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Neiva Luz dos Santos Silva Munhoz1

 É com satisfação que apresentamos aos assistentes sociais a se-
gunda edição desta cartilha que é fruto do trabalho coletivo dos membros da 
Câmara Temática de Assistência Social do Conselho Regional de Serviço So-
cial do Paraná - CRESS/PR. Esta nova edição demonstra um amadurecimento 
e um acúmulo teórico, consequências do envolvimento, da participação po-
lítica, coletiva e efetiva dos membros participantes desta Câmara Temática 
que tem fortalecido e contribuído com um dos objetivos principais do CRESS/
PR na gestão 2011-2014 que é a aproximação com a categoria profi ssional 
dos/as assistentes sociais do Paraná.

 O CRESS/PR atua em diferentes frentes para articular e ampliar di-
reitos orientados pela perspectiva de superação das desigualdades sociais 
materializando nas ações o compromisso expresso no projeto ético político 
da categoria pela construção de uma sociedade justa, democrática e garan-
tidora de direitos universais. 

 Na estrutura organizacional do CRESS estão previstas a Comissão 
Permanente de Orientação e Fiscalização e a Comissão Permanente de Ética. 
Seguindo as normativas do conjunto CFESS/CRESS, as comissões permanen-
tes são compostas por assistentes sociais da base territorial e membros da 
diretoria do Conselho. 

 Na perspectiva de fortalecer o projeto profi ssional da categoria, 
aprofundar a discussão sobre as temáticas relacionadas às políticas públicas, 

1MUNHOZ, Neiva L. S. Silva. Assistente Social- CRESS/PR 6857- atualmente Assistente Social na Prefeitura 
Municipal de Araucária, possui MBA em Gestão de Pessoas - Conselheira Suplente do CRESS/PR - Gestão 
2011-2014. Coordenadora da Câmara Temática de Assistência Social.

APRESENTAÇÃO
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acolher as demandas dos profissionais e discutir a realidade institucional, 
incluindo questões relativas ao exercício profissional nos diferentes campos 
sócio-ocupacionais, existem as Câmaras Temáticas que se organizam para 
promover estudos e debates, propor pareceres, pesquisas e ações que articu-
lem a política do conjunto CFESS/CRESS com outros sujeitos coletivos. 

 Atualmente o CRESS/PR conta com oito câmaras temáticas (sócio ju-
rídica, direitos humanos, previdência social, direito a cidade, serviço social na 
educação, assistência social, serviço social de empresas e saúde), bem como 
com a comissão ampliada a de Seguridade Social, pensada para além da saú-
de, previdência e assistência social, instituída na atual gestão 2011-2014. 

 Esperamos que esta cartilha estimule a reflexão e para além da re-
flexão a participação dos/as colegas assistentes sociais em quererem partici-
par do debate e das discussões no intuito de fortalecer a profissão e o SUAS.
Desejamos uma boa leitura a todos e todas!
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CÂMARA TEMÁTICA DE ASSISTÊNCIA  
SOCIAL: CONSTRUINDO ELEMENTOS 
PARA FORTALECER O DEBATE

 Dando continuidade as suas ações, a Câmara Temática de Assistên-
cia Social do CRESS/PR tem se constituído como importante espaço de fortale-
cimento ético-político no exercício profissional dos/as assistentes sociais que 
atuam no campo da política de assistência social. 

 Na atual gestão 2011- 2014 o debate em torno do SUAS tem sido 
pautado em “dimensões éticas, políticas e técnicas que reconheçam o trabalho 
na assistência social como espaço de defesa e ampliação de direitos, de reco-
nhecimento dos usuários dessa política como sujeitos coletivos partícipes de 
sua construção e de respeito a competências e as atribuições de cada profissão, 
regidas por suas regulamentações específicas, bem como seus códigos de éti-
ca” (CFESS, 2001, p.1). 

 Desse modo, a Câmara tem atuado principalmente na aproximação 
com os/as profissionais que atuam no Sistema Único de Assistência Social-
SUAS e na preocupação da atuação interdisciplinar destes. Por isso, organizou 
em abril/13 em conjunto com o Conselho Regional de Psicologia do Paraná o 
“Seminário Paranaense: Atuação Interdisciplinar – Serviço Social e Psicologia 
no SUAS” onde a expressiva participação demonstrou o quanto ainda é preciso 
debater esta política e suas interfaces tão necessárias para o exercício profis-
sional dos trabalhadores e trabalhadoras que compõe o sistema. 

 Outra preocupação era inserir a representação da profissão nos espa-
ços de controle social, atualmente temos membros participantes em diversos 
conselhos de políticas públicas, tais como conselhos municipais de assistên-
cia social, conselho municipal de segurança alimentar, entre outros. Também 
havia a necessidade de continuar nossos estudos e assim como em 2012 os 
membros da Câmara deliberaram por inscrever e apresentar a experiência do 
trabalho desenvolvido em congressos estaduais e nacionais e elaborar uma 
nova edição desta cartilha. 

 Reafirmando a preocupação como uma profissão voltada à defesa 
dos direitos e das conquistas acumuladas ao longo da história da luta dos/as 
trabalhadores/as é que a Câmara mantém representação no FETSUAS - Fórum 
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Estadual dos Trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social, e além de 
fomentar a organização, possui representação nos Fóruns Municipais dos Tra-
balhadores do SUAS- FOMTSUAS  da região metropolitana da capital paranaen-
se. Esta representação soma esforços, contribui na organização e legitimação 
dos/as trabalhadores visando a garantia de condições de trabalho através da 
implantação de mesas de negociação objetivando a efetivação do SUAS.

A perspectiva de romper com o Serviço Social tradicional, compreendendo a reali-
dade a partir de uma leitura e um olhar crítico que remete ao projeto profissional 
ainda se constitui como um dos principais desafios do/a assistente social na atua-
lidade (Iamamoto, 2007).

 É visando contribuir com os/as assistentes sociais no enfrentamento 
desses desafios que a Câmara Temática de Assistência Social do CRESS/PR con-
tinua suas atividades, através da troca de experiências e do trabalho coletivo, 
fortalecendo o Serviço Social especialmente no campo da seguridade social/assis-
tência social, com o compromisso com a luta mais ampla da classe trabalhadora.

 A Câmara Temática de Assistência Social permanece se reunindo men-
salmente na sede do CRESS/PR. Para conhecer o calendário dos encontros e saber 
mais sobre eventos que a câmara organiza e/ou participa acesse o site do CRESS/
PR (www.cresspr.org.br). E para nortear seus trabalhos, a Câmara elabora anual-
mente um plano de ação para desenvolvimento de atividades pertinentes a área 
de atuação.

 Mais uma vez, a Câmara Temática de Assistência Social do CRESS/PR 
conclama os/as profissionais, especialmente aqueles/as que atuam no Sistema 
Único de Assistência Social a participarem e contribuírem no debate para termos 
um sistema de proteção social para todos/as.

REFERÊNCIA:

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. Trabalhar na Assistência Social em Defesa 
dos Direitos da Seguridade Social. Contribuições do Conjunto CFESS-CRESS ao de-
bate sobre definição de Trabalhadores da Assistência Social. Brasília. Março de 2011.

IAMAMOTO, Marilda Vilela. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e 
formação profissional. 19. ed. São Paulo, Cortez, 2010. 
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A CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHO DO/A 
ASSISTENTE SOCIAL NA GESTÃO DO SUAS

Danielle Pereira de Bastos1

Renata Mareziuzek dos Santos2

Rita de Cassia N. de Paula dos Santos3

Rosilda Kirshmer Rosa de Almeida4

 A temática constantemente está nos debates e na produção de co-
nhecimentos da categoria profissional, contudo, ainda, revela-se complexa 
tendo em vista a dinâmica dos espaços sócio-ocupacionais e das atualizações 
da própria Política de Assistência Social. Neste artigo busca-se instigar o/a pro-
fissional de Serviço Social a uma reflexão no que tange o seu trabalho, inserido 
na gestão do SUAS - Sistema Único de Assistência Social. 

 Com o advento da Constituição Federal de 1988 e o consequente for-
talecimento da Assistência Social como política que compõe o tripé da Seguri-
dade Social juntamente com a política de Saúde e Previdência Social e, portan-
to como direito do cidadão e dever do estado, e a promulgação da Lei Orgânica 
da Assistência Social - LOAS, a discussão sobre a formulação e implementação 
de um sistema público descentralizado culminou na atual Política Nacional de 
Assistência Social - PNAS, com a previsão da sua gestão por meio do  SUAS, sis-
tema que conta com a Norma Operacional Básica - NOB/SUAS, aprovada pela 

1BASTOS, Danielle P. de. Graduada em Serviço Social pelas Faculdades Integradas do Brasil - UNIBRASIL, em  
2010. Possui Pós Graduação em Metodologia do Trabalho com Famílias, pela Faculdade Bagozzi, em 2013. 
Atualmente Coordenadora e assistente social  CRAS do município de Colombo. Participante da Câmara 
Temática de Assistência Social do CRESS/PR.
2SANTOS, Renata M. dos. Graduada em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PU-
CPR , em  2006. Possui Pós Graduação em Metodologia do Trabalho com Famílias, pelo Instituto Tecnológi-
co Educacional - ITECNE, em 2011. Atualmente atua na Secretaria da Família e Desenvolvimento Social do 
estado do Paraná– SEDS. Participante da Câmara Temática de Assistência Social do CRESS/PR.
3SANTOS, Rita de Cassia N. de Paula. Graduada em Serviço Social pelas Faculdades Integradas do Brasil - 
UNIBRASIL, em  2010. Possui Pós Graduação em Metodologia do Trabalho com Famílias, pela Faculdade 
Bagozzi, em 2013. Atualmente assistente social CRAS do município de Colombo. Participante da Câmara 
Temática de Assistência Social do CRESS/PR.
4ALMEIDA, Rosilda K. Rosa de. Graduada em Serviço Social pela Universidade Norte do Paraná- UNOPAR, 
em  2010. Cursando Pós Graduação em Questão Social na Perspectiva Interdisciplinar, pela UFPR. Coorde-
nadora/Assistente Social do CRAS Cajuru do município de Curitiba. Participante da Câmara Temática de 
Assistência Social do CRESS/PR.
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Resolução nº 130, de 15 de julho de 2005, do Conselho Nacional de Assistência 
Social - CNAS e a NOB/SUAS  de 2012, aprovada pela Resolução nº 33, de 12 de  
dezembro de 2012, do CNAS. 

 Estamos prestes a completar uma década da publicação da NOB/
SUAS (2005), pontapé inicial para consolidação do SUAS. Neste contexto, hou-
ve avanços significativos que impulsionaram a desvinculação parcial da ca-
racterização do assistencialismo propriamente dito à garantia de direitos so-
cioassistenciais aos usuários. Contudo, muitos desafios ainda se apresentam 
para sua efetivação, tendo em vista que ainda nos encontramos enraizados na 
cultura opressora do capital. 

 A descaracterização e precarização do trabalho muito têm contribuí-
do para a continuidade deste processo, reafirmando cada vez mais a explora-
ção do trabalhador, através da desmobilização da sociedade, face às lutas por 
melhores condições de vida.

 Os /as assistentes sociais fazem parte desta trajetória, visto que tam-
bém são trabalhadores inseridos no sistema imposto pela sociedade capitalis-
ta, em constante luta pela garantia e efetivação de direitos, atuando na con-
tradição e correlação de forças por uma sociedade justa e igualitária. Como 
afirmado por Silveira:

O campo da assistência social, impulsionado por uma legalidade e institucionalidade 
virtuosas, tem demandado novas e superiores condições de trabalho e exercício do 
controle democrático, tem exigido um trabalhador comprometido com a realização e 
a ampliação do direito à assistência social. Travessia necessária no fortalecimento de 
uma cultura democrática e orgânica aos processos emancipatórios. (2011, p. 21-22).

 No âmbito do SUAS evidenciamos que muitos espaços de negociação 
e condução hoje são ocupados por assistentes sociais. Independente da esfe-
ra de governo, local/unidade de atuação os/as assistentes sociais lutam pela 
concretização de um projeto ético-político comprometido com uma sociedade 
justa e igualitária, tencionando o Estado à transformações políticas e sociais, 
em prol de uma gestão comprometida com ideais democráticos. Entretanto, 
muito temos a transpor, visto que ainda não se conseguiu aliar a prática a uma 
ação emancipatória, efetivando nosso projeto ético-político. 

 Ainda nos deparamos com o ranço das intervenções tecnicistas, sem 
reflexão a cerca da realidade, vivenciadas ou pior, pautadas na obtenção de res-
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postas imediatas, sem cunho reflexivo, desencadeante da ação emancipatória,

[...] é necessário que tenhamos uma direção e uma concepção clara de nossa prá-
tica profissional. Ela não pode ser, e nem é, neutra. Para cumprir seu papel media-
dor, esta prática tem que estar embasada numa visão de mundo. É esta visão de 
mundo que, em última instância, fornece os horizontes, a direção e as estratégias 
de ação. Fornece, igualmente, as bases de um ato reflexivo partilhado, portanto, 
coletivo, consciente e criativo. (CARVALHO, 2007, p.61). 

 
 Desmistificar o que ainda ficou arraigado na origem da profissão, 
onde o Assistente Social era visto como um trabalhador “assistencialista e ta-
refeiro”, ainda se mostra como um dos muitos desafios, esclarecer esta dicoto-
mia entre Política da Assistência Social e assistencialismo se apresenta como 
tarefa árdua para nós profissionais de Serviço Social.

 No Art. 4º da Lei nº 8.662 de 07 de junho de 1993, que dispõe sobre a 
profissão de Assistente Social, são definidas como competências do profissio-
nal: elaborar, implementar, coordenar e avaliar políticas sociais. Neste sentido, 
o/a assistente social tem formação e competências para atuar na gestão da 
política de assistência social, considerando os processos de execução, elabora-
ção, implantação/implementação, monitoramento e avaliação tanto na esfera 
Estatal quanto na esfera privada. 

 Comumente, o/a profissional está inserido em espaços privilegiados 
de negociação política e tomada de decisões no âmbito da gestão, bem como 
no fortalecimento do controle social e na  assessoria aos movimentos sociais. 

 Em todos os espaços sócio-ocupacionais o/a assistente social deve ter 
a luz o seu projeto profissional, que requer competência crítica, tanto no âmbi-
to das atitudes investigativas quanto nas interventivas.
Segundo Iamamoto (2007, p.20): 

Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é desenvolver 
sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas 
e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir das demandas emergentes no 
cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e não só executivo.

 O/A Assistente Social é o profissional que tem como objetivo prin-
cipal a defesa intransigente dos direitos humanos, são características pre-
dominantes do/a profissional do Serviço Social lutar constantemente para 
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construir uma sociedade  justa, igualitária, livre de todas as formas de pre-
conceito e discriminação, e a recusa do autoritarismo e do arbítrio, uma luta 
pautada no compromisso ético político materializado através do Código de 
Ética Profissional.
               
 Atualmente identifica-se a expansão dos espaços de atuação profis-
sional e a assistência social se constitui como um dos espaços de inserção dos 
profissionais. Para o profissional estar inserido nesse espaço representa atuar 
em uma política que exige profissionais extremamente qualificados, proposi-
tivos, com capacidade para intervir nas raízes das desigualdades sociais, lidar 
com as expressões da questão social na defesa dos direitos e dos interesses dos 
usuários dos serviços.

 A Política de Assistência Social demanda profissionais que atuem na 
esfera da execução e formulação das políticas públicas, e disponham de capa-
cidade teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político, na elaboração 
e implementação dos projetos, serviços e programas, o que exige a participação 
efetiva na gestão planejamento, monitoramento e vigilância social. Portanto, 
as competências do profissional de Serviço Social ultrapassam a execução final 
da política, sendo este um profissional imprescindível no âmbito do SUAS.

 A intervenção exige a identificação dos limites e desafios vivenciados 
pelos/as profissionais em seus espaços sócio-ocupacionais, para construir es-
tratégias de enfrentamento e rompimento de posicionamentos conservadores, 
norteadas na perspectiva de alargamento dos direitos socioassistenciais.

 Para tanto, o/a profissional necessita capacitar-se continuamente, visto 
que a realidade não é algo estático, mas sim em transformação constante, nem 
sempre se apresentando em sua essência, ou seja, em suas múltiplas expressões.

 Além da capacitação e qualificação profissional, é imprescindível que 
os/ as profissionais participem e se organizem em espaços coletivos, como 
sindicato, fóruns, associações, entre outros, com objetivo de fortalecer a luta 
pela garantia de condições de trabalho, a partir da construção de estratégias 
para assegurar a implementação dos parâmetros da gestão do trabalho, como 
mesa de negociação, concurso público, plano de cargos, carreira e salários e 
planos de capacitação continuada. 

 O/A profissional de Serviço Social deverá ser ciente, crítico e propositivo 
como clarificado por Iamamoto (1998), culto e atento às possibilidades descorti-
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nadas pelo mundo contemporâneo, capaz de formular, avaliar e recriar propos-
tas ao nível das políticas sociais e da organização das forças da sociedade civil. 

 Assim é necessário buscar conhecimento para ultrapassar esta visão 
conservadora sobre a profissão, utilizando como estratégia o arcabouço teó-
rico do Serviço Social, e empoderar-se tendo como escopo esclarecer sua rele-
vância dentro da gestão e planejamento do SUAS explicitando sua capacidade 
ético-político, teórico-metodológico e técnico-operativa. 

 Considerando que, em seu cotidiano o profissional busca a universali-
zação dos direitos sociais e está inserido no campo das políticas sociais, torna-se 
imprescindível que o/a assistente social atue na perspectiva da garantia e am-
pliação dos direitos sociais e na emancipação política dos/as usuários/as da Polí-
tica de Assistência Social, sendo um de seus espaços de atuação a Gestão Social.

 O/A Assistente Social que atua na gestão, no âmbito do SUAS, precisa 
ter conhecimentos, habilidades,  e competência  profissional para identificar  os   
impactos que sua intervenção  representa para os/as usuários/as da política da 
assistência social, visto que, em seu cotidiano profissional se observa que, é a 
partir do atendimento  da política de assistência social que grande parte dos/as  
usuários/as atendidos/as  conseguem acessar as demais políticas públicas. 

 Desta forma, segundo RAICHELIS é imprescindível que 
 

[...] os assistentes sociais, com base em sua autonomia profissional, ainda que 
relativa, e tendo em vista prerrogativas legais, éticas e técnica, estão sendo desa-
fiados a inovar e ousar na construção de estratégias profissionais que priorizem 
as abordagens coletivas e a participação dos usuários da assistência social, no 
sentido de reverter as relações autoritárias e tuteladoras que subalternizam a po-

pulação. (2010, p.769).

 
 Nessa perspectiva, torna se imprescindível pensar em quais estraté-
gias serão utilizadas e fomentadas para realizar a articulação intersetorial e 
com os movimentos sociais, o fortalecimento das organizações dos/as usuá-
rios/as, com o intuito de contribuir no empoderamento, mobilização e parti-
cipação dos/as usuários/as, com vistas a ampliação da garantia dos direitos 
socioassistenciais.

11



REFERÊNCIAS:

BRASIL. Código de ética do/a assistente social. Lei 8.662/93 de regulamentação 
da profissão. - 10ª. ed. rev. e atual. - [Brasília]: Conselho Federal de Serviço Social, 
[2012].
_______, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacio-
nal de Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social – PNAS. Brasília: 
DF, 2009.
_______, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacio-
nal de Assistência Social. Resolução 17/2011 - Norma Operacional Básica – NOB 
-RH/SUAS. Brasília: DF, 2011.
_______, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Na-
cional de Assistência Social. Conselho Nacional de Assistência Social. Resolução 
033/2012 - Norma Operacional Básica – NOB/SUAS. Brasília: DF, 2012.

NOB/RH SUAS

CARVALHO, Maria C. Brandt. O conhecimento da vida cotidiana: base necessária 
à prática social. In: CARVALHO, M. C. B e NETTO, J. P. COTIDIANO: Conhecimento e 
crítica. 7ª ed. São Paulo: Cortez, 2007, p. 13 – 63.

IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação 
profissional. São Paulo: Cortez, 1998

__________, O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profis-
sional. 13° ed. São Paulo: Cortez, 2007.

RAICHELIS, Raquel. Intervenção profissional do assistente social e as condições 
de trabalho no SUAS. Serviço Social e Sociedade, São Paulo, nº 108, 2010.

SILVEIRA, Jucimeri Isolda. GESTÃO DO TRABALHO: CONCEPÇÃO E SIGNIFICADO 
PARA O SUAS. In: BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
GESTÃO DO TRABALHO NO ÂMBITO DO SUAS: Uma contribuição Necessária para 
ressignificar as ofertas consolidar o direito socioassistencial. Brasília, DF: MDS; Se-
cretaria Nacional de Assistência Social, 2011; p. 11 – 40. 
    
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 11ª REGIÃO – CRESS/PR, Reflexões e 
Contribuições da Câmara Temática de Assistência Social, 2012.
 

12



INTERDISCIPLINARIDADE: DESAFIOS E 
POSSIBILIDADES NO ÂMBITO DA POLÍTICA 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gizeli Filius1

Rosilda Kirshner Rosa de Almeida2

1FILIUS, Gizeli. Graduada em Serviço Social pelas Faculdades Integradas do Brasil - UNIBRASIL. Cursando 
especialização em “Questão Social na perspectiva interdisciplinar” pela UFPR. Assistente Social CRESS/PR 
9509, participante da Câmara Temática da Assistência Social.
2ALMEIDA, Rosilda K. Rosa de. Graduada em Serviço Social pela Universidade Norte do Paraná- UNOPAR. 
Cursando especialização em “Questão Social na Perspectiva Interdisciplinar pela UFPR”.  CRESS/PR 7678, 
Assistente Social da Fundação de Ação Social, participante da Câmara Temática da Assistência Social.

 Ainda que os saberes coexistam, a sociedade capitalista os torna 
isolados e competitivos também na relação entre profissões de diferentes 
áreas. Cada profissão com sua especificidade prospera, empodera-se e torna-se 
propriedade do saber e do poder. Contra este tipo de racionalidade, faz-se ne-
cessário romper com a particularidade e desenvolver formas de compreensão 
da totalidade de novos saberes. 

 A natureza das práticas de intervenção social no Serviço Social propõe 
uma postura interdisciplinar, ainda que seja como espaço de complementação 
de conhecimentos empíricos e científicos. Destaca-se que o Código de Ética do 
Serviço Social prevê que o/a Assistente Social deve trabalhar interdisciplinar-
mente e ainda incentivar práticas interdisciplinares. Por isso, este estado de 
interlocução entre as diversas áreas afins concretizam a função ético políti-
ca da profissão de garantir o pluralismo comprometendo-se com o constante 
aprimoramento intelectual.

 Esta forma de ver a profissão reafirma a necessidade de superação de 
práticas impetradas no isolamento que prejudicam e submetem a um reducio-
nismo ativista e a um retrocesso da prática profissional.

 A importância do Serviço Social estar ligado a outras áreas lhe confere 
um caráter de interlocutor com o diferente e lhe possibilita uma abrangência de 
opiniões e soluções, o rompimento de vícios e a flexibilidade de intervir sem a 
rigidez de se deparar com verdades que se julgavam absolutas. Por certo vai lhe 
permitir compreender diferentes metodologias e possibilitar outras formas de ver 
e pensar a sua intervenção. Por isso precisa ter consciência da relevância de que 
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o processo da interdisciplinaridade trará vários determinantes que possibilitarão 
uma atuação ampliada da realidade, lhe possibilitando desenvolver habilidades, 
contrapondo uma postura simplista. Para tanto, enfrentam-se muitos desafios, 
que passam pela compreensão das lógicas dos setores heterogêneos das ciências, 
pela reciprocidade e pelo intercâmbio de conhecimentos levando ao enriqueci-
mento mútuo. Os reveses encontrados na interdisciplinaridade reforçam a neces-
sidade de estudo, e de pesquisa da complexidade desta relação, considerando as 
questões éticas, técnicas/metodológicas, e privativas de cada disciplina/profissão.

 Neste ponto deve-se ainda lembrar que o/a Assistente Social tem na 
sua origem uma exigência com o saber ético, técnico e profissional pela visão 
ampla que sua formação lhe confere e que lhe permite ser crítico e propositivo, 
interlocutor nato e, portanto estar voltado para uma postura interdisciplinar 
dentro da sua atuação profissional, no que Martinelli et al. (1995) considera 
dotado de: “um novo saber ético e social”.

 Em face às transformações sociais e à globalização mundial, espe-
ra-se que o/a Assistente Social encontre respostas sólidas diante das diversas 
expressões da questão social. Nesse sentido uma postura interdisciplinar se 
apresenta como uma possibilidade de compartilhamento de conhecimentos, 
de intercambio de saberes, uma forma de transpor fronteiras, a integração que 
a contemporaneidade exige.

 Assim o debate sobre a interdisciplinaridade suscita em muitas ques-
tões sobre a sua evidência, no campo conceitual e no modo de operaciona-
lizá-lo. Ainda que o fenômeno interdisciplinar esteja em “voga”, tal assunto 
merece ser melhor elucidado para se escapar do modismo e para se conceber 
uma mudança de paradigmas teórico-prático da profissão.

 No que se refere às especificidades das profissões e as especialida-
des das áreas, o Código de Ética profissional do/a Assistente Social prevê, no 
âmbito do trabalho em equipe, o sigilo profissional, isso deve ser levado em 
consideração tratando-se o assunto com o entendimento de uma “postura 
profissional” que detém a sua particularidade, porém não se abstém de visio-
nar um entendimento profundo do objeto e prática e dentro disso busca a um 
pluralismo de contribuições. Importante ressalva a ser feita sobre a interdisci-
plinaridade é que ela não impede a função de cada disciplina e não incorpora 
a perda da identidade profissional. Ao contrário é um contributo para o que 
Carlos Montanõ considera a “reconstrução da totalidade do real”:

Na medida em que se entende que o objeto de estudo e intervenção de uma dada 
profissão é construído a partir de certa “perspectiva” está é construída a partir de uma 
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relação que o sujeito estabelece com a realidade, mediada pelo projeto profissional e 
na medida em que se suponha que esta dita “perspectiva” própria a cada profissão, 
demarca sua “especificidade”, então estará se realizando também um “recorte” da 
realidade. Recorte este que, no entanto, poderá nesta perspectiva “reconstruir” a tota-
lidade do real desde que se trabalhe interdisciplinarmente. (MONTANÕ, 2007, p.134)

 Nos dias atuais, a Política de Assistência Social é um exemplo de plu-
ralismo na atuação profissional interdisciplinar, entendendo as demandas que 
surgem e impõem aos profissionais um diálogo diário e constante a fim de in-
tervir com a realidade sob a ótica de múltiplos olhares. Tendo em vista que tais 
relações de trabalho e diálogo interdisciplinar entre diferentes profissionais 
tornam-se muitas vezes numa dinâmica de desconhecimento de habilidades 
e possibilidades, já que um torna para o outro um desafio dada as diferentes 
naturezas de formação e conhecimento teórico. 

 Tantos são os conjuntos articulados de questões que envolvem o pro-
cesso da relação interdisciplinar e em via de regras o aprendizado com as di-
ferenças de cada profissão parece ser um desafio para o/a Assistente Social. A 
relevância do assunto pode ser evidenciada nas diversas publicações, o que 
corrobora para uma ampliação de diferentes perspectivas de análise da forma 
da atuação interdisciplinar destes profissionais. Ainda que se deva levar em 
consideração como a instituição concebe tal atuação, respeitando a particula-
ridade de cada profissão, sem que ainda submeta os profissionais, a uma visão 
única, estes são riscos institucionais e devem ser considerados.

 Portanto, o projeto interdisciplinar não é pronto como uma ideia 
impregnada no campo profissional, não detém regras, fórmulas ou modelos, 
deve ser produzido, construído de forma coletiva com base na autonomia pro-
fissional, sobrepondo comportamentos segregados, deve ter clareza de seus 
objetivos e deve impor um saber fazer bem. Ainda deve ser competência técni-
ca trabalhar com os limites e alternativas de forma que possibilite estratégias 
em conjunto com outras áreas e profissões. 

 Para resolver tal impaciência de uma receita pronta para a interdisci-
plinaridade entende-se que a relação ou posicionamento interdisciplinar deve 
considerar um trabalho conjunto de produção e de troca de conhecimento 
através de discussões dos problemas, de integração de conhecimento e opi-
niões, de pesquisa em conjunto e de sistematização do trabalho, evitando-se 
uma relação apenas multiprofissional.

 A dificuldade de trabalhar com o desconhecido sugere muitas vezes o 
receio da iniciativa, ao rótulo da negatividade e da insatisfação. A “resistência” 
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ao processo de reconhecimento do trabalho interdisciplinar propõe uma ten-
dência às voltas para o etnocentrismo e que pode ser sentida na intervenção da 
realidade, na fragmentação do problema, na unidimensionalização das possi-
bilidades de compreensão do sujeito/usuário.

 A formação acadêmica precisa viabilizar um processo de reflexão e 
analise critica da realidade voltada para a interdisciplinaridade. Nesse sentido 
é de extrema importância que a formação esteja voltada para a obtenção de 
conhecimento, na inquirição, na interlocução voltada para a pesquisa. Afim, 
de que tal formação tenha a capacidade de responder e buscar respostas mais 
concretas e sólidas para perguntas a cerca do objeto de estudo e de interven-
ção social, de forma interdisciplinar e não fragmentada, isolada. 

 Na atual conjuntura quando a prática profissional encontra-se lotada 
de um dinamismo e de uma rotina voltada para o que Martinelli (1995) reco-
nhece como “reproduzindo o já produzido”. Não parece simples construir um 
novo paradigma, uma “postura interdisciplinar” que contemple a elaboração de 
conhecimento e o amadurecimento profissional. A construção da prática inter-
disciplinar é um processo lento, de construção disciplinar, que avança na medi-
da em que se percebe que a prática isolada não afere múltiplas dimensões da 
realidade exposta causando inquietude e muitas vezes frustração profissional.

 No âmbito do SUAS, a interdisciplinaridade encontra-se  em proces-
so de construção, embora seja uma realidade vivenciada em diversos espaços 
da proteção social, considerando que nos CRAS e CREAS  nos deparamos com  
assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, advogados, sociólogos, educadores 
sociais e demais profissionais que compõe a equipe de trabalhadores do SUAS.

 Trabalhar e dialogar com diferentes saberes requer sintonia e planeja-
mento, com objetivos específicos e possíveis, a partir da realidade apresentada 
e demandada pelos usuários, a atuação profissional deve-se pautar pelo res-
peito às atribuições privativas, dos princípios éticos, sem perder de vista as po-
tencialidades e possibilidades da intervenção profissional, os saberes e olhares 
diversos representam a quebra de visões individualizadas, significa também 
romper com práticas centralizadoras e dominadoras.
 
 Conforme afirma Iamamoto, 

[...] tal perspectiva de atuação não leva à diluição das identidades e competências 
de cada profissão, ao contrário, exige maior explicitação das áreas disciplinares no 
sentido de convergirem para a consecução de projetos a serem assumidos coleti-
vamente. (2002, p.41)
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 Dessa forma o trabalho interdisciplinar, além de agregar conheci-
mentos, experiências, resulta em uma atuação muito mais eficiente e efetiva, 
extremamente fundamental para atingir objetivos, a partir de estratégias pla-
nejadas por equipes interdisciplinares.

 O Serviço Social demanda de profissionais que tenham atitudes inves-
tigativas e interventivas, habilitados para intervir nas diferentes manifestações 
da questão social, considerando a exigência do perfil profissional, é necessário 
refletir o Serviço Social agindo isoladamente nas instituições, especificamente 
na Politica de Assistência Social, onde não conseguirá dar respostas às diversi-
dades de situações que emergem em seu cotidiano profissional, considerando 
que a assistência social historicamente sempre foi um espaço ocupado por As-
sistentes Sociais, a interlocução com outras profissões é essencial, e as formas 
de intervenção precisam ser renovadas, repensadas permanentemente.

 São muitos os desafios vivenciados pelos profissionais na busca para 
efetivar de fato a interdisciplinaridade, muitas vezes são barreiras institucio-
nais, considerando que, muitos espaços ainda não dispõem de equipe com-
posta por diferentes profissionais, principalmente de nível superior, tornando 
inexequível compartilhar saberes, promover integração, e vislumbrar resulta-
dos de maior qualidade. Contudo os/as profissionais inseridos nesses espaços 
precisam munir-se dos conhecimentos específicos de cada profissão e pensar 
em estratégias possíveis para efetivar o trabalho na prática, requer um esforço 
continuo desses profissionais, não dissociar a prática da teoria, encontrar pos-
sibilidades de integração, estratégias para enfrentar as dificuldades, para que 
os/as usuários/as tenham acesso aos direitos sociais.

 Possuir competência técnica, dotar de saberes teóricos, implica em res-
ponsabilidade, compromisso ético-político perante a profissão, requer munir-se 
dos arcabouços teóricos, para que na prática o profissional possa propor ações 
concretas para transformar a realidade dos/as usuários/as dos serviços, o que 
permite também a articulação com outras categorias profissionais, respeitando 
as possibilidades e limites, valorizando e reconhecendo conhecimentos.

A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém a sua in-
dividualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das múltiplas 
causas ou fatores que intervêm sobre as realidades e trabalha todas as linguagens 
necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de 

significados e registros sistemáticos dos resultados. (BRASIL, 1999, p.89)
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 Dessa forma a interdisciplinaridade representa a interação de diferen-
tes correntes teóricas metodológicas, onde os diferentes saberes interagem em 
prol de objetivos comuns, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social 
- SUAS, significa decifrar a realidade e apresentar propostas com intencionali-
dades recíprocas, para envolver famílias que demandam de Proteção Social.

 Portanto, a interdisciplinaridade não é imediata, ela é conquistada aos 
poucos, é preciso comprometimento, sintonia, clareza, disposição, compreen-
são, perseverança e entender que nas diferenças existem muitas possibilidades 
de encontrar respostas, e essencialmente não perder de vista a intencionali-
dade, a partir dos princípios éticos das categorias profissionais, respeitando o 
projeto ético-político.

 Entendendo que as ações cotidianas dos profissionais refletem de for-
ma decisiva na vida dos usuários, portanto as tomadas de decisões precisam 
ser refletidas, analisadas, demandadas de conhecimento ético-politico, teóri-
co-metodológico e técnico-operativo, é necessário consolidar o Código de Ética 
no exercício profissional e reafirmar compromisso profissional com os usuários 
dos serviços sociais, esse compromisso estende-se também na atuação inter-
disciplinar, respeitando o sigilo profissional a partir dos preceitos exigidos em 
cada profissão.
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Câmara Temática de Assistência Social e, Centro de Formação Milton Santos-Lorenzo Milani.

 Tal como a vida, a sociedade e a dialética da história, o Serviço Social 
precisa ser compreendido como algo que está em constante transformação, 
exigindo mediação no campo dos direitos, bem como uma atitude protago-
nista diante dos desafios visíveis e ao mesmo tempo daquelas imperceptíveis 
mazelas presentes nas diversas expressões da questão social. Através do seu 
Projeto Ético Político (O Serviço Social) tem como finalidade uma prática pro-
fissional interventiva, procurando diminuir as disparidades sociais e facilitan-
do o exercício dos direitos, não apenas atacando as causas, mas, entendendo 
e intervindo do porque delas existirem e como superá-las, contribuindo assim 
com a emancipação humana e política do sujeito. 

 Como nos sugere Iamamoto, ao debater sobre a prática profissional 
é necessário trazer presente os desafios impostos pelo momento: “Pensar o 
Serviço Social na contemporaneidade requer os olhos abertos para o mundo 
contemporâneo para decifrá-lo e participar da sua recriação”. (2007. p.19-20)
 
 Esta realidade exige respostas rápidas, porém bem elaboradas e prin-
cipalmente eficazes no que se refere às estratégias para o enfrentamento da-
quilo que é peculiar ao exercício profissional, pois, na essência e subjetividade 
da prática profissional deve ter sempre o que fazer e como fazer o enfrenta-
mento dos antigos e novos desafios inerentes no trabalho que tem como obje-
to a Questão Social.
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 É através do projeto Ético Político que o/a profissional assume o 
compromisso na luta por justiça social, emancipação humana e a busca pela 
conquista da democracia efetiva. Realidade esta que se expressa nas diversas 
dimensões da divisão sócio-técnica do trabalho, tendo em vista ser “[...] um 
dos agentes profissionais que implementam políticas sociais, especialmente 
políticas públicas”. (IAMAMOTO, 2007, p.20).

 Daí, a necessidade de analisar as implicações sociais e políticas deste 
trabalhador/a, através de atuação norteada pelo fazer: ético-político, técni-
co-operativo e teórico-metodológico. Neste cenário, a Política Pública de As-
sistência Social possui uma grande relevância, pois, nas ultimas décadas tem 
sido grande empregadora de Assistentes Sociais. Sendo necessário, portanto a 
percepção deste espaço sócio-ocupacional ser palco de disputas e embates de 
forças políticas. 

 Atualmente a Política de Assistência Social possui todo um aparato 
legal que legitima com caráter de proteção social a todos os que dela necessi-
tarem. Sendo,

[...] direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contri-
butiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado 
de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às ne-

cessidades básicas. (BRASIL, 1993, Art. 1.º LOAS).

 Portanto, é um direito social, previsto na Constituição Federal/1988 
que está sendo estruturado como Política Pública nas ultimas décadas através 
da Lei n.° 8.742 de 1993 – LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social). O que per-
mite analisar e compreender a:

[...] abrangência e o significado da assistência social, a partir de então, são con-
figurados por distinguir o direito, a qualquer cidadão brasileiro, aos benefícios, 
serviços, programas e projetos socioassistenciais, até então desconhecidos catego-
ricamente ou mesmo negligenciados. (LOPES, 2006, p.77).

 É uma política que tem no/a Assistente Social, profissional previsto 
na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de As-
sistência Social-   NOB-RH/SUAS, como membro da equipe mínima nos serviços 
socioassistenciais. Podendo assim, os/as profissionais atuarem em órgãos Es-
tatais e em entidades socioassistenciais. Nas entidades socioassistenciais ins-
critas no CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social, o/a Assistente Social 
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é demandado a trabalhar de modo a executar a PNAS (Política Nacional de 
assistência Social) com base na gestão, planejamento, atendimento, assesso-
ria ou defesa e Garantia de Direitos. Posto isto, faz-se necessário ressaltar que 
na maioria das requisições profissionais está o atendimento, como uma das 
demandas pertinentes no campo de Serviço Social.

 Porém, a Lei n.° 8.662/1993 no art. 4.° inciso IX afirma que “prestar 
assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às Políticas 
Sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais  da coleti-
vidade,” é uma das atribuições do/a profissional em Serviço Social. E na Política 
de Assistência Social pode ser executado, também, pelas entidades socioassis-
tenciais como é previsto na Resolução CNAS n.º27/2011, em seu Art. 3°:

II- assessoramento de forma continuada, permanente e planejada, pres-
tam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o 
fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e 
capacitação de lideranças, dirigido ao público da política de assistência social, nos ter-

mos da Lei n.º 8.742, de 1993, e respeitadas às deliberações do CNAS. (BRASIL, 2011).

 
 Esta resolução regulamenta o trabalho das entidades socioassisten-
ciais com atuação no assessoramento e na defesa e garantia de direitos. Mas, 
também, esboça uma nova possibilidade de atuação profissional, como sendo 
um desafio. Possibilidade no que se refere à organização e mobilização po-
pular, na luta pro uma nova ordem societária e pela justiça social. Desafio, 
compreendendo a ordem societária qual vivenciamos, de regressão de direitos, 
ampliação das desigualdades social, ampliação da concentração de renda na 
mão de poucos detentores da riqueza socialmente produzida e ausência de 
distribuição de renda.

 Neste cenário é possível destacar os movimentos sociais que se expres-
sam historicamente pela luta por direitos, através do debate de ampliação do 
espaço publico, no qual a sociedade civil possa se manifestar e ser representada.

 No entanto a conjuntura atual permite identificar que os movimentos 
sociais vivem uma crise se comparado às conquistas políticas e sociais viven-
ciadas no movimento de redemocratização no Brasil (Gohn, 2010).

 Na cena política em âmbito nacional vivenciou-se, década de 1990, 
um processo (neoliberalismo) de valorização da economia e sucateamento na 
área social (regressão/pausa) nas conquistas sociais. As políticas de Estado im-
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plantadas pela gestão governamental do partido PSDB, na pessoa do então 
presidente (1995 a 2002) Fernando Henrique Cardoso, valorizavam ampla-
mente o livre comércio, terceirização e precarização nas condições de trabalho. 

 Processo, este, que resultou aos movimentos sociais ações isoladas 
(por segmentos e interesses) sem impacto na estrutura política, mais voltados 
a projetos sociais ampliando a demanda por mobilização social. O que leva a 
questionar a atual organização dos movimentos sociais- será o momento de 
dialogar sobre a hegemonia que se pretende atingir. E, como articular deman-
das a partir das mobilizações populares vivenciadas no mês de junho/ 2013.

 No âmbito do Serviço Social, Iamamoto afirma que os/as assisten-
tes sociais precisam ter reflexão e conhecimento criterioso dos processos so-
ciais/realidade social e de sua práxis pelos indivíduos sociais, visto que isto 
poderá alimentar ações inovadoras. Aliás, tal “conhecimento é pré-requisito 
para impulsionar a consciência critica e uma cultura pública democrática” 
(2010, p. 200).

 As possibilidades estão na articulação e dialogo possível com Código 
de ética profissional e nos princípios que norteiam a prática do/a Assistente So-
cial. É reconhecido o fortalecimento dos movimentos sociais como um espaço 
de articulação política para defesa da cidadania efetiva e da democracia atra-
vés da participação política além da defesa e garantia dos direitos humanos.

 Desta maneira é um campo que permite ao assistente social dialogar 
constantemente com seu Projeto Ético Político, envolvendo educação popular 
e mobilização de grupos populares na defesa de uma nova ordem societária.

 Também em certa medida implica em uma nova instrumentalidade 
profissional, como destacado por Guerra (2007), que exige uma racionalidade 
critica percebendo nosso objeto profissional que é a Questão Social. Por isso é 
necessário dialogar sobre o trabalho da assessoria aos movimentos sociais e 
ainda ser sensível à realidade e momentos políticos vivenciados pelos movi-
mentos sociais articulando proposta para fortalecê-los.

 Por isso a assessoria aos Movimentos Sociais exige intenso trabalho 
fundado no diálogo, na mediação das situações de conflito, em pesquisas que 
provoquem processos de ação/reflexão da conjuntura sociopolítica, econômica 
e cultural. Também, ações rigorosamente acompanhadas, documentadas para 
leituras e releituras reflexivas, sustentadas pelos diversos atores envolvidos. 
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Saber compreender a realidade em suas especificidades também é essencial 
para a assessoria aos movimentos sociais, pois o/a Assistente Social é desafia-
do/a a trabalhar com a diversidade cultural, regional e social, respeitando a 
especificidade e as ideologias de cada Movimento Social.

 Por isso a importância da participação de profissionais do Serviço So-
cial que tenham em seus atributos práticos e teóricos o respeito ao ser huma-
no, o compromisso ético e político levando ao Movimento Social qualidade em 
suas ações e que estas tenham respostas à altura da luta enfrentada. Afinal, 
não basta apenas ter a vontade de construir e transformar, é necessário ter os 
instrumentos para que essas ações não fiquem no vazio e não acabem morren-
do bem antes de conseguir atingir seus objetivos.
 

[...] as possibilidades estão dadas na realidade, mas não são automaticamente 
transformadas em alternativas profissionais. Cabe aos profissionais apropriarem-
se dessas possibilidades e, como sujeitos, desenvolvê-las transformando-as em 
projetos e frentes de trabalho. (IAMAMOTO, 2007, p.21).

 É nessa dinâmica tensa da vida, que se ancoram as possibilidades e 
os desafios em contribuir na efetivação da universalização dos direitos sociais. 
Para tanto requisita-se hoje, profissionais atentos, capazes de: formular, ava-
liar e recriar propostas, sendo crítico e propositivo, buscando o protagonismo 
dos sujeitos e que sejam articulados com outros/as profissionais comprometi-
dos com a luta em favor de projetos societários na perspectiva emancipatória. 
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O FAZER PROFISSIONAL NO ÂMBITO DOS 
BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

Fernando Câmara1

Renata Mareziuzek dos Santos2
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 Partindo da referência que os benefícios socioassistenciais estão in-
seridos em uma organização societária globalizada e contraditória, de uma 
ordem capitalista que tem no consumo meio de subsistência e manutenção. 
Tendo como meio de acesso a sobrevivência humana a moeda prioritariamen-
te como mecanismo de troca. Assim, aqui, a renda mínima é compreendida 
como (deveria ser) um direito universal, por considerá-lo como meio que per-
mite o acesso à sobrevivência em uma sociedade desigual e contraditória.

 Na política pública de Assistência Social é previsto a gestão e oferta dos 
benefícios socioassistenciais na perspectiva da garantia de direitos. Os benefícios 
devem estar articulados as seguranças previstas na Política Nacional de Assistên-
cia Social – PNAS, com vistas a superar ações pulverizadas e fragmentadas, para 
consolidação e fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social- SUAS.

 Entende-se como benefícios socioassistenciais: Benefícios Eventuais e 
os Benefícios de Transferência de Renda, no caso o Benefício de Prestação Con-
tinuada - BPC. Neste texto, abordaremos o Programa Bolsa Família, pois é um 
programa estratégico na garantia da segurança de sobrevivência e, requisita 
cotidianamente a atuação do/a profissional assistente social.

 Os programas nacionais de transferência de renda, como uma manei-
ra (imediatista) de superação da pobreza, são transitórios, por isso, articulados 
a outras atividades que incidem na superação da pobreza. Ambos  programas 
preveem o corte de renda como critério de acesso além, de condicionalidades 
que “permitem” a permanência no programa. 
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 São campos de atuação do/a profissional de Serviço Social que permi-
tem o cotidiano questionamento nas reais implicações da atuação profissional 
critica e dialógica com a realidade social, econômica e política estrutural que 
implicam na execução desses programas.

 Os benefícios eventuais estão previstos no art. nº 22 da Lei Orgâni-
ca de Assistência Social - LOAS, como responsabilidade da gestão municipal 
e estadual, sendo sua regulação atribuição dos respectivos Conselhos de As-
sistência Social. Cabe destacar que anteriormente a promulgação da LOAS, os 
benefícios eventuais eram concedidos pela esfera federal no âmbito da Política 
de Previdência Social, na modalidade de auxílio natalidade e funeral, presta-
dos apenas para as pessoas que tinham o vínculo previdenciário.

 Os benefícios eventuais têm caráter suplementar e provisório, são as-
segurados aos cidadãos e famílias em virtude de nascimento, óbito, situações 
de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.  De acordo com o De-
creto n. 6.307, em 14 de dezembro de 2007, destinam-se às seguintes situações:

a) Nascimento, para atender preferencialmente: necessidades do bebê que vai 
nascer; apoio à mãe nos casos em que o bebê nasce morto ou morre logo após o 
nascimento; ou apoio à família no caso de morte da mãe;

b) Morte, para atender preferencialmente: despesas de urna funerária, velório e 
sepultamento; necessidades urgentes da família, advindas da morte de um de seus 
provedores ou membros; ou ressarcimento, no caso da ausência do benefício even-
tual no momento necessário;

c) Vulnerabilidade Temporária, para o enfrentamento de situações de riscos, per-
das e danos à integridade da pessoa ou de sua família, decorrentes de: falta de 
acesso a condições e meios para suprir a manutenção cotidiana do solicitante e 
de sua família, principalmente a de alimentação; falta de documentação; falta 
de domicílio; situação de abandono ou  impossibilidade de garantir abrigo a seus 
filhos; perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da pre-
sença de violência física ou psicológica na família ou de situações de ameaça à 
vida; desastres e calamidade pública; e outras situações sociais que comprometam 
a sobrevivência; e

d) Calamidade Pública, para o atendimento das vítimas, de modo a garantir a so-
brevivência e a reconstrução de sua autonomia. O estado de calamidade pública 
é o reconhecimento pelo poder público de situação anormal, advinda de baixas 
ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, desabamentos, 
incêndios ou epidemias, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à 
segurança ou à vida de seus integrantes.

26



 Na Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS de 
2006, entendem se os benefícios eventuais como

[...] uma modalidade de provisão de proteção social básica de caráter suple¬men-
tar e temporário que integra organicamente as garantias do Sistema Único de 
Assistência Social- SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos 

direitos sociais e humanos (Art. 1º, Resolução n. 212/2006).

 Já o Benefício de Prestação Continuada - BPC é assegurado consti-
tucionalmente e regulamentado pela LOAS, como benefício não contributivo, 
garante a transferência mensal de um salário mínimo mensal às pessoas ido-
sas, com 65 anos ou mais, e às pessoas com deficiência com impedimentos 
de longo prazo. Um dos critérios do benefício, em ambos os casos, é o corte 
de renda, ou seja, a renda mensal familiar per capita deve ser inferior a ¼ de 
salário mínimo.

 A coordenação nacional, o financiamento e a avaliação da prestação 
do benefício cabem ao MDS, através da Secretária Nacional de Assistência So-
cial. A operacionalização do Benefício de Prestação Continuada é responsabi-
lidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que é o responsável pelo 
processo de concessão, revisão e pagamento dos benefícios.

 Ressalta-se que conforme a Política Nacional de Assistência Social – 
PNAS/2004, “os benefícios, tanto de prestação continuada como os eventuais, 
compõem a proteção social básica, dada a natureza de sua realização.” (PNAS, 
2004, p.34).  

 O Programa Bolsa Família, criado no ano de 2004, a partir da incorpo-
ração e unificação dos seguintes Programas de Transferência de Renda: Bolsa 
Escola, Bolsa Alimentação e o Auxílio Gás. O programa realiza a transferência 
direta de renda às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza.

 O recebimento do benefício está atrelado ao sistema de condicionali-
dades nas áreas das políticas sociais de Saúde, Educação e Assistência Social.  
As condicionalidades devem ser cumpridas pelas famílias beneficiárias.

 A gestão do Programa Bolsa Família é realizada de forma descentrali-
zada, sendo que uma das competências dos municípios é o acompanhamento 
das famílias beneficiárias, bem como o desenvolvimento de ações complemen-
tares ao programa.
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 Nesta perspectiva, os benefícios socioassistenciais e o programa de 
transferência de renda configuram-se como demanda que requer a interven-
ção do/a assistente social, tanto na organização como oferta e concessão.

 Cabe destacar que a atuação profissional, independente do espaço 
ocupacional, deve estar baseada em análise crítica da realidade, considerando 
as transformações socioeconômicas geradas pelo capital e do enxugamento 
do Estado, que resulta na redução dos direitos sociais. Esta compreensão é ex-
tremamente relevante para situar nosso fazer profissional, para que não ana-
lisemos de forma isolada a atuação profissional, e que esta atuação não seja 
configurada como acrítica e legitimadora do sistema capitalista.  

 Nesta perspectiva, no momento da concessão o/a profissional reali-
za estudos sociais dos diferentes aspectos da vida social do indivíduo ou da 
família, de acordo com as competências definidas na lei que regulamenta a 
profissão, quais sejam:

I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da 
administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações po-
pulares; 

II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam 
do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil; 

III - encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à 
população; 

IV - (Vetado); 

V - orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de 
identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa 
de seus direitos; 

VI - planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; 

VII - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da 
realidade social e para subsidiar ações profissionais; 

VIII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e 
indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias relacio-
nadas no inciso II deste artigo; 

IX - prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às 
políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da 
coletividade; 

X - planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade 
de Serviço Social; 
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XI - realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios 
e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, 
empresas privadas e outras entidades. (Competências do assistente social, arti-
go 4º da Lei de Regulamentação da Profissão – Lei 8.662/93).

 Desta forma, o/a assistente social após análise das situações vivencia-
das pela família viabiliza o acesso aos benefícios socioassistenciais, bem como 
aos serviços socioassistenciais e aos encaminhamentos para a rede socioassis-
tencial e/ou para a rede das demais políticas públicas que se fizerem necessários.

 Os cadastros socioeconômicos utilizados para viabilizar o acesso aos 
benefícios não devem ser configurados com instrumentos cartoriais e burocráti-
cos. Desta forma, o/a assistente social pode utilizar os cadastros socioeconômi-
cos para identificar a demanda e as situações de vida da população, para basear 
o planejamento, monitoramento e avaliação dos serviços socioassistenciais.

 Ainda, a atuação profissional deve romper com a perspectiva de 
atendimentos pontuais e emergenciais, muitas vezes caracterizados no âmbi-
to do controle e fiscalização das famílias, sem a devida reflexão e mediações 
necessárias da realidade apresentada pela família. O fazer profissional deve 
potencializar estratégias de trabalho na perspectiva da garantia dos direitos 
socioassistenciais, conforme afirma os Parâmetros de Atuação do Profissional 
na Política de Assistência Social,

[...] desenvolvimento de trabalho com famílias na perspectiva de fomentar debates 
críticos sobre temas de interesse social e das famílias, fortalecimento de laços so-
ciais e comunitários, novos arranjos e composição familiar e formulação de estra-
tégias para enfrentar critérios restritivos no acesso aos direitos (CFESS, 2011, p.11)

 Outra discussão pertinente é que o/a profissional ao fazer atendimento 
às famílias beneficiárias cria estratégias para assegurar não apenas os benefí-
cios, mas sim a oferta simultânea dos serviços socioassistenciais, tendo em vista 
que é a partir desta integração torna-se possível o atendimento qualificado na 
perspectiva de enfrentar as situações de vulnerabilidade e/ou risco social.

 Entretanto, não é uma ação fácil, já que um dos desafios presente ao 
assistente social é o acúmulo de demandas no cotidiano profissional, além da 
diferença entre a quantidade ofertada dos serviços, programas, projetos e bene-
fícios e a demanda apresentada pelos/as usuários/as. Tais desafios induzem para 
o atendimento pontual e muitas vezes realizado somente quando solicitados 
pelo/a próprio/a usuário/a.
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 Destaca-se ainda, no âmbito da atuação profissional, desenvolvimento 
de espaços “socioeducativos”, sem caráter dialógico, em que as discussões são 
apenas em torno das normativas legais e institucionais, responsabilizando a 
própria família no acesso e permanência no serviço, programa, projeto e benefí-
cio socioassistencial. 

 Os profissionais de Serviço Social que atuam na Política de Assistência 
Social e demais Políticas Públicas, a relação com o/a usuário/a, deve se dar pela 
clareza de seu exercício profissional de modo a garantir, socializar e conceder 
informações e direitos sociais de forma a contribuir para o exercício da cidadania 
em prol da justiça social. Evitando assim, ações que,

Contribui para reforçar a responsabilização individual do/a trabalhador/a por sua 
própria sobrevivência, ao mesmo tempo em que se inscrevem nas estratégias de 
legitimação das formas de autofinanciamento dos benefícios recebidos – “que se 
traduz numa regra de ouro das políticas sociais: os usuários devem pagar pelo que 
recebem”, como assinalou Kameyama (2000,p.202). Equivale dizer que os/as usuá-
rios/as tendem a pagar mais pelo pouco que lhes é restituído, em que se incluem as 
diversas formas de contrapartidas inclusive o apelo ao trabalho voluntário. (CFESS, 
2011, p.242).

 Atualmente as contrapartidas mais conhecidas são as condicionali-
dades impostas às famílias beneficiárias, que são contraditórias, já que o aces-
so ao direito à Política de Assistência Social não pressupõe contribuição prévia. 
As condicionalidades representam que o beneficiário deve ser “merecedor”, ou 
oferecer algo em troca ao receber o direito. Outra questão que se apresenta 
com frequência é o conservadorismo da mídia burguesa que veicula a imagem 
das famílias beneficiárias, como responsáveis pela sua situação de pobreza, 
estigmatizando a pobreza como processo natural.

 O fazer profissional frente às condicionalidades necessita que apro-
fundemos o debate para elaborarmos estratégias que aprimorem e qualifi-
quem a atuação frente aos desafios postos, considerando a autonomia relati-
va do/a profissional e as normas e regras dos programas de transferência de 
renda e benefícios socioassistenciais. Assim, este debate será fomentado nos 
espaços de discussão da Câmara Temática de Assistência Social do CRESS/PR e 
nas próximas edições da cartilha, participe e contribua neste debate.
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