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Resumo: O propósito desse artigo é refletir sobre a atuação profissional do assistente social 
dentro do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) IV no município de 
Guarapuava/PR, bem como identificar os principais desafios e limitações da atuação 
profissional neste espaço. Trata-se de um estudo realizado por conta do estágio em Serviço 
Social nesse local. Sua metodologia tem uma abordagem qualitativa e quantitativa, pesquisa 
documental e estudo de referenciais bibliográficos. Conclui-se que o maior desafio da atuação 
profissional do assistente social nesse espaço são os limitadores da política social, como corte 
de recursos, seletividade e focalização. Mesmo assim, o profissional continua comprometido 
com a transformação social nesse espaço.  
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INTRODUÇÃO 

          O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) constitui uma inovação 

na gestão da política de Assistência Social, pois “[...] ele revela um novo 

momento da política, uma forma de operacionalização centrada num modelo de 

gestão guiada pelas diretrizes nacionais com formato e exigências 

diferenciadas no âmbito municipal e estadual” (BRAGA, 2011, p. 143). 

O SUAS requer um profissional que tenha “[...] uma abordagem que 

contribua com o fortalecimento do caráter protetivo das famílias, rompendo com 

a visão assistencialista que culpabiliza as famílias e seus membros [...] um 

profissional que reconheça os benefícios como direito” (ALBUQUERQUE, 

2011, p.79). 

 Segundo Braga (2011), cabe à gestão municipal responder pela 

efetivação da proteção social básica, estruturar a gestão do SUAS de forma 

que os CRAS realizem a proteção básica, seguindo a lógica da gestão local, da 

participação no território, envolvendo ações promotoras de sociabilidade, de 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e a garantia da efetivação 

dos direitos socioassistenciais. 

 Nesse sentido, este trabalho tem como proposta refletir sobre a atuação 

profissional do assistente social dentro do CRAS IV no município de 
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Guarapuava/PR, bem como identificar os principais desafios e limitações da 

atuação profissional neste espaço. 

 Para isso foi realizado uma revisão de literatura sobre o tema, através de 

uma abordagem quantitativa e qualitativa de dados disponíveis no relatório de 

benefícios pagos referente o mês de maio de 2019, fornecido pela Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS), observação da 

rotina institucional e análise de relatório dos serviços prestados pelo CRAS IV 

no mês de Maio. 

          

DESENVOLVIMENTO 

          O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade 

pública estatal descentralizada da política de assistência social, responsável 

pela organização e oferta de serviços da proteção social básica do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social. 

Fazem parte da proteção básica: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família (PAIF); Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Serviço 

de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas com Deficiência e Idosas 

(BRASIL, 2005). 

 A função do CRAS é baseada na proteção e no fortalecimento de 

vínculos da família, dessa forma suas ações são destinadas, 

 

[...] à população que vive em situação de vulnerabilidade social 

decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo 

acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de 

vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social 

(discriminações, etárias étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre 

outras) (BRASIL, 2005, p. 34). 

  

         O CRAS tem como objetivo enfrentar as vulnerabilidades e prevenir 

situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, de 

aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-

se à população que vive em situação de vulnerabilidade social, como resultado 

das condições socioeconômicas, e expressões dos modos de vida que 

resultam em pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso 



 

aos serviços públicos, dentre outros) e a fragilização de vínculos afetivos, 

relacionais e de pertencimento.  

Segundo Braga (2011) o CRAS, enquanto equipamento público e estatal 

estratégico deve, assim, garantir a gratuidade, a continuidade dos serviços e o 

investimento permanente. Deve prestar um serviço, potencializando as 

mudanças significativas para a população, com vistas a mudar suas condições 

efetivas e torna-la sujeito de sua própria vida. Esse caráter estratégico dos 

CRAS precisa ser cada vez mais reforçado nas ações profissionais do 

assistente social. 

 O município de Guarapuava possui 4 CRAS localizados em bairros 

estratégicos da cidade, com grande concentração de famílias em situação de 

vulnerabilidade social, além de 2 CRAS volante que atendem os distritos mais 

afastados. Cada CRAS conta com 3 assistentes sociais, sendo que 1 deles 

acumula a função de coordenador, o CRAS volante conta com 1 assistente 

social cada um. 

 Os dados utilizados para está análise são do CRAS IV, inaugurado no 

dia 08 de agosto de 2011. O território de abrangência é o maior da cidade e 

público usuário dos serviços é bem diversificado, pois faz parte do território a 

região central da cidade e áreas de invasão. 

          Segundo dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS) até o mês de março de 2019, 

5.223 famílias estão cadastradas no território do CRAS IV, sendo 672 famílias 

se encontram em situação de extrema pobreza; 686 famílias em situação de 

pobreza; 2.031 famílias em baixa renda e 1.834 famílias que recebem acima de 

½ salário mínimo. Segundo levantamento de dados realizados pela autora no 

mês de maio, o número de famílias cadastradas subiu para 5.764.  

         Grande parte dos atendimentos na recepção do CRAS são orientações e 

encaminhamentos para fazer ou atualizar o cadastro único, pois o acesso a 

todos os programas e serviços está condicionado a esse cadastro.  O Cadastro 

Único é realizado em todos os CRAS da cidade, é um instrumento que 

identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, nele são registradas 

informações como: características da residência, identificação de cada pessoa, 

escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras 



 

 Com relação a famílias beneficiárias do bolsa família, no mês de maio 

644 famílias receberam o benefício, sendo o menor valor pago de R$ 41,00 e o 

maior valor pago de R$ 446,00. No quadro abaixo é possível observar a 

distribuição dos benefícios pagos por bairros do território do CRAS IV no mês 

de maio de 2019:  

 

Quadro 1 – Relação dos benefícios pagos em 2019 

 BAIRROS FAMÍLIAS 
CADASTRA

DAS 

MENOR VALOR 
BENEFÍCIO 

MAIOR VALOR 
BENEFÍCIO 

Batel 19 R$ 82,00 R$ 253,00 

Boqueirão 324 R$ 82,00 R$ 446,00 

Centro 7 R$ 82,00 R$ 180,00 

Concórdia 2 R$ 130,00 R$ 253,00 

Santa cruz 37 R$ 82,00 R$ 359,00 

São João 1 - R$ 260,00 

Tancredo Neves 1 R$ 82,00 - 

Trianon 6 R$ 41,00 R$ 212,00 

Vila bela 246 R$ 41,00 R$ 446,00 

Vila Luiza 1  - R$ 219,00 

TOTAL 644     

                                                                                    FONTE: Coleta de dados pela autora                                  

 ORGANIZAÇÃO: a autora 

  

 Os dados acima mostram que dentro do território do CRAS IV, existem 

bairros com maior vulnerabilidade que outros, como é o caso dos bairros 

Boqueirão e Vila Bela, visto o grande número de beneficiários que necessitam 

de programas de complemento de renda. É importante salientar, que grande 

parte dos beneficiários listados acima, dispõem apenas desse valor como 

renda mensal. No município de Guarapuava 27 assistentes sociais atuam no 

SUAS. 

As atribuições e competências dos profissionais de Serviço Social, 

sejam aquelas realizadas na política de Assistência Social ou em outro espaço 

sócio ocupacional, são orientadas e norteadas por direitos e deveres 



 

constantes no Código de Ética Profissional e na Lei de Regulamentação da 

Profissão, que devem ser observados e respeitados, tanto pelos profissionais, 

quanto pelas instituições empregadoras. 

O perfil do assistente social para atuar na política de Assistência Social 

deve “afastar-se das abordagens tradicionais funcionalistas e pragmáticas, que 

reforçam as práticas conservadoras que tratam as situações sociais como 

problemas pessoais que devem ser resolvidos individualmente” (GUERRA 

apud CFESS, 2011 p.18).  

Segundo Guerra (2011) o Serviço Social é uma profissão interventiva no 

âmbito das diversas expressões da questão social, e como tal, participa do 

processo de produção e reprodução das relações sociais. O reconhecimento 

da questão social como objeto de intervenção profissional, demanda uma 

atuação profissional em uma perspectiva totalizante, baseada na identificação 

dos determinantes socioeconômicos e culturais das desigualdades sociais.  

 

A intervenção orientada por esta perspectiva crítica pressupõe a 
assunção, pelo profissional, de um papel que aglutine: leitura crítica 
da realidade e capacidade de identificação das condições materiais 
de vida, identificação das respostas existentes no âmbito do Estado e 
da sociedade civil, reconhecimento e fortalecimento dos espaços e 
formas de luta e organização dos/as trabalhadores/as em defesa de 
seus direitos (GUERRA apud CFESS, 2011, p.18). 
 
 

Essa forma de intervenção profissional pressupõe enfrentar e superar 

duas grandes tendências presentes hoje no âmbito dos CRAS. A primeira é de 

restringir a atuação aos atendimentos emergenciais a indivíduos, grupos ou 

famílias, o que pode caracterizar os CRAS e a atuação profissional como um 

“grande plantão de emergências”, ou um serviço cartorial de registro e controle 

das famílias para acessos a benefícios de transferência de renda.  

A segunda é de estabelecer uma relação entre o público e o privado, 

onde o poder público transforma-se em mero repassador de recursos a 

organizações não governamentais, que assumem a execução direta dos 

serviços socioassistenciais (GUERRA apud CFESS, 2011, p. 24). 

 O Serviço Social é regulamentado como uma profissão liberal e 

dispondo o assistente social de relativa autonomia na condução do exercício 

profissional. Entretanto, essa autonomia é tensionada pela compra e venda 



 

dessa força de trabalho especializada a diferentes empregadores como o 

Estado, empresariado, organização de trabalhadores e de outros segmentos 

organizados da sociedade civil. Segundo Iamamoto (2015, p. 215), “[...] o 

significado social do trabalho profissional do assistente social depende das 

relações que estabelece com os sujeitos sociais que o contratam, os quais 

personificam funções diferenciadas na sociedade”. 

         São os empregadores que determinam as necessidades sociais que o 

trabalho do assistente social deve responder, delimitam a matéria sobre a qual 

incide esse trabalho e interferem nas condições em que se operam os 

atendimentos, assim como seus efeitos na reprodução das relações sociais. 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. 

         A condição assalariada, seja ela como funcionário público ou privado, 

envolve a incorporação de parâmetros institucionais e trabalhistas que regulam 

as relações de trabalho e estabelecem condições em que esse trabalho se 

realiza como: intensidade, jornada, salário, índices de produtividade e metas a 

serem cumpridas. Dessa forma, as exigências impostas pelos distintos 

empregadores, no quadro da organização social e técnica do trabalho, também 

materializam requisições, estabelecem funções e atribuições. 

         Todavia, as atividades desenvolvidas segundo Iamamoto (2015, p.219) 

“[...] sofrem outro vetor decisivo de demandas: as necessidades sociais dos 

sujeitos [...]”, que são condicionadas pelas lutas sociais e relações de poder, 

transformam-se em demandas profissionais. É nesse espaço de tensão e 

contradição, entre o projeto da instituição e projeto profissional, que se insere o 

assistente social. 

         No seu trabalho cotidiano, o assistente social se depara com situações 

singulares vividas por indivíduos e suas famílias, grupos e segmentos 

populacionais, que são atravessadas por determinações de classes. O 

profissional é desafiado a atuar com diferentes segmentos e compreender 

realidades distintas, sem imprimir a sua ação julgamentos ou juízo de valor. 

Todavia, isso requer tanto uma competência teórico-metodológica para ler a 

realidade quanto o conhecimento do modo de vida, de trabalho e expressões 



 

culturais desses sujeitos sociais, além da sensibilidade e vontade política que 

movem a ação. 

         A atuação profissional é pautada em princípios e deveres presentes no 

código de ética da profissão, como o reconhecimento da liberdade e respeito 

da autonomia, o profissional pode apresentar as perspectivas e possibilidade 

ao usuário, mas o poder de decisão é sempre do usuário. Como é possível 

observar artigo 5º código de ética: 

 

[...] garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e 
consequências das situações apresentadas, respeitando 
democraticamente as decisões dos/as usuários/as, mesmo que sejam 
contrárias aos valores e às crenças individuais dos/as profissionais 
[...] (BRASIL, 2012, p.29). 
 
 

         O exercício profissional depende também da articulação institucional 

com a rede interna da Política de Assistência composta pelos outros CRAS, 

CREAS, CAPS, Gestão e pelas outras políticas como Educação, Saúde e 

Habitação, os profissionais desses diferentes espaços dialogam com objetivo 

de realizar um atendimento mais humano e completo ao usuário. E com a rede 

externa composta de instituições não apenas do território do CRAS, mas 

também com diversas instituições da cidade. O trabalho em rede é fundamental 

para um atendimento que possibilite ao usuário, a construção de perspectivas 

de emancipação humana e a garantia de acesso aos direitos previstos na lei. 

 No CRAS IV grande parte da demanda que chega para o assistente 

social são solicitações por parte do Ministério Público para parecer social em 

processos de interdição. Atividade essa que não faz parte da proteção social 

básica, pois 90% das solicitações são para famílias que não se encontram em 

situação de vulnerabilidade, o que acaba sobrecarregando os profissionais, que 

precisam deixar de lado as demandas legítimas da instituição, para conseguir 

atender os prazos estipulados. 

 Há uma procura muito grande para habilitação do Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), além de agendamento para auxílio doença e 

processo de aposentadoria. O CRAS dispõe mensalmente de 25 cestas para 

todo o território, os profissionais do serviço social, precisam realizar uma 

espécie de triagem com os usuários. Após realizar visita domiciliar é necessário 



 

selecionar para qual família será concedido este benefício. Isso representa um 

grande desafio para os profissionais, pois a demanda do território é muito 

grande, e encontra limites impostos pela próprio Política de Assistência que 

não consegue suprir a necessidade de todos aqueles que necessitam. 

 A procura por cesta básica representa uma das maiores demandas  

para os assistentes sociais no CRAS. A concessão deste beneficio eventual, 

está condicionada a realização da visita domiciliar, pois o número de benefícios 

é mínimo, diante do alto índice de vulnerabilidade do território.  A incapacidade 

de acolher todas as solicitações cria, “[...] uma relação perversa e desumana” 

entre o profissional e o usuário, muito longe de uma relação cidadã, quando se 

delega ao profissional, ‘escolher ou selecionar’ as situações mais miseráveis a 

ser atendidas” (BOVOLENTA, 2017, p.511). 

 Segundo Bovolenta (2017) é papel do Estado garantir, de modo 

incondicional alimentação a todos os cidadãos do país, seja via redução da 

taxação de impostos sobre os itens básicos de subsistência, seja garantindo 

equipamentos e serviços que atendam ou amenizem a fome, permitindo o 

acesso diário à alimentação. O enfrentamento e a superação da situação de 

vulnerabilidade social precisa contar com um campo de proteção social mais 

amplo e estruturado, composto por bens e serviços materializados por meio 

dos programas, projetos, benefícios e equipamentos das várias políticas 

públicas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         Diante de tudo o que foi exposto até aqui, fica claro que o Serviço Social 

encontra muitos limites para a sua atuação, não apenas os impostos pela 

própria Política de Assistência como com as demais políticas que se relaciona. 

A seletividade de usuários para benefício, o baixo investimento e as inúmeras 

condicionalidades comprometem a universalidade dos atendimentos. A maior 

demanda é por cesta básica, porém, o profissional precisa selecionar entre 

todos que tem fome aqueles que mais tem fome. No entanto, segundo a CF/88 

todo cidadão tem direito à alimentação, moradia digna entre outros. Todavia 

esses direitos esbarram nos limites das políticas que não suprem as 

necessidades da população. 



 

         É possível observar a dedicação e o esforço pessoal de cada 

profissional do CRAS, não apenas do Serviço Social, mas de todas os 

profissionais em suprir essas limitações e oferecer ao usuário um atendimento 

digno e comprometido. A Assistente Social, especificamente, se desdobra para 

mediar situações e conflitos, indo muitas vezes além daquilo que é de sua 

competência, para garantir que um usuário que seja, consigo superar um 

conflito familiar ou dificuldade.  

         Atitudes assim demonstram o quanto o exercício profissional do 

assistente social é desafiador, mesmo que a atual conjuntura insista em limitar 

os espaços de atuação, prejudicando dessa forma o exercício profissional, com 

os constantes cortes nos direitos adquiridos e garantidos por lei. Apesar disso, 

o Assistente Social está comprometido com a transformação social e a 

construção de uma nova ordem societária, onde a exploração de classes de 

lugar à justiça social e à equidade. 

  

REFERÊNCIAS: 
 
ALBUQUERQUE, Simone. Balanço Crítico do SUAS e o Trabalho do 
Assistente Social. In.:O trabalho do/a Assistente Social no Suas: Seminário 
Nacional. Conselho Federal de Serviço Social - Gestão Atitude Crítica para 
Avançar na Luta - Brasília/DF: CFESS, 2011. 
 
BOVOLENTA, Gisele A. Cesta básica e assistência social: notas de uma 
antiga relação. In: Revista Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n. 130, p. 
507-525, set./dez. 2017 
 
BRAGA, Léa Lúcia Cecílio. O trabalho de Assistentes Sociais nos CRAS. 
In.:O trabalho do/a Assistente Social no Suas: Seminário Nacional. Conselho 
Federal de Serviço Social - Gestão Atitude Crítica para Avançar na Luta - 
Brasília/DF: CFESS, 2011. 
 
BRASIL. Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Brasília, DF, 2005;  
 
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]. 
 
 
GUERRA, Yolanda. Condições de Trabalho e Projeto Ético- Político 
Profissional. In.: O trabalho do/a Assistente Social no Suas: Seminário 
Nacional. Conselho Federal de Serviço Social - Gestão Atitude Crítica para 
Avançar na Luta - Brasília/DF: CFESS, 2011. 



 

 
IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em tempo de capital fetiche: 
capital financeiro, trabalho e questão social. 9ºed. São Paulo: Cortez, 2015. 
Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de 
Assistência Social. Conselho Federal de Serviço Social – CFESS. Brasília/ 
DF, 2011. 
 
 


