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RESUMO : Este artigo tem como objetivo refletir sobre a Gestão da Política de Assistência Social 
enquanto espaço de atuação do/a Assistente Social. Para isso, utilizou-se de pesquisa 
qualitativa, realizada através de pesquisa bibliográfica e na legislação da Política de Assistência 
Social. Será apresentado o contexto histórico da Assistência Social, bem como do Serviço Social 
no Brasil, as quais têm uma relação intrínseca. Nas considerações finais, afirma-se que, apesar 
das renovações legislativas nesta Politica e nesta profissão, os/as profissionais enfrentam 
desafios cotidianos para concretizar o SUAS. 
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INTRODUÇÃO 

 

As décadas de 1980 e 1990 representam um momento importante para 

consolidação da Assistência Social enquanto política pública, direito do cidadão 

e da cidadã e dever do Estado, conforme previsto na Constituição Federal de 

1988 e na Lei Orgânica da Assistência Social de 1993. 

Entre os/as profissionais que tem, historicamente, construído essa 

Política estão os/as assistentes sociais. Em sua trajetória histórica, nestas 

mesmas décadas, a profissão busca romper com as bases conservadoras e 

construir um projeto ético-político comprometido com os direitos da classe 

trabalhadora.  

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a Gestão da Política de 

Assistência Social enquanto espaço de atuação do/a Assistente Social. Para 

isso, adotou-se a abordagem qualitativa, por meio da pesquisa bibliográfica e na 

legislação da Política de Assistência Social. 

Primeiro será realizada uma abordagem da política de assistência social, 

destacando as mudanças de paradigmas na definição na Constituição Federal 

de 1988. Depois, será apresentada a profissão do Serviço Social indicando seu 

processo social, histórico, cultural e político. 
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A GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O TRABALHO DO/A 

ASSISTENTE SOCIAL  

As ações de assistência, no período de 1930 a 1945, constituíram-se  

com  base no  favor,  ajuda,  benesses,  caridade  e  filantropia,  destinada  à  

população  pobre,  menos favorecida,  considerados  muitas  vezes,  como  

vítimas  e  incapaz,  que  dependiam  do  cuidado das  instituições  religiosas  

para  ter  acesso às  necessidades  básicas.  

Esse contexto foi concebido devido à omissão do Estado que não  

assumia responsabilidade diante dos problemas sociais e delegava essa  função 

à esfera  privada que orientava-se pela moral da  sociedade, de cunho  solidário, 

principalmente, as  mulheres. (CASTRO; ROSA, 2014). 

Duas importantes instituições foram criadas nesse período: o  Conselho 

Nacional de Serviço  Social (CNSS),  em  1938 e a Legião  Brasileira  de  

Assistência (LBA) em  1942, considerando a  primeira  grande  instituição 

nacional  de  Assistência  Social  no Brasil.  

Assim, inicia a participação do Estado no campo da assistência  social,  

mas ainda “sob a responsabilidade de entidades filantrópicas e das primeiras-

damas”, com uma política de característica  paliativa para intervir na vida da 

população mais vulneráveis, que o “[…] próprio governo foi assim  intensificando-

se as ações assistencialistas dispersas e fragmentadas”  (CASTRO  e  ROSA, 

2014, p.14).  

Nessa circunstância, o clientelismo confirmava-se cada vez mais nas  

relações da cultura  brasileira, principalmente, na Assistência Social, posto  que  

ela era vista como um favor e não como um direito, em  razão de que, o vínculo 

clientelista não gerava compromisso de continuidade e nem de qualidade no 

atendimento. (BRASIL, 2006, p.12). 

Durante as décadas de 1980 a 1990 houveram modificações neste  

cenário. O Brasil é reconhecido como um Estado Democrático de direito pela  

Constituição Federal de 1988 (CF/88), que passou a assegurar aos seus 

cidadãos, além dos direitos civis, políticos, um alargado conjunto de direitos 

sociais  (FRANKE  et  al. 2002).  

O artigo 6º da CF/88 define como direitos sociais “[…] a educação, a  

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte o lazer, a  segurança,  



 

a previdência social, a proteção à maternidade e a infância, a assistência aos 

desamparados […]” (BRASIL, 1988). 

A conquista desses direitos citados é marcada por reivindicações e lutas 

dos movimentos sociais e dos trabalhadores, até que fosse reconhecido  no texto 

Constitucional que “todo cidadão tem direito a seguridade social,  garantida pelo 

Estado, a fim de preservar seus direitos fundamentais à vida, a  liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade privada”. (FRANKE  et  al. 2002, p.10).  

Nota-se que houve profundas mudanças na trajetória da política de 

assistência social brasileira, com a promulgação da Constitucional em 1988.  A 

Assistência Social passou a fazer parte do Tripé da Seguridade Social, junto com 

a Saúde e a Previdência Social, tornando-se Política Pública, de 

responsabilidade do Estado, direito de todos os cidadãos e cidadãs, 

regulamentada através da Lei nº8742/93 Lei  Orgânica  de Assistência  Social 

(LOAS).  

Para Yazbek (1998, p.55) a LOAS expressa “uma mudança fundamental 

na concepção da assistência social que se afirma como direito, como uma das 

políticas estratégicas de combate à pobreza, à discriminação e à subalternidade 

em que vive grande parte da população brasileira”.  

Para que esses direitos mínimos fossem realmente garantidos a LOAS 

previu a organização da oferta da Assistência Social por meio de um Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS). O SUAS foi instituído em 2005, com objetivo 

de organizar, estabelecer um padrão comum de serviço e implantar uma 

sistemática de acompanhamento e avaliação, com regras, princípios e diretrizes 

para seu funcionamento, contando com o efetivo financiamento (PEREIRA, 

2007). 

Contudo, a Lei que estabelece o SUAS foi aprovada somente em 2011 

(Lei nº.12.435). Esse sistema foi “[…] fruto do debate público sobre a 

necessidade de um modelo de gestão descentralizado e participativo, baseado 

no comando único das ações” (CASTRO;  ROSA,  2014,  p.22).  

O SUAS organiza e regula as responsabilidades das esferas de governo 

e da sociedade civil em relação à política de assistência social. Visto como uma 

tentativa de romper com a cultura de favor da Assistência Social e  colocá-la no 

patamar de ser legalmente reconhecida como direito. 



 

A PNAS (2004, p.32) prevê as seguintes diretrizes para a Assistência 

Social: Descentralização político-administrativa; Participação da população; 

Primazia da responsabilidade do Estado; e, Centralidade na família. Também 

passou a organizar a política em dois níveis: Proteção Social Básica (PSB) e 

Proteção Social Especial (PSE).  

Os serviços de PSB são ofertados no Centro de Referência de  

Assistência Social (CRAS) que é uma unidade pública estatal “referência para o 

desenvolvimento de todos os serviços socioassistenciais de proteção básica do 

SUAS” (BRASIL, 2016). 

Com objetivo de prevenir situações de risco social, fortalecer as relações 

familiares e comunitárias, assim como ampliar o acesso dos usuários a todos os 

serviços socioassistenciais e das demais políticas setoriais.  

A PSE se subdivide em alta e média complexidade e ofertam serviços, 

programas e projetos de caráter especializado e tem como objetivo contribuir 

para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários (MDS, 2013), são  

ofertados nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social 

(CREAS). Os Serviços PSE de Alta Complexidade são ofertados em diferentes 

modalidades e equipamentos. 

Os serviços devem ser garantidos para todas as famílias de um  

determinado território, através da rede socioassistencial de atendimento que  

inclui entidades prestadoras de serviços e ações desenvolvidas pelo Estado. O 

território é considerado como base de organização do SUAS, definido como: 

espaço geográfico onde as pessoas vivem e convivem e tornam-se “suscetíveis  

aos acontecimentos políticos, econômicos e sociais, os quais podem provocar  

transformações na vida destes indivíduos, levando-os a situações de risco e  

vulnerabilidade social”  (SEDS, 2014, p.5). 

A Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS/2005) é um 

instrumento de normatização que disciplina a gestão Assistência Social, sendo  

fundada em um pacto entre os entes federativos. Atualizada pela Resolução  

CNAS nº33/2012 que aprovou a NOB/SUAS/2012 em 03 de janeiro de 2013 

(MDS, 2012).  

Para apoio às atividades de planejamento, organização da Política de  

Assistência Social destaca a Vigilância  Socioassistencial que segundo a  



 

NOB/SUAS/2012, é uma função da Política de Assistência Social  comprometida 

com a produção e disseminação de informações que possibilitem conhecer e 

efetivar o caráter protetivo e redução de agravos da Política. 

Para tanto, existem importantes instrumentos como: CadÚnico e  Cecad, 

Censo SUAS, Cadastro Nacional do SUAS – CadSUAS, Registro   Mensal  de  

Atendimentos – RMA, Prontuário SUAS, Sistema de Identificação  de Domicílios 

em Vulnerabilidade – IDV e outras fontes de dados oficiais  (SEDS, 2014, p.3). 

Destaca-se ainda a forma de financiamento do SUAS, conforme o  FNAS  

(2014,   p.3)  “o  financiamento federal na Assistência Social é operacionalizado 

por meio de repasses fundo a fundo diretamente do Fundo  Nacional de 

Assistência Social aos Fundos de Assistência Social Municipais,  Estaduais e do 

Distrito Federal”.  (NOB/SUAS, 2005). 

Para efetivação da Política de Assistência Social é necessário formar 

equipes de referência, “constituídas por servidores efetivos […] levando em  

consideração o número de famílias e indivíduos referenciados, o tipo de  

atendimento e as aquisições que devem ser garantidos aos usuários” (BRASIL, 

2006, p.11).  

É por meio da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos  (NOB-

RH/SUAS) de 2006 que definiu-se os profissionais considerados  trabalhadores 

do SUAS, as equipes técnicas e suas distribuições nos  equipamentos  do  

SUAS. Entre os profissionais do SUAS estão os/as assistentes sociais.  

Cabe agora evidenciar a aproximação do Serviço Social com a gestão 

do SUAS, visto que essa profissão tem seu norte de atuação historicamente   

vinculado às tarefas e funções relativas a implementação e execução das  

políticas  sociais. 

O primeiro curso de Serviço Social surgiu em 1936 na Pontifica 

Universidade Católica/PUC de São Paulo com bases católicas e conservadoras, 

formando damas da alta sociedade paulista. Iamamoto (1992) demonstra que a 

profissão se desenvolve nas décadas de 1930/1940 como um dos recursos 

mobilizados pelo Estado e pelo Capital, com apoio da Igreja para se 

institucionalizar como uma ação social e visando atenuar as sequelas do trabalho 

urbano assalariado. 



 

É somente na década de 1960 que ocorre um processo de renovação 

na profissão, com a busca do rompimento com as bases conservadoras e se 

posicionando de forma crítica e política. O rompimento com conservadorismo  

iniciou a partir da aproximação com os Movimentos sociais da classe  

trabalhadora, no período de acentuadas transformações históricas,  econômicas 

e sociais que a sociedade brasileira vivenciava (IAMAMOTO, 2011). 

Uma análise da profissão pós 1964, ano que inicia o Regime ditatorial  

no país, é feita por José  Paulo  Netto (1991) em seu livro “Ditadura e Serviço  

Social”. Para o autor três tendências marcam o Movimento de Reconceituação:  

A Perspectiva Modernizadora (de influência estrutural-funcionalista),   

Reatualização do Conservadorismo (Fenomenologia) e Intenção de Ruptura  

(Marxista), que teve início nos Seminários de Teorização do Serviço Social:  

Araxá (1967); Teresópolis (1970); Sumaré (1978) e Alto da Boa Vista (1984).  

Com a aproximação do Serviço Social com a teoria social crítica por meio 

do marxismo, a profissão passa a ter uma visão crítica da sociedade e de  sua 

própria atuação, rompendo com a neutralidade, uma vez que passou a se  

posicionar a favor dos interesses da classe trabalhadora. 

Foi a incorporação teórico-metodológica, haurida nas fontes originais  de 

Marx, que permitiu desentranhar da  realidade, afirmar e fundamentar o   caráter 

contraditório do exercício profissional, indissociável das relações e  interesses 

de classes e de suas relações com o Estado que fundam a  sociedade  brasileira. 

(IAMAMOTO;  CARVALHO,  2008, p. 253).  

Nesta direção, observa-se que a Renovação do Serviço Social ocorreu  

quando suas bases teóricas metodológicas apropriaram-se da teoria marxista,   

pois,  como  afirma  Raichelis (2011,  p.426), os profissionais estão   “submetido 

aos dilemas e constrangimentos comuns a todos os trabalhadores  assalariados” 

em uma sociedade de conflito entre Capital e Trabalho.  

Segundo CFESS (2011) a categoria profissional volta-se a construir 

coletivamente um projeto ético-político vinculado os interesses das classes 

subalternas que é expresso no currículo mínimo de 1982 e nas diretrizes  

curriculares de 1996 e no Código de Ética de 1986 e 1993. 

A profissão renovou seus documentos jurídicos, direcionando para  uma 

perspectiva crítica, preocupando-se com outro projeto de sociedade,  para  além 



 

do Capital, com valores de justiça e igualdade, através de uma formação 

comprometida com valores humanistas. 

A Lei Federal nº8.662 de 1993 é a que regulamenta a profissão  e 

estabelece as competências e atribuições privativas. Além disso, o Código de  

Ética atual foi instituído pela Resolução n.273, de 13 de março de 1993 e  

organiza-se  em  torno de: 

 

Um conjunto de princípios, deveres, direitos e proibições que orientam 
o comportamento ético profissional, oferecem parâmetros  para a ação 
cotidiana e definem suas finalidades ético-político,  circunscrevendo a 
ética profissional no interior do projeto ético-político e em sua relação 

com a sociedade e a história (BARROCO, 2012, p.53).  
 

O Serviço Social tem como objeto de intervenção a “questão  social”  que 

decorre “do desenvolvimento capitalista e que se manifesta nas mais variadas 

“carências” e “violações” no cotidiano e vida dos sujeitos – classe  trabalhadora” 

(BERTOLLO,  2016,  p.348  grifos  do  autor), o  que provoca  diferentes 

necessidades na vida das pessoas resultando em  várias  demandas  a profissão, 

que são atendidas através das políticas públicas. 

A profissão tem “sete décadas de existência no Brasil e no mundo” a 

profissão “ampliou e vem ampliando o seu raio ocupacional para todos os  

espaços” CFESS (2011,  p.10), fazendo com que os profissionais desfrutam de 

uma formação generalista que permite a atuação em distintos espaços socios  

ocupacionais como, por exemplo, educação, habitação, segurança pública, 

assessoria e consultoria, movimentos sociais, justiça, entre outros. 

Destaca-se a gestão das políticas sociais como importante espaço de 

atuação profissional, Iamamoto (2009) que os assistentes sociais estão sendo 

chamados para atuar formulação, avalição, planejamento, gestão e 

monitoramento de políticas sociais e, por isso, ampliam os espaços ocupacionais 

para atividades relacionadas ao controle social. 

Enfatizamos algumas das Competências do  Assistente  Social  inscrita  

no  artigo  4º  da Lei  de  Regulamentação  da  Profissão (nº 8.662/93): I) elaborar, 

implementar, executar e avaliar políticas sociais; II)  elaborar, coordenar, 

executar e avaliar planos, programas e projetos que  sejam do âmbito de atuação 

do Serviço Social; VI) planejar, organizar e  administrar benefícios e Serviços 



 

Sociais; VII) planejar, executar e avaliar  pesquisas; VIII) prestar assessoria e 

consultoria a órgãos da administração  pública direta e indireta, empresas 

privadas e outras entidades; X) planejamento, organização e administração de 

Serviços Sociais e de Unidade  de Serviço Social. (BRASIL, 1993). 

No artigo 5º apresenta treze atribuições privativas da(o) Assistente  

Social, ao campo da  gestão, destacamos: I) Coordenar, planejar, executar,  

supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na  

área  de  Serviço  Social; II) Planejar, organizar e administrar programas e  

projetos em Unidade de Serviço Social; III) Assessoria e consultoria a órgãos  da 

administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras  entidades 

em  matéria de  Serviço  Social. (BRASIL, 1993). 

Os artigos citados apontam que a gestão da Política de Assistência 

Social é um campo de atuação desse profissional. O CFESS (2011, p.12) 

descreve as competências relativas à gestão, planejamento e execução direta 

da Política de assistência social, entre eles destacamos: participação no 

processo de gestão, execução e avaliação de planos, orçamentos e serviços 

socioassistenciais; assunção de funções de direção e coordenação, realização 

de estudos, assessoria e supervisão das entidades, entre outros. 

As três dimensões: Teórico-metodológica; Ético-política e Técnica 

operativa contribuem para efetivação da proposta do SUAS, uma vez que, “o  

trabalho da assistência social está estrategicamente apoiado no conhecimento  

e na formação teórica, técnica  e  política do seu quadro de pessoal, e nas  

condições institucionais de que dispõe para efetivar sua intervenção”  

(RAICHELIS, 2010, p. 761).  

Os/as profissionais do Serviço Social, enquanto conhecedor da  políticas 

sociais, pelas quais os direitos Constitucionais são efetivados, tem  importância 

na gestão dessa política, visto que, esses profissionais utilizam-se  desse 

conhecimento em prol da luta 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”  (BASTOS  et  al, 2013, p.8). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe uma nova concepção para a 

Assistência Social, incluída no âmbito da Seguridade Social e regulamentada  

pela Lei  Orgânica da Assistência Social em 1993. A Assistência Social como  

política de direito, de proteção social não contributiva para os cidadãos/as, é um 

dever do Estado, com um modelo de gestão e de controle social  descentralizado 

e participativo. 

Com o SUAS em 2005 se observa um processo de normatização,  

organização e padronização da Assistência Social, que organiza-se os seus  

serviços voltados para matricialidade familiar e no território. Em relação a  gestão 

do SUAS, ficou evidente que é um dos campos de trabalho do profissional de 

Serviço Social. 

Essa profissão nasceu do viés caritativo e do conservadorismo,  passou 

pelas correntes do positivismo, fenomenológico até aproximar brevemente  com  

o marxismo. Portanto, o Serviço Social contemporâneo é  regulamentado pela 

Lei n.º8662 de 1993 e guiada pelo seu Código de Ética. 

A profissão busca justiça social e igualdade, tem compromisso com a  

democracia, trabalha diretamente com as expressões da questão social, 

produzida pelo modo de produção capitalista, e se reconhece como  

trabalhador/a assalariado/a.  

Com a articulação das dimensões Teórico-metodológica, Ético-política e 

Técnica operativa o/a assistente social deixou de ser somente executor da  

politica social, pois é capacitado para trabalhar no planejamento e avaliação  de  

programas, projetos e serviços das políticas públicas. 

Diante disso, o Serviço Social, apesar de reconceituado, ainda  precisa  

estar em permanente reflexão sobre seu exercício profissional, pois a  categoria 

continuará a enfrentar desafios constantes no projeto societário  anticapitalista e 

para efetivação do SUAS, em tempos de retrocessos da  política social e direitos 

da população, essa luta torna-se cada vez mais  necessária. 
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