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Resumo: Neste artigo pretende-se realizar uma aproximação ao trabalho 
realizado pelo assistente social no Serviço de Proteção Social Especial para 
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias que está no âmbito da média 
complexidade da Política de Assistência Social. Para a construção do artigo 
foram utilizadas a revisão de literatura, focando nos autores que pesquisam o 
trabalho do assistente social, bem como a sistematização da experiência 
profissional neste campo ocupacional. Como resultado desta sistematização, 
identificou-se que o assistente social desenvolve ações interventivas 
direcionadas a população usuária dos serviços; administra os benefícios 
sócioassistenciais; realiza um trabalho no território, reconhecendo os 
fenômenos sociais decorrentes das relações desiguais estabelecidas na 
sociedade capitalista. Identificou-se também a amplitude de possibilidades no 
que diz respeito às contribuições do trabalho do assistente social na proteção 
especial. 
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1 INTRODUÇAO 

A Política de Assistência Social – PAS vem se consolidando como 

campo ocupacional para o trabalho do assistente social. A partir da 

implantação do SUAS – Sistema Único da Assistência Social, a assistência 

social passa a ser identificada como o campo majoritário de contratação de 

assistentes sociais3. Esta política vem se constituindo historicamente, refletindo 

as contradições inerentes as relações construídas na sociedade capitalista. 

Essas contradições se expressam no movimento sócio histórico, ou seja, ora 

como ampliação do investimento público em ações de proteção social, ora 

como retrocesso, personificado no controle e na criminalização da pobreza, no 
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investimento em ações seletivistas e focalistas, diluindo o caráter protetivo 

desta política. 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, identifica-se 

uma alteração significativa para esta política, ou seja, é a partir daí que a 

assistência social é reconhecida como política pública, parte do tripé da 

seguridade social, juntamente com a previdência social e a saúde. Várias são 

as consequências desta inserção, destacando a recomposição dos objetivos e 

diretrizes da política, o estabelecimento de marcos normativos referenciando a 

lógica do sistema único, e, o modo como o Estado passa a investir nesta 

política. Desta forma, a assistência social se torna direito social do cidadão e 

um dever do Estado tanto para seu planejamento como para sua execução. 

Cinco anos após a CF/1988, em 1993, é instituída a Lei 8742 - Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), que estabelece os princípios e as diretrizes que 

nortearão a efetivação desta política, tornando-a legitima como um direito, a 

saber: 

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é 
Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 
sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 
necessidades básicas. (BRASIL, 1993) 
 

Em 2003 durante a IV Conferência Nacional de Assistência Social, foi 

realizada a avaliação do primeiro decênio da LOAS, e a partir dos resultados 

desta avaliação, foi proposto a implantação de uma Política de Assistência 

Social cuja direção é a de se configurar como uma política pública e de 

qualidade no Brasil. Assim, em setembro de 2004 é aprovada a Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS) pelos órgãos que regulamentam a 

política, sendo estes o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome (MDS) e o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).  

Ainda pensando no ordenamento da PAS e, visando melhorar a 

implantação e o desempenho das ações propostas na política, foi necessária a 

implantação de um Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Neste 

sentido, em abril de 2005 foi criada a Norma Operacional Básica (NOB/SUAS), 

onde define “O SUAS é um sistema público não contributivo, descentralizado e 

participativo que tem por função a gestão do conteúdo específico da 

Assistência Social no campo da proteção social brasileira” (BRASIL, 2005, 



 

p.86). No SUAS visualiza-se o caráter que norteará as prática dos diferentes 

entes federados, propondo gestão compartilhada; divisão de funções entre 

cada esfera do governo, conforme o previsto na PNAS, e com a primazia da 

responsabilidade estatal na regulação, no financiamento e na oferta dos 

serviços.  

É neste processo de avanços e contramarchas que o assistente social 

realiza seu trabalho nesta política. Atendendo as requisições postas/ 

identificadas no ordenamento da política e, evidenciando as demandas 

derivadas das necessidades de subsistência, o assistente social vem 

contribuindo para a construção de ações cujo horizonte é a proteção social.  

 

2 O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA PAS 

O Serviço Social se constitui como profissão de nível superior que exige 

formação teórica, técnica, ética e política, sendo orientada basilarmente na 

atualidade pela Lei 8662/1993 que regulamenta a profissão, pelo Código de 

Ética profissional e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação em Serviço Social, aprovadas pela categoria em 1996 e pelo 

Ministério da Educação (MEC) em 2001. Trata-se de profissão inscrita na 

divisão social e técnica do trabalho, cuja natureza é analítica e interventiva. 

    Nesta profissão, o assistente social atua nas políticas públicas e 

sociais, partindo da análise das contradições constitutivas da sociedade 

capitalista, da relação desigual e hierarquizada entre as classes sociais, bem 

como do reconhecimento da classe trabalhadora como sujeito político. A partir 

daí, interpreta as normativas das políticas públicas e sociais, identifica as 

condições objetivas de vida da classe trabalhadora e, constrói as estratégias e 

ações interventivas. 

O assistente social tem encontrado na política de assistência social 

amplo campo para atuação profissional. Nota-se nesta política que as ações 

desenvolvidas pelos assistentes sociais atendem as requisições previstas na 

PAS e normatizadas na NOB/SUAS (2012); na Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais (2009) 4, e nas demais resoluções que norteiam a 
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gestão dos programas, projetos, benefícios socioassistenciais e serviços 

previstos nesta política. Uma questão se coloca em evidência: a prevalência do 

trabalho dirigido ao usuário. 

Comumente, procura os serviços desta política aqueles/as 

trabalhadores/as, inseridos ou não no mercado de trabalho, cujo rendimento 

decorrente do trabalho é insuficiente para a manutenção de suas necessidades 

de subsistência. A análise da vida social possibilita ao assistente social 

identificar que neste tempo de precarização, extinção de postos de trabalho, 

crescimento do desemprego, do trabalho informal, terceirizado e flexibilizado, 

diminuição de salários, vem a ampliar consideravelmente o público alvo da 

assistência social. Ainda neste sentido, para a construção do seu exercício 

profissional, analisa o investimento destinado a execução da política e 

vivenciam a escassez de recursos, indicando o quanto esta exiguidade afeta o 

modo como as ações previstas ainda são seletivas e minimalistas, e desta 

forma, não contemplam todos aqueles que dela necessitam.  Importante 

salientar que, as políticas publicas são mecanismos de controle do Estado para 

a classe trabalhadora, e assim, o assistente social ao se inserir neste trabalho, 

deve entender que o controle é objetivo da política e não do profissional. Para 

tanto, torna-se necessário que atue em uma perspectiva de reconhecimento 

das condições de vida dos usuários, identificando os danos na vida dos 

trabalhadores, viabilizando o acesso a direitos sociais e a ampliação do 

acessos aos meios que os possibilitem atender suas necessidades. 

Considera-se também, que as políticas sociais estão postas como 

mecanismos utilizados pelo Estado para garantir a reprodução da força de 

trabalho e o controle da classe trabalhadora. O assistente social é contratado 

como trabalhador assalariado para cumprir as requisições postas na PAS. 

Porém, na construção de sua intervenção, identifica as contradições expressas 

na relação capital/ trabalho, identificando como essas contradições se 

constituem no que Iamamoto denominou de “questão social”5, e, em sua 

atuação constrói respostas às expressões da questão social e às demandas 
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sociais da classe trabalhadora. Atuando com os trabalhadores, o profissional 

abrange sua atuação para diversos campos onde reverberam traços da 

questão social, em diferentes setores da sociedade. 

O profissional em seu cotidiano de trabalho tem encontrado situações 

limite de violação de direitos e de não acesso, seja ao trabalho, a saúde, a 

educação, a moradia e, outras demandas sociais que fazem parte da vida dos 

trabalhadores que vivem sob a estrutura e lógica da sociedade capitalista. O 

assistente social pode desenvolver ações em diferentes âmbitos da política, 

seja na gestão, participando dos processos de planejamento e elaboração; ou 

como executor na implementação e operacionalização de programas, projetos 

e serviços; no monitoramento e avaliação das ações desta política; nas ações 

de controle social. Além disso, pode assumir funções referentes à consultoria e 

assessoria em diferentes órgãos e até em movimentos sociais e populares 

associados à reivindicação dos trabalhadores, buscando desvendar a 

multiplicidade das determinações na vida dos sujeitos. 

O trabalho do assistente social no SUAS será permeado pelas 

normativas que configuram o ordenamento da PAS, destacando, o 

matriciamento sóciofamiliar; a territorialização, e a primazia do Estado na 

condução e investimento nesta política. Segundo Almeida e Alencar (2011), o 

financiamento da política, a municipalização dos serviços com investimento 

precário e a dependência dos serviços de outras políticas, indica que os 

serviços ofertados via SUAS ainda estão distantes do que está previsto na PAS 

como um sistema protetivo. 

O assistente social é um dos trabalhadores que integra as equipes de 

referência nos serviços. O trabalho no SUAS exige do assistente social  

[...] capacidade gerencial diferenciada, além também da capacidade 
técnica dos trabalhadores para garantir a proteção social em forma de 
qualidade de serviços prestados e a gestão de benefícios garantindo 
aos usuários o acesso aos direitos socioassistenciais (TORRES, 
ALMEIDA, 2014, p. 170-171). 

Neste sentido aos assistentes sociais serão solicitadas competências, 

aqui entendidas como capacidade analítica, ética e política, demonstrada pelo 

profissional acerca da apropriação dos conhecimentos, habilidades e saberes 

necessários para a execução das ações interventivas.  



 

O trabalho profissional pode contribuir para fortalecer o sistema de 

proteção social dos usuários atendidos, não analisando as demandas como 

problemas individuais, mas buscando o fortalecimento de vínculos, a 

convivência social e comunitária, superando situações violadoras de direitos, 

fruto das desigualdades sociais. 

Por fim, o trabalho do assistente social é amplo em suas possibilidades, mas 

também um trabalho complexo, uma vez que acaba intervindo na vida dos 

usuários. 

 

3 O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO 

SOCIAL ESPECIAL ÁS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS 

Pontua-se que a Proteção Social Especial da Política de Assistência 

Social é dividida em média e alta complexidade, na Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais (2009) há nove tipos de serviços de Proteção 

Social Especial6, que demandam a inserção do assistente social. O público 

alvo atendido nestes serviços são famílias em situação de ameaça ou violação 

de direitos no âmbito da assistência social, constituídos por situações que 

provocam danos e agravos à condição de vida e que fragiliza o direito a 

convivência familiar, comunitária e social. Com relação às atividades do 

assistente social nestes espaços, verifica-se a amplitude de possibilidades seja 

em atendimento direto ao usuário, ao acompanhamento em rede de serviços, 

as ações desenvolvidas nos territórios, direcionada aos usuários com 

mobilidade reduzida; à participação em espaços de defesa e controle social, 

dentre outros.  

Para fins deste artigo será ressaltado o Serviço de Proteção Social 

Especial direcionado a pessoas com deficiência, idosos e suas famílias, 

respectivamente. Envolve a oferta de cuidados às pessoas dependentes de 
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apoio contínuo, sendo pertinente o entendimento acerca da suficiência ou 

insuficiência do cuidado ofertado. 

Neste serviço, ressalta-se a identificação de violações de direitos 

decorrentes da auto negligência e/ou da negligência. Salienta-se que a 

negligencia pode se apresentar de diferentes formas e poderá traduzir com 

mais clareza a natureza da violação de direitos que envolvem condições 

objetivas e subjetivas para prestação do cuidado. Além disso, são atendidas 

também situações relacionadas ao isolamento, quando os usuários são 

privados de convivência familiar, social e comunitária, bem como o atendimento 

de situações de violência de qualquer natureza: física, psicológica, sexual ou 

patrimonial. 

Quanto às requisições que fazem parte do cotidiano profissional do 

assistente social nestes espaços é o trabalho em equipes multiprofissionais. Na 

proteção social especial da PAS, o assistente social tem atuado 

majoritariamente com o psicólogo. Observa-se que este trabalho em conjunto 

vem contribuindo para o conhecimento da realidade social das famílias em 

suas múltiplas determinações e este modo de realizar o trabalho vem se 

constituindo como um desafio para os profissionais. Se por um lado o trabalho 

em equipe, amplia a análise acerca da condição das famílias, por outro, 

confundi ou pulveriza as ações dos diferentes profissionais envolvidos, uma 

vez que o trabalho em equipe será reconhecido como trabalho em dupla, onde 

“todos fazem tudo”, sem o estabelecimento de ações específicas, com vistas a 

construção de um conhecimento multiprofissional. Ou seja, o trabalho em 

equipes multiprofissionais demanda conhecimentos específicos de cada área 

do conhecimento e neste sentido, ressalta-se como crucial para este trabalho a 

construção de objetivos e finalidades para direcionar as atividades realizadas 

pelos profissionais. Ainda com relação à intervenção, cabe aos profissionais 

envolvidos definirem se a demanda deve ser atendida por um ou outro 

profissional, ou se a atividade será realizada em conjunto e mesmo neste 

formato, que cada profissional possa contribuir com sua área do conhecimento.    

O trabalho do assistente social emerge nesta realidade para identificar 

as condições objetivas de vida dos sujeitos e traçar estratégias para acesso 

aos direitos humanos e sociais. Nestes serviços, as demandas apresentadas 



 

para atendimento do assistente social estão relacionadas a direitos sociais 

como a moradia, a alimentação, a saúde, o trabalho, entre outros. As ações 

desenvolvidas pelos assistentes sociais estão direcionadas ao atendimento 

social, a identificação da condição socioeconômica das famílias; à elaboração 

de relatórios qualitativos e quantitativos para a gestão municipal; o 

estabelecimento do plano de acompanhamento familiar; a realização da 

articulação com Sistema de Garantia de Direitos, entre outras. 

Quanto às ações diretas com os usuários da política, parte-se do 

conhecimento da realidade social da família e a identificação de sua condição 

de vida. O assistente social realiza a orientação social aos indivíduos e famílias 

no que tange a direitos sociais, e os encaminhamentos que sejam pertinentes 

às demandas apresentas. A ação direta requer do profissional a elaboração de 

relatórios sociais, que é atribuição privativa realizada pelos assistentes sociais 

neste campo ocupacional, provocando a manifestação profissional em matéria 

de Serviço Social. 

Considera-se também como fundamental, as ações de articulação com a 

rede de serviços intersetoriais, especialmente com os serviços das políticas de 

saúde, habitação e educação. 

Diante da complexa condição social das famílias, a construção das 

respostas interventivas dependerão também da capacidade do assistente 

social de articular os serviços da própria PAS e, de outras políticas para o 

atendimento das demandas identificadas pelos profissionais. Ainda assim, 

ressalta-se a importância do trabalho da rede socioassistencial, bem como a 

rede das demais políticas, configurando-se aí o trabalho intersetorial. As ações 

com a rede de serviços ocorrem com a participação do assistente social em 

reuniões de rede ou discussão sobre as demandas da família envolvendo 

serviços de outras políticas, configurando-se com ações de caráter intersetorial. 

Ao realizar este trabalho, o assistente social identifica a ineficiência ou 

ausência de outros serviços na própria PAS e/ou de outras políticas para 

atender as necessidades humanas e sociais que possam favorecer o acesso 

destas famílias aos direitos sociais.  

Outra ação amplamente requisitada diz respeito à coletivização das 

demandas a partir da avaliação do assistente social e o acionamento dos 



 

órgãos competentes para seu enfrentamento, como exemplo pode-se 

mencionar a criação e/ou implantação de serviços conforme a demanda dos 

usuários. Na Proteção Especial o assistente social trabalha viabilizando acesso 

dos usuários aos benefícios sejam estes previdenciários ou socioassistenciais, 

sendo que este acesso é fomentado conforme a necessidade social 

identificada no atendimento à família. 

Enfim, as ações desenvolvidas pelo assistente social nos espaços 

ocupacionais da PAS, são diversas, complexas, e, apresentam diferentes 

respostas interventivas, de acordo com as necessidades sociais, a condição 

social das famílias e a presença e/ou ausência de investimentos do Estado 

para a execução de serviços públicos de qualidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo tratou-se sobre o trabalho do assistente social no serviço de 

proteção social especial de média complexidade que oferece atendimento á 

pessoas com deficiência e idosas, buscando apontar as principais intervenções 

do assistente social. O trabalho do assistente social é direcionado a ação direta 

com o usuário, reconhecendo sua condição social, identificando as violações 

de direitos e as possibilidades de acesso aos serviços de modo a minimizar 

suas necessidades sociais. Na execução deste trabalho, o assistente social vai 

atuar a partir de uma ambiguidade: para a PAS, o usuário é um beneficiário, 

portanto, sujeito aos critérios seletivistas previstos para o acesso aos serviços 

e benefícios socioassistenciais. Para o assistente social o usuário é um 

trabalhador, que vive em precárias condições, uma vez que na sociedade 

capitalista, o trabalhador está submetido à lógica e a estrutura desigual do 

capital. Portanto, identificar trabalhadores vivendo em frágeis condições de vida 

e de acesso a direitos não é uma questão individual. 

A partir dos argumentos apresentados acredita-se que muitos são os 

desafios para o profissional, destacando os descompassos no processo de 

operacionalização da política de assistência social, no que diz respeito às 

normativas que orientam a execução dos diferentes serviços, indicando 

caminhos aos profissionais que nem sempre estão em consonância com as 

orientações analíticas, éticas e políticas da profissão. 



 

Outro desafio a ser ressaltado é o trabalho em equipes multiprofissionais e o 

trabalho intersetorial, cuja contribuição do assistente social é decisiva para sua 

qualidade. 
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