela (o) profissional ou mesmo familiares próximos.  

 
 

                                                 
120

 No Capitulo 01 já fazíamos menção ao recente debate de Iamamoto (2010) sobre a absorção acrítica por 
parte das/dos assistentes sociais dos discursos presentes das políticas sociais, sinalizando para “novo 
ecletismo”.   
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Mas eu vejo algumas determinadas situações. Que eu já passei e que eu 
taria bem perto de passar (...), e que eu sei por exemplo da dificuldade que 
é porque eu passei por aquilo, que é algo que se eu não tivesse passado 
não teria como saber (GUIOMAR). 

 
Eu venho de uma família pobre, então as vezes eu vejo uma situação 
assim que eu me identifico enquanto história de vida mesmo. Muitas 
identificações, de encontrar uma família e dizer: poxa, poderia ser minha 
família, esta que estou vendo. Que apesar das dificuldades, graças a Deus 
a gente conseguiu acessar outros direitos, que a gente olha aquela família 
e não sabe se eles também vão conseguir, mas a gente vê e diz: poxa a a 
minha família já passou por esta situação, sabe? (LUCY) 

 

 No exercício da profissão, as/os assistentes sociais passam a conhecer a 

realidade das/dos usuárias (os) por meio das diferentes técnicas adotadas 

(atendimento social, entrevista, visita domiciliar, etc...). 

  
 O processo de identificação entre diferentes sujeitos pode, em certa medida, 

contribuir para compartilhar indignações e formação de uma solidariedade de classe, 

elemento essencial para formação da consciência de classe. Nas palavras de Marx 

(1985) toda solidariedade entre os empregados e desempregados perturba a ação 

“livre” da lei geral do capital. 

 
Tais experiências demonstram além da enorme proximidade entre os sujeitos 

envolvidos (assistentes sociais e população atendida) o alto grau de pauperização 

pelo qual passa atualmente o funcionalismo público, que embora possua alguns 

direitos ainda garantidos, como a estabilidade, recebe baixíssimos salários.    

 

 A condição de pertencimento a uma classe social não é uma questão 

subjetiva, de escolha individual/pessoal, mas uma determinação social, histórica, 

econômica, etc... , dessa forma o Projeto Ético-Político expressa o processo de 

reconhecimento das/dos assistentes sociais à classe trabalhadora, pressuposto esse 

comprovado no próprio real.  

 
Uma fala da assistente social é bem elucidativa:  

 
(...)você enquanto se sentido parte daquilo, (...), você sabe e até diz: lógico 
é um direito dela. A gente não ta oferecendo aqui nenhum favor (..). Ai é 
algo que de qualquer forma se eu não fizesse parte, se eu não me sentisse 
parte eu não veria dessa forma (GUIOMAR). 
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Ao mesmo tempo em que temos um grande espaço de conquistas sociais, a 

nível de efetivação concreta da Política de Assistência Social, como vimos no 

Capitulo 01, a organização e formação de uma consciência coletiva e critica, por 

muitas vezes se encontra fragilizado, desacreditado, não encontrando mediações 

que apontem para a materialização do Projeto Ético-Político (Ver capítulo 02).  

 
Sob tais situações a consciência das/dos profissionais voltando-se para 

alternativas puramente individuais, se voltando principalmente para conseguir outro 

emprego com melhores remunerações, caindo no imediatismo. 

 

 Por outro lado, podemos identificar a interferência tanto de elementos 

particulares da profissão, como o Projeto Ético-Político, que por possuir uma clara 

direção política/classista, construída em acordo as históricas das lutas da classe 

trabalhadora no Brasil, acaba por contribuir para formação crítica/classista das/dos 

profissionais, importante fermento para mobilização das/dos mesmos.  

 

Como também determinantes reais e concretos que tanto podem impulsionar 

como desestimular, são esses: a alienação, a fragilização, o individualismo, etc..  

 
A fim de observar os elementos que apontem para o processo de formação 

de uma consciência política e classista das/dos Assistentes Sociais dos CRASs em 

Recife, como também sua participação enquanto sujeito político, durante as 

entrevistas procuramos captar as experiências políticas vividas pelas/pelo mesmas 

(os), tanto no âmbito da reivindicação enquanto trabalhadoras (es) da Assistência 

Social, quanto também nas demais esferas de sua vida. 

 
Identificamos profissionais que participaram de outros movimentos, dentre os 

principais citados temos: o Movimento Estudantil de Serviço Social (MESS), 

organizações ligados à Igreja Católica, organizações sindicais da categoria, partidos 

políticos.  

 
Através do relato de algumas experiências identificamos que nos momentos 

históricos de maior mobilização das lutas sociais, em especial a década de 80, 

houve uma forte aproximação entre estes e as/os assistentes sociais, durante o 

exercício da profissão.   
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No período “pós-faculdade”, que você vai pra comunidade, você quer 
mudar o mundo, você quer saber, você trabalha com os conselhos 
fortíssimos como foi o dos morros, (...) eu trabalhava em consultorias 
(NADIR). 

 
(...)eu fui assim crescer, desenvolver um pouco minha consciência política 
depois que eu me formei, eu comecei a participar de movimentos sociais, ai 
teve aquele Congresso de 85, eu entrei com um trabalho sobre assessoria 
de movimentos de Trabalhadores Sem Terra, (...). Ai quando entrou a 
gente foi trabalhar com sindicalista, cooperativismo, pequenas 
associações. 

 
Então assim tudo isso ajudou, participava politicamente, participava de 
associação da categoria, tive esse momento político, ai fortaleceu, me 
formou uma coisa que hoje em dia em não tenho, se eu não tivesse 
passado por isso, talvez eu não tivesse essa formação, que na época a 
universidade não preparava pra isso (DINA). 

  

Quando perguntamos sobre a participação nas mobilizações e reivindicações 

junto aos usuárias (os), as/os profissionais colocaram que a distância da sede do 

CRAS ao respectivo território de abrangência dificulta a verdadeira inserção da 

equipe na dinâmica da comunidade.  

 
No entanto, também identificamos no decorrer nas falas o conhecimento por 

parte dos mesmos da história do surgimento dos bairros, o conhecimento de 

algumas de suas organizações e lideranças. Tal conhecimento deve-se 

principalmente às atividades realizadas pelas equipes nos bairros, com destaque 

para a realização das reuniões das redes sócio-assistenciais.   

 
Foi bastante recorrente nos relatos a necessidade da reorganização política 

por parte dos profissionais como também dos setores mais pauperizados da 

população, a fim de uma mudança do atual quadro político vivemos. O que aponta 

para uma compreensão não endógena da história. 

 
Todas as assistentes sociais entrevistadas participam das mobilizações da 

categoria das (dos) trabalhadoras (es) da Assistência Social, alguns de forma mais 

pontual e outras (os) mais ativamente.  

 
 A entrevista revelou que embora as/os profissionais considerem importante a 

participação política de uma forma geral, diante de diversas demandas pessoais e 

profissionais, sua efetiva presença fica comprometida. “(...) Eu acho que é um 
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espaço muito importante da gente tá participando, mas por questões pessoais, da 

minha vida pessoal” (LUCY). 

 
Falta de tempo, primeiro eu tenho que ter dois empregos (..) ... tem que dar 
plantão final de semana... (...). É, então assim tem isso também e tem o 
próprio serviço que ai acaba virando um foco de stress, que acha que não 
vou resolver, não vão adiantar, que ai você não vê onde é que pode mudar, 
você vê as coisas se repetindo (DINA). 

 

 Outro elemento que acaba por distanciar as/os sujeitos profissionais das 

mobilizações é referente aos próprios limites e debilidades das organizações hoje. A 

título de exemplo se destacou nos relatos críticas ao MESS e a Partidos Políticos, 

em especial o Partido dos Trabalhadores (PT), tendo em vista que as/os 

profissionais conhecem “de perto” as práticas do referido partido.  

 

Então essa desarticulação, essa pulverização das pessoas que estavam à 
frente, então isso é político, e isso me decepciona duplamente, como é que 
um grupo enfraquece, é uma política sacana do governo, que eu não 
vislumbro uma melhora porque se eu desarticulo um movimento que ta 
brigando por melhores, isso quer dizer que a gente vai ser enfraquecido 
porque a coisa não se efetiva, então pra mim isso é péssimo, entendeu, eu 
vejo como um PT, eu fico ...insatisfeita..decepcionada, pra mim é uma 
decepção, um governo popular, um governo de esquerda, um governo que 
se diz democrata, seja um desarticulador de posturas, de desarticulação 
dos movimentos(grifos nossos) (NADIR). 

 
 O relato da profissional revela possíveis práticas adotadas pelo PT para 

desarticular um grupo: a cooptação de suas lideranças, pois alguns dos profissionais 

que estavam na frente do movimento das/dos trabalhadoras (es) foram convidados a 

assumir cargos de gestão; e o não atendimento das reivindicações básicas do 

movimento para garantir a manutenção do quadro funcional, assim, diversos 

servidores (as) bastantes capacitados, profissional e politicamente, saíram da 

SAS/IASC. 

 

Temos assim uma pluralidade de práticas profissionais (nas atividades junto à 

população, nas reuniões da equipe, nas conferências, nas mobilizações, etc..), como 

também uma diversidade de elementos que interferem no movimento da consciência 

classista das/dos assistentes sociais, que dizem respeito a questões particulares 

(tanto pessoais quanto profissionais, com destaque para o Projeto Ético-Político) e 

da própria organização da classe.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Quando iniciamos nosso percurso nos propusemos a estudar a Política de 

Assistência Social, a tomada de consciência de classe e o projeto profissional do 

Serviço Social. Notamos, a partir de sucessivas aproximações e reflexões, que a 

consciência de classe é um elemento essencial para materialização do Projeto Ético-

Político no cotidiano profissional das/dos assistentes sociais nos CRASs em Recife.   

Acompanhando a trajetória dessas (es) trabalhadoras (es) da assistência 

social e também por fazer parte desse grupo, percebemos tanto um forte movimento 

de organização e posicionamento político visando à defesa, à conquista e à 

ampliação de seus direitos trabalhistas como também à melhor efetivação da política 

da assistência social no município. Algumas posturas fatalistas e individualistas, no 

entanto, não deixaram de ser evidenciadas.  

O referencial teórico marxista que adotamos durante toda nossa pesquisa nos 

desafia a identificar como se dá o movimento contraditório entre essas categorias no 

referido espaço real e em constante transformação. Assim, sentimos a necessidade 

de perceber seus principais determinantes e condicionantes, por compreender que 

dessa forma estaremos nos aproximando do real.   

Feito isto, a partir da análise de documentos sobre a Política de Assistência 

Social (leis, regulamentos e planos), sua implementação no município de Recife 

(plano de Assistência Social, Plano Plurianual, Relatório de Atividades, etc..) e 

levantamento de dados quantitativos tornou-se evidente o processo inconcluso de 

descentralização da Política de Assistência Social no município de Recife.  

Inserida na dinâmica das demais políticas sociais, a assistência social traz 

consigo um viés contraditório, pois para o capital ela representa salários indiretos, 

mediante captação de recursos da própria classe trabalhadora acabando por 

financiar benefícios para o setor mais pauperizado da população, além de contribuir 

para a importante reprodução ideológica do sistema.  

Por outro lado, a garantia da oferta de políticas assistenciais à população é 

reflexo de sua luta e reivindicação. A responsabilização do Estado para com os 
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setores que não estão inseridos no mercado de trabalho por meio da destinação de 

parte do fundo público representa a satisfação imediata de algumas das 

necessidades da população.   

Em países como o Brasil, além da tensão entre o trabalho e a assistência, 

identificamos como marca histórica e cultural, no âmbito das ações assistenciais, o 

não reconhecimento por parte do Estado da assistência social enquanto política, 

dever do poder público e direito dos cidadãos que dela necessita.   

Na história brasileira se destacam lutas e mobilizações das classes 

subalternas pela transformação social e ampliação de sua participação na vida 

política. A assistência social sempre esteve presente nas mobilizações, tanto de 

setores e organizações da população como também de profissionais da área.  

  As duas últimas décadas do século XX são marcadas pela consolidação e 

conquista de diversas legislações sociais, a Seguridade Social reconhecida pela 

Constituição Federal de 1988 como um tripé, a saber: Saúde, Previdência e 

Assistência Social, tendo como objetivo assegurar um sistema de proteção 

universal.  

Em 1993 é aprovada, após diversas mobilizações, a Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS), seguido da elaboração da primeira Política Nacional de 

Assistência Social em 1999. Os anos 2000 se destacam nacionalmente, além do 

primeiro mandato na Presidência da República do Partido dos Trabalhadores (PT) 

em 2003, a regulamentação no âmbito da assistência social.   

A segunda Política Nacional da Assistência Social (PNAS) é aprovada em 

2004 e traz consigo a criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Segue-se uma gama de regulamentações (Norma Operacional Sistema Único de 

Assistência Social – NOB/SUAS – 2005, Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos – NOB-RH/SUAS - 2007, Tipificação Nacional de Serviços Socio-

assistenciais – 2009, dentre outras) a fim de aperfeiçoar e estabelecer critérios para 

descentralização e implementação da assistência social no âmbito nacional, 

estadual, distrital e municipal.  



 161 

 

  

O SUAS se destaca principalmente por ser um sistema pautado pela 

territorialização e descentralização. Os Centros de Referências de Assistência Social 

(CRASs) e os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

são criados e desenhados para efetivar a nível do território e município as proteções 

básica e especial, respectivamente.    

A legislação reconhece as/os trabalhadoras (es) da assistência social como a 

“maior tecnologia” do SUAS, com ênfase à criação de uma equipe interdisciplinar 

composta por  profissionais de nível médio e superior, com destaque para 

assistentes sociais, psicólogas (os), pedagogas (os), sociólogas (os), etc.. Assim, o 

SUAS inova ao apontar a importância de criação de uma política nacional de 

recursos humanos, realização de concursos públicos para compor as equipes nos 

municípios, elaboração de Planos de Cargos e Carreiras, com reconhecimento dos 

direitos trabalhistas dos mesmos.    

A cidade do Recife, capital pernambucana, inicia em 2005 o processo de 

implementação dos requisitos básicos para habilitação no SUAS. Como gestão 

plena o município deve ofertar de forma qualificada a proteção básica e especial 

para a população. Em 2006 e 2007 são realizados, respectivamente, os concursos 

públicos para composição das/dos profissionais do IASC e da SAS.   

Com repasse financeiro escasso, decorrente tanto da redução de gastos com 

as políticas sociais de uma forma geral como também pela invisibilidade que 

historicamente acompanha a assistência social, a SAS atualmente se depara com 

uma enorme gama de desafios a serem enfrentados, como falta de equipamentos e 

material, um número muito reduzido de CRAS, apenas um CREAS. No âmbito 

trabalhista, o município ainda não implementou o Plano de Cargos de Carreira, os 

salários são muito baixos e as condições de trabalho são bastante precárias, diante 

de uma estrutura nada favorável. Visto que não podem atuar da maneira que exige a 

política, diversas (os) servidoras (es) pediram exoneração.  

Por outro lado, as/os trabalhadoras (es) em exercício nos CRAS, CREAS, 

IASC e nas demais equipes da SAS, encontram-se emprenhadas (os) em um 

movimento de organização e mobilização pela efetivação de seus direitos 
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assegurados na NOB-RH/SUAS e no Estatuto do Servidor Público do município. 

Como também empenhados pela melhor implementação da Política de Assistência.   

Diante desse espaço de conquistas e mobilizações, identificamos indícios que 

apontam para a reprodução de práticas conservadoras de viés assistencialista e 

autoritário por parte do poder público.   

Inseridos nesse segmento de trabalhadores (as) da assistência social 

encontram-se as/os assistentes sociais. O Serviço Social se caracteriza por ser uma 

profissão liberal que pertence à classe trabalhadora, contém regulamentações e leis 

próprias, o que lhe permite uma relativa autonomia para construir, acompanhando o 

movimento de luta dessa classe, um projeto profissional. Dessa forma, o Projeto 

Ético-Político do Serviço Social se constitui como um projeto coletivo da categoria 

que, a partir da defesa de princípios éticos e políticos, se vincula a um projeto de 

transformação societária. Tal direcionamento presente nas diretrizes curriculares, 

leis da profissão e defendido pelas entidades da categoria, contribui para a formação 

de uma importante consciência crítica das/dos assistentes sociais frente à sociedade 

capitalista.  

Nossa pesquisa indica que a materialização do Projeto Ético-Político na 

atuação das/dos assistentes sociais do CRASs em Recife é mediada por diversos 

elementos, que passam tanto pela sua condição de assalariamento, pela sua visão 

de mundo, formação profissional e trajetórias políticas, etc..   

Deste modo, as condições objetivas e subjetivas que tensionam a construção 

de mediações para materialização do Projeto Ético-Político do Serviço Social no 

cotidiano profissional são diversas.   

Nossas observações e auscultações junto aos profissionais nos fizeram 

perceber que as alternativas que apontam para a real efetivação do Projeto Ético-

Político passam por construções coletivas juntamente a outras categorias 

profissionais e também movimentos populares. Vê-se então que enquanto 

profissionais na execução e planejamento da Política de Assistência Social no 

município, a reafirmação dessa política apresenta-se como uma mediação 

estratégica para aglutinar e debater demandas da classe trabalhadora.   
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Estando envolvido com a implantação da política de assistência social, a/o 

assistente social tem a competência para propor, negociar, defender seu campo de 

trabalho, apresentar propostas de trabalho que ultrapassem a mera demanda 

institucional e visando a luta pela efetivação das diretrizes propostas na legislação.  

Por final vimos que no âmbito da formação da consciência de classe, temos 

um constante movimento de negação, afirmação e superação. Que perpassa desde 

o reconhecimento por parte das/dos trabalhadora (es) enquanto pertencente à 

classe trabalhadora, classe em si,  sendo o grupo a primeira forma de ruptura com a 

alienação e fragmentação do capital.      

  Nos momentos de luta e organização, a classe em si tende a se perceber 

enquanto sujeito histórico de transformação, como classe para si.   

Esse movimento acompanha as transformações da própria classe. No 

contexto geral encontramos uma classe trabalhadora cada vez mais heterogênea e 

fragmentada, com seus principais instrumentos de luta (partidos de esquerdas e 

sindicatos) subordinados à ideologia do capital. No Brasil temos um histórico de forte 

repressão e criminalização contra as formas de organização e mobilizações da 

classe trabalhadora.   

Todos esses elementos conjunturais, particulares da formação brasileira 

contribuem em larga medida para dificultar a formação da consciência de classe em 

si e para si   

Conclui-se que as/os assistentes sociais participando dos momentos de 

reunião e organização juntamente aos demais trabalhadoras (es) da assistência 

social encontram-se em processo de construção de uma consciência critica de 

pertencimento a um grupo, com fortes indícios de identidade e solidariedade entre 

seus membros.   

Nos relatos das/dos assistentes sociais dos CRASs observamos que os 

momentos de reunião entre as equipes e diretorias são importantes espaços, onde 

as/os mesmos trocam experiências, padronizam atividades e se posicionam 

politicamente enquanto grupo.   
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As/os trabalhadoras (es) da assistência social de Recife (SAS/IASC) 

motivados por demandas trabalhistas e pela efetivação da política de assistência 

social buscam construir, partindo de espaços já existentes (greves, assembléias, 

sindicatos), novas “ferramentas” ( como a comissão de servidores (as), cartas à 

sociedade e sensibilização à Câmara das/dos vereadoras (es) de Recife) para 

conquistar suas reivindicações.  

Ressaltamos, entretanto que tal movimento não é único/homogêneo e nem se 

encontra presente entre todos os seus membros, pois identificamos diversos 

conflitos entre os profissionais, o que evidencia seu caráter contraditório e histórico.   

  

  Embora carregue consigo, até certo ponto, um viés corporativista, o grupo 

das/dos trabalhadoras (es) da assistência social de Recife também apresenta saltos 

de caráter genérico, pois nos momentos em que defende a efetivação da assistência 

social também aproximam-se de uma reivindicação classista.   

  Nossas reflexões sobre o real nos fizeram perceber que o Projeto Ético-

Político do Serviço Social, por sua clara vinculação a um projeto societário socialista, 

leva para o âmbito da práxis no exercício profissional daquelas (es) com ele 

comprometidos, um forte viés classista. Tal direcionamento por sua vez, tende a ser 

assimilado e a estimular as/os profissionais de outras categorias. Pois no momento 

da crise e conflito de consciência gerado pela contradição entre relações trabalhistas 

como também a execução e regulação da Política da Assistência Social no âmbito 

municipal; a figura do outro, assume uma grande importância para formação de uma 

nova consciência.  

A consciência crítica das/dos assistentes sociais, adquirida durante formação 

acadêmica, pautada nos princípios da direção hegemônica do Projeto Ético-Político, 

é um importante elemento para uma tomada de consciência de classe. Logo, a 

consciência crítica constitui-se em uma etapa do movimento de consciência de 

classe.   

Dessa forma, por possuir um viés classista, o Projeto Ético-Político acaba por 

contribuir para a formação da consciência de classe não só das/dos assistentes 
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sociais como também de outros profissionais. Por outro lado, o projeto profissional 

do Serviço Social também é fruto da tomada de consciência classista da categoria 

junto às lutas sociais da classe trabalhadora.  

 

Estamos assim diante de uma relação dialética entre o Projeto Ético-Político e 

a formação da consciência de classe, pois este contribuiu para constituição daquele, 

que por sua vez acaba por incorporar e ao mesmo tempo superar o mesmo.   

Esperamos com essas reflexões contribuir para o estudo a que nos propomos 

e trazer à luz da ciência social aspectos ainda pouco investigados, a tomada de 

consciência da classe trabalhadora em decorrência de movimentos contraditórios 

aqui explanados, em especial dos (as) assistentes sociais em seu espaço de 

atuação profissional, visando à restauração crítica e classista da mesma para 

viabilização da luta, pautada por princípios éticos e políticos, para construção de 

uma outra forma de sociabilidade.  
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