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RESUMO 
 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço Social foi realizado 
juntamente com um estudo social, o qual objetivou discutir e/ou analisar como a 
Política de Assistência social, enquanto política garantidora de direitos, leva os seus 
usuários ao exercício da cidadania, dentro do município de Caçador - SC, no ano de 
2020. Considera-se que a cidadania, sua garantia, são direitos efetivados em lei e a 
Política de Assistência social, garantida através da Constituição Federal e 
regulamentada pela Lei Orgânica de Assistência social que assegura tal direito, deve 
cumprir com seu papel. A LOAS assegura a Política de Assistência social como 
política garantidora de direitos e construtora da cidadania, tendo como um de seus 
objetivos a defesa de direitos, a qual visa garantir o pleno acesso aos direitos no 
conjunto das provisões socioassistenciais. A cidadania, sendo um tema parcialmente 
recente, deve ser compreendida em suas diferentes interpretações, sua significância 
para com o Serviço Social é notória e de grande valia. Os profissionais Assistentes 
Sociais desempenham em seu cotidiano o amparo para com a população que, de 
alguma maneira, não tem o exercício da cidadania efetivado. Desta forma, a 
pesquisa esteve voltada para desvendar a compreensão de profissionais e usuários 
sobre o termo cidadania e a efetividade da Política de Assistência social no 
cumprimento de seus deveres. A pesquisa foi realizada em campo através de 
entrevistas estruturadas com perguntas abertas e de questionários encaminhados 
via e-mail, se caracterizou por uma pesquisa de natureza qualitativa. Identificou-se 
que existem falhas na Política de Assistência social quando versamos a efetivação 
e, também, o exercício da cidadania de seus usuários. Sugere-se para os 
equipamentos da Assistência social, profissionais atuantes, acadêmicos e 
estagiários da área, que estes, incentivem e lutem cada dia mais pelos direitos já 
alcançados, que desmistifiquem o conservadorismo profissional, que o pensamento 
crítico possa ser alçado e transmitido para os usuários, que os grupos do SCFV 
sejam impactantes e a diferença na vida daqueles que os integram. Estes são os 
primeiros passos e/ou caminhos para a efetivação da cidadania e, 
consequentemente, para a efetivação completa dos direitos sociais. 
 
Palavras-chave: Cidadania. Política Social. Serviço Social. Política de Assistência 
social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
The present Conclusion Work in Social Work was carried out together with a social 
study, which aimed to discuss and / or analyze how the Social Assistance Policy, as a 
policy that guarantees rights, leads its users to exercise citizenship, within 
municipality of Caçador - SC, in 2020. Citizenship, its guarantee, is considered to be 
rights enforced by law and the Social Assistance Policy, guaranteed through the 
Federal Constitution and regulated by the Organic Social Assistance Law that 
ensures such right, must fulfill its role. The law ensures the Social Assistance Policy 
as a policy that guarantees rights and builds citizenship, having as one of its 
objectives the defense of rights, which aims to guarantee full access to rights in all 
social assistance provisions. Citizenship, being a partially recent topic, must be 
understood in its different interpretations, its significance for Social Work is notorious 
and of great value. Professional Social Assistants provide support in their daily lives 
to the population that, in some way, does not exercise effective citizenship. Thus, the 
research was aimed at unveiling the understanding of professionals and users about 
the term citizenship and the effectiveness of the Social Assistance Policy in fulfilling 
their duties. The research was carried out in the field through structured interviews 
with open questions and questionnaires sent via e-mail, characterized by a 
qualitative research. It was identified that there are flaws in the Social Assistance 
Policy when it comes to effectiveness and also the exercise of citizenship by its 
users. It is suggested for the Social Assistance equipment, active professionals, 
academics and interns in the area, that these, encourage and fight more and more 
for the rights already achieved, that demystify professional conservatism, that critical 
thinking can be raised and transmitted to the users, that the SCFV groups are 
impactful and the difference in the lives of those who integrate them. These are the 
first steps and / or paths for the realization of citizenship and, consequently, for the 
full realization of social rights. 
 
Keywords: Citizenship. Social Policy. Social service. Social Assistance Policy. 
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INTRODUÇÃO 

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) condensa reflexões teóricas 

enquanto resultado do processo de formação acadêmica no Curso de Serviço 

Social, na Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), cursado entre os anos 

de 2017 a 2020.  

Com este TCC, buscou-se elaborar uma reflexão e problematizar o desafio 

que a Política de Assistência social encontra na efetivação e consolidação dos 

direitos sociais dos seus usuários e, sobretudo, sobre as possibilidades de garantir o 

exercício da cidadania, no momento atual, à população em situação de 

vulnerabilidade social que demanda atendimentos nessa área. 

Tal reflexão parte daquilo que está posto no artigo 2° da Lei Orgânica da 

Assistência social (LOAS) quando esta prevê. em seu inciso III, que a Assistência 

social tem por objetivo a defesa de direitos, visando a garantia e o pleno acesso aos 

direitos sociais para seus usuários. Destaca-se que este é um dos objetivos para a 

Assistência social, sendo este aquele que recebeu destaque neste estudo.   

O interesse em elaborar o presente projeto de conclusão de curso com esta 

temática inicia-se na leitura e debate de um texto, o qual instigou a reflexão sobre o 

que é cidadania e se a Política de Assistência social, e demais leis, estão 

executando positivamente, ou não, seu papel de garantir direitos sociais. 

Considerando-se que o termo cidadania possui diferentes interpretações e 

também é um tema relativamente recente, a referida temática tem significativa 

relação com o Serviço Social, pois os profissionais da área, os Assistentes Sociais, 

atuam diretamente no amparo para a população que, de alguma maneira, não tem 

acesso nenhum, ou parcial, à cidadania. Tal falta de acesso pode ser ligada em 

questões diversas como emprego, saúde, educação, benefícios, habitação e, 

principalmente, a ausência de todos estes direitos citados. A profissão mantém, 

ainda, seu compromisso ético-político com a defesa de direitos sociais e humanos e 

segue bandeiras de luta pela ampliação da cidadania para os sujeitos sociais e a 

consolidação da democracia plena (CRESS, 2015). 

Para bem elucidar a temática central do presente estudo, que é analisar como 

a Política de Assistência social, enquanto política garantidora de direitos, leva os 

seus usuários ao exercício da cidadania, o TCC está organizado em sessões que 

abrangem, primeiramente, aspectos teóricos ligados ao tema: cidadania, política 
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social, serviço social e política de assistência social.  

Tais sessões objetivam proporcionar clareza sobre os aspectos teóricos 

mencionados, fazendo uma ligação direta com o tema e respondendo com os 

objetivos da pesquisa. 

No primeiro momento é de suma importância ter entendimento sobre o termo 

cidadania. Pautando-se em leis, a cidadania é efetivamente uma concretização da 

LOAS, mas em nosso cotidiano a mesma não se faz valer inteiramente. Este tema é 

bastante complexo, sua utilização é permeada de contrapontos. Sendo assim, são 

necessários desvelamentos sobre os conceitos envolvidos: direitos sociais e 

cidadania.  

A previsão de direitos aos cidadãos é anterior à Constituição Federal de 1988. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), instituída pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), já afirmava, em seu art. 1º, que “todos os seres humanos 

nascem livres e iguais em dignidade e em direitos” (ONU, 1948, n.p).  Dessa forma, 

os seres humanos devem agir movidos pela consciência humana e pela razão, em 

espírito de fraternidade. 

Diante da realidade encontrada dentro da Política de Assistência Social na 

atual situação de nosso país, podemos considerar que vivenciamos uma cidadania 

regulada.  

A segunda sessão do presente TCC trará clareza sobre o termo "Cidadania 

regulada", o qual é proposto por Wanderley Guilherme dos Santos e, em linhas 

gerais, significa um tipo de cidadania que a todo o momento é vigiada e regulada 

pelo Estado. 

A profissão de Serviço Social, e, por conseguinte a Assistência Social, no seu 

nascedouro, não se pautou em reflexões teórico metodológicas, realizando somente 

práticas imediatistas. Foram por longos anos reconhecidos na sociedade por seu 

caráter assistencialista e caritativo, porém com as leis que devido as necessidades 

surgiram, houve uma ruptura com este caráter caritativo. 

Se torna de suma importância contextualizar o Serviço Social, este, na 

década de 1980, a partir do movimento de reconceituação e da aproximação com a 

teoria marxista e, mormente com a obra marxiana ganhou maior visibilidade.  

O Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais de 1993 apresenta 

onze princípios que expressam o projeto ético-político do Serviço Social, 

responsáveis por guiar o saber e o fazer da profissão. Em harmonia com tais 
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princípios, o projeto profissional assume, na atualidade, um compromisso enérgico 

com a cidadania e com a efetivação dos direitos sociais. 

Do mesmo modo, a Assistência Social, a partir da Constituição Federal de 

1988, passa a ser reconhecida como política pública e como um direito de todos e 

dever do Estado. 

As Políticas Sociais fazem parte da lista das Políticas Públicas, ou seja, 

Política Social é uma Política Pública, porém, a mesma só é considerada como tal 

se for desenvolvida pelo Estado.  

Para Soares (2016) a gênese da política social no país é contemporânea ao 

século XX, devido ao processo de urbanização e industrialização emergentes. 

Nesse contexto, a política social é solução para o enfrentamento da questão social 

latente. Nesse sentido, é importante destacar que: 

[...] o acesso às políticas sociais era restrito, fragmentado e seletivo, em que 
só possuía acesso a ele quem contribuía de forma direta baseado nas 
folhas de seu pagamento, os demais que não trabalhavam eram excluídos 
desse contexto, vivendo, assim, a mercê da caridade e filantropia no país 
(SOARES, 2016, p. 4). 

Em 2004 é aprovada a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) seu 

principal objetivo destacado entre outros, também importantes, é a efetivação e 

consolidação da política de Assistência Social, esta, sendo como um direito de todos 

e de responsabilidade do Estado. Tal política, se espelha nos princípios e diretrizes 

da LOAS (QUINONERO et al., 2013).  

A PNAS (BRASIL, 2004), em seu texto, estrutura os serviços a partir do porte 

demográfico dos municípios e os organiza por níveis de complexidade, tal 

organização deve ser frisada e sempre cumprida. 

A LOAS estabeleceu que os objetivos da Assistência Social, enquanto política 

pública, são: proteção social, vigilância socioassistencial e defesa dos direitos 

sociais (BRASIL, 1993, n.p).  

O momento histórico é permeado de retrocessos no campo social. Uma 

política pública como a Assistência Social, jovem no campo dos direitos sociais, 

sofre, atualmente, com os cortes de recursos, devido ao corte de verbas, reflexo do 

enxugamento fiscal no tocante às políticas sociais.  

A referida falta de recursos está refletindo na sociedade resultados 

preocupantes, pessoas e famílias em situação de desemprego, fome e iminência de 

violência doméstica. Os cortes na Assistência Social são resultados de um governo 



12 

neoliberal, o qual visa, principalmente, o crescimento da economia e acaba deixando 

de lado as necessidades da população. 

A contribuição que este trabalho trará para a sociedade é extremamente 

positiva, pois a pesquisa desta natureza possibilitará uma análise crítica sobre a 

efetivação de direitos dentro de nossa sociedade, mais precisamente no município 

de Caçador - SC, servindo de base para as instituições e demais órgãos municipais 

e, quiçá, do estado de Santa Catarina, promover ações e meios alternativos e mais 

atuantes de efetivar os direitos sociais, ressaltando, precisamente, a cidadania em 

suas ações e intervenções cotidianas. 

Para o Serviço Social o presente projeto também tem efetiva relevância, posto 

que são profissionais que atuam diretamente com a Política de Assistência Social e, 

assim, teremos elementos científicos que permitiram reflexões no curso e no atuar 

profissional. 

O referido TCC trata-se de um documento realizado através de pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo, tendo como problema central: como a Política de 

Assistência Social, enquanto política garantidora de direitos, leva os seus usuários 

ao exercício da cidadania? 

Como objetivo geral apontamos: analisar como a Política de Assistência 

Social, enquanto política garantidora de direitos, leva os seus usuários ao exercício 

da cidadania.  

Como objetivos específicos elencamos: 

· Refletir o que se entende por cidadania; 

· Identificar o que é o capitalismo e sua relação com os desmontes da 

cidadania; 

· Refletir sobre a trajetória histórica do Serviço Social e o enfrentamento 

da questão social; 

· Refletir sobre as Políticas Sociais e sua contribuição na defesa da 

cidadania; 

· Identificar através do estudo de caso como a Assistência Social 

proporciona a cidadania na vida de seus usuários. 

Assim, este trabalho pretende analisar, entender e verificar os fatores que 

levam, ou não, à Política de Assistência Social garantir a cidadania para com seus 

usuários. Suas falhas, lacunas, desafios, retrocessos, avanços, qualidades e, 
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principalmente, sua efetividade. 
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1 O QUE SE ENTENDE POR CIDADANIA  

O termo cidadania vem do latim civitas, possuindo o significado de conjunto 

de direitos do cidadão ou da cidade, porém, se torna difícil precisar a data do 

aparecimento do seu conceito. O significado clássico da palavra é associado à 

participação política e sua origem deu-se na Grécia Antiga, estando vinculada a ideia 

de pólis. A palavra pólis representava uma expressão geográfica de território, ou 

seja, a cidade, bem como a de expressão política, representando o Estado, 

comunidade onde constituem-se indivíduos livres, autônomos e participantes da vida 

pública (ARISTÓTELES, 1999 apud VILELA, 2008). 

Na concepção de Thomas Humphrey Marshall, sociólogo britânico que viveu 

no início do século XX, a cidadania vincula-se a normativa integrada por três partes, 

sendo a civil, a política e a social.  Marshall desenvolveu em seu livro Citizenship 

and Social Class1 seu conceito de que a cidadania está relacionada a essas três 

formas de direitos (DIAS; MACHADO, 2017). 

Observa-se que,  

Assim, para Marshall, a cidadania parte de três elementos particulares: civil, 
político e social, sendo o Estado o eixo central no processo de aquisição da 
cidadania, pressupondo uma relação de dependência com o Estado nessa 
construção (DIAS; MACHADO, p. 191, 2017). 

Conforme Carvalho (2007 apud ANDRADE; CASTRO; PEREIRA., 2011, p. 

181) podemos entender que direitos civis:  

[...] são os fundamentos à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade 
perante a lei. Podem ser compreendidos como a garantia de ir e vir, de 
optar por um trabalho, de expressar-se livremente, de não ser condenado 
sem processo legal regular. Direitos estes fundamentados em uma justiça 
independente, eficiente barata e acessível a todos, garantindo uma relação 
civilizada entre os indivíduos. 

Os direitos sociais, por sua vez, representam o direito básico de 

sobrevivência, a um mínimo de bem-estar social, que deve ser acessado pelos 

cidadãos. Na compreensão de Marshall,  

O objetivo dos direitos sociais constitui ainda a redução das diferenças de 
classe, mas adquiriu um novo sentido. Não é mais a mera tentativa de 
eliminar o ônus evidente que representa a pobreza nos níveis mais baixos 
da sociedade. Assumiu o aspecto de ação modificando o padrão total da 
desigualdade social (MARSHALL, 2002, p. 40). 

 
1 Citizenship and Social Class (Cidadania e Classe Social), livro que foi publicado em 1950, fruto de 
uma conferência dedicada a Alfred Marshall no ano anterior. 
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Importante considerar que para Marshall (2002) os direitos sociais carregam 

uma essencialidade, que é a ampliação do patamar de acesso às condições de vida, 

rompendo com a desigualdade social. Portanto, uma nação que prevê a igualdade e 

justiça precisa garantir direitos sociais mínimos. 

Deve-se considerar que os direitos sociais estão previstos em nossa 

Constituição Federal, em seu artigo 6º, a seguir transcrito. 

 Art. 6º São 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 à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição (BRASIL, 1988, n.p). 

Brega Filho (2002 apud CAMPIDELLI, 2019, p.27) considera que direito 

fundamental “é o mínimo necessário para a existência da vida humana”. De tal 

maneira são direitos fundamentais e imprescindíveis para todo o ser humano e os 

mesmos devem funcionar de forma positiva e eficiente, proporcionando melhores 

condições de vida à população, igualdade nas diversas situações sociais desiguais e 

a liberdade para que todos acessem e supram seus anseios, objetivos, 

necessidades e sonhos. 

Já o direito político deve ser entendido a partir da participação no exercício do 

poder político, ou seja, candidatar-se aos cargos eletivos previstos na República 

Federativa, direito a votar e ser votado, criar partidos políticos ou filiar-se a estes, 

bem como a participação ativa nos movimentos sociais (SAES, 2001). 

Marshall relaciona o desenvolvimento da cidadania ao desenvolvimento de 
cada um daqueles três de seus elementos, surgidos e afirmados cada qual 
em um século diferente: os direitos civis teriam se formado no século XVIII, 
os direitos políticos, no século XIX, e os direitos sociais, no século XX. A 
divisão é didática e, como adverte o próprio autor, ditada mais pela história 
que pela lógica (MARSHALL 2002 apud MASTRODI, AVELAR, 2017, p. 4).  

Diante dessa construção histórica na opinião de Marshall, a ideia de cidadania 

se constrói (MASTRODI; AVELAR, 2017).  

Carvalho (2002) apresenta uma análise sobre a vinculação e a estruturação 

da cidadania no Brasil. Nesse momento, conclui que a cronologia e a sequência 

utilizada por Marshall estão invertidas. Pode-se ter um melhor entendimento dessa 

afirmação através do quadro a seguir: 
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Quadro 1 - Histórico-Comparativo do Processo de Evolução da Cidadania no Brasil e na Inglaterra 

País Período Direitos 

Brasil 

1824-1891 Políticos (Outorgados) 
1891-1988 
1930-1945 

Civis 
Sociais (Outorgados (CLT) 

1988-2001 Sociais e políticos 

Inglaterra 
Século XVIII Civis 
Século XIX Políticos  
Século XX Sociais Welfare State  

Fonte: Carvalho (2002); Marshall (1967) apud Huller (2018, p. 223). 

Carvalho (2002), em sua análise, nos revela que Brasil e Inglaterra 

conquistaram a efetivação da cidadania em diferentes períodos, sendo que a ordem 

cronológica destes não foi a mesma, podemos considerar, portanto, que tal atraso 

e/ou demora tenha resultados negativos, os quais podem ser percebidos ao longo 

da história.  

De acordo com Demo (1995) a sociedade, por sua vez, deve procurar 

alcançar a sua emancipação, tendo como base a cidadania organizada e, também, 

diante da capacidade produtiva que lhe é peculiar. O autor, em seu livro, define e 

conceitua a cidadania como um fim, ou seja, a mesma é o resultado final de todo um 

processo, no qual a produção capitalista é um meio que constrói e estrutura o 

mesmo, mostrando ainda os desafios de uma composição entre mercado e/ou 

sociedade e a cidadania no capitalismo.  

O referido autor define dois tipos de cidadania:  

Cidadania tutelada: expressa o tipo de cidadania que a direita (elite 
econômica e política) cultiva ou suporta, a saber, aquela que se tem por 
dádiva ou concessão de cima. Por conta da reprodução da pobreza política 
das maiorias, não ocorre suficiente consciência crítica e competência 
política para sacudir a tutela. A direita apela para o clientelismo e o 
paternalismo principalmente, com o objetivo de manter a população atrelada 
a seus projetos políticos e econômicos. O resultado mais típico da cidadania 
tutelada, que, na prática, é sua negação/repressão, é a reprodução 
indefinida da sempre mesma elite histórica.  
Cidadania assistida: expressa forma mais amena de pobreza política, 
porque já permite a elaboração de um embrião da noção de direito, que é o 
direito à assistência, integrante de toda democracia. Entretanto, ao preferir 
Assistência à emancipação, labora também na reprodução da pobreza 
política, à medida que, mantendo intocado o sistema produtivo e passando 
ao largo das relações de mercado, não se compromete com a necessária 
equalização de oportunidades. O atrelamento da população a um sistema 
sempre fajuto de benefícios estatais é seu engodo principal. Maquia a 
marginalização social. Não se confronta com ela (DEMO, 1995, p. 6). 

O conceito de cidadania utilizado na contemporaneidade tem sua gênese com 

a carta da ONU de 1945, porém, o principal documento neste assunto é a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, também da ONU, no ano de 1948, a 
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qual se tornou uma referência no que tange o exercício da cidadania. Através destes 

dois documentos internacionais, se manifesta com mais força e aparência o princípio 

da cidadania visto que o mesmo já estava contemplado na Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão de 1789 (MELO, 2013). 

Se entende por cidadania o conjunto de direitos que permitem a todos os 

cidadãos participar direta ou indiretamente da estrutura administrativa do Estado, tal 

intervenção pode acontecer por meio de direitos civis e/ou políticos. Conforme 

Coutinho (2005) cidadania se refere a qualidade de ser cidadão, sendo intrínseco a 

isso a condição de sujeito de direitos e, também, de deveres. 

O conceito contemporâneo de cidadania se estendeu em direção a uma 
perspectiva na qual cidadão não é apenas aquele que vota, mas aquela 
pessoa quem tem meios para exercer o voto de forma consciente e 
participativa. Portanto, cidadania é a condição de acesso aos direitos 
sociais (educação, saúde, segurança, previdência) e econômicos (salário 
justo, emprego) que permite que o cidadão possa desenvolver todas as 
suas potencialidades, incluindo a de participar de forma ativa, organizada e 
consciente, da construção da vida coletiva no Estado democrático 
(BONAVIDES, 1988 apud SANTOS et al, 2017, p. 146). 

Silva (2015, p.100), apresenta um conceito amplo e totalizante, onde afirma 

que: 

A cidadania, ou mesmo seu exercício, não depende unicamente da vontade 
de seus sujeitos, tampouco da formalidade da lei e da constituição, mas 
exige uma reconfiguração e transformação da vida social. Não basta 
apenas pensarmos a cidadania e a liberdade como forma e regime político 
de governo reservada a poucos. Torna-se necessário pensar as 
contradições sociais implicadas na própria constituição da sociedade 
moderna (relação capital-trabalho e acumulação do capital) e de suas 
formas políticas. 

É relevante, portanto, considerar que a construção conceitual do termo 

cidadania acompanhou, e continuará acompanhando, as mudanças sociais 

existentes, e na contemporaneidade, possui concepções abrangentes e complexas, 

se comparadas com conceitos anteriores (DINIZ, 2014). 

O conceito contemporâneo de cidadania continua intrinsecamente 
relacionado à construção do regime democrático burguês, em que 
juridicamente todos são iguais perante a lei, mas a realidade é que essa 
igualdade não passa de um artifício político para manter a hegemonia da 
burguesia. Esse conceito é inerente ao regime democrático brasileiro, que 
tem suas raízes fincadas em uma sociedade autocrática de poder, com 
histórico de expropriação econômica, cultural e de pura dominação política, 
alienando as classes sociais menos favorecidas, usurpando-as de 
desenvolver todas as suas potencialidades, incluindo a de participar de 
forma ativa, organizada e consciente da construção da vida coletiva na 
construção de um Estado democrático (LIMA; MENEZES-JUNIOR, 
BRZEZINSKI, 2017, p. 2492). 
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Observa-se, portanto, um descompasso com a realidade existente, 

considerando como um reflexo das mudanças de nossa sociedade naquilo que se 

refere aos direitos humanos e a cidadania. Barroco (2008) faz uma síntese das 

contradições observadas nos princípios dos direitos humanos e/ou cidadania. Já 

Magri (2013) elabora esta síntese através de um quadro apontando os avanços e 

limites, conforme segue:  

Quadro 2 - Alguns avanços e limites 

Avanços Limites 
Os direitos humanos:  
1 - Supõem universalidade  Esbarram em limites estruturais do capitalismo. 
2 - Supõem a democracia e a cidadania. Esbarram em limites reais: econômicos e socio-

políticos. 
3 - Supõem propriedade como direito natural e o 
Estado e as leis como universais. 

Evidenciam a contradição do discurso abstrato 
da universalidade e a defesa de interesses pri-
vados.                                    
 

Fonte: Magri (2013, p. 03). 

Baseando-se nesta lógica, apresentada por Magri (2013) fica perceptível a 

então lastimável contradição existente entre os direitos humanos e/ou cidadania e o 

capitalismo. As consequências desta contradição prejudicam uma colossal parcela 

da sociedade.  

Fleury (2018) estabelece uma relação entre o capitalismo, a democracia e a 

cidadania. Para a autora, a globalização da economia culminou à desterritorialização 

da produção capitalista, e da mesma forma interferiu na circulação de mercadorias, 

fruto do capital.  

Ainda de acordo com Fleury (2018), é a partir de tal relação, que aumenta 

cada dia mais as desigualdades sociais, entre a liberdade e a privação, entre os 

direitos e os deveres, não somente do Estado, como detentor da ordem, mas, 

principalmente, do cidadão enquanto integrante e provedor de necessidades.  

1.1 CIDADANIA REGULADA 

O autor Wanderley Guilherme dos Santos foi quem introduziu o conceito de 

“cidadania regulada” em seu livro Cidadania e Justiça: a política social na ordem 

brasileira, de 1979. Desde a publicação do referido livro, o conceito é usual entre 

uma significativa parcela de analistas sociais, os quais utilizam o conceito 

relacionando-o ao padrão institucional de pertencimento do cidadão ao corpo político 

e social (GUIMARÃES; MOREIRA, 2018). 
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O autor referencia que: 

[...] o conceito chave que permite entender a política econômico-social pós-
30, assim como a passagem da esfera da acumulação para a esfera da 
equidade, é o conceito de cidadania, implícito na prática política do governo 
revolucionário, e que tal conceito poderia ser descrito como o de cidadania 
regulada. Por cidadania regulada entendo o conceito de cidadania cujas 
raízes encontram-se, não em um código de valores políticos, mas em um 
sistema de estratificação ocupacional, e que, ademais, tal sistema de 
estratificação ocupacional é definido por norma legal (SANTOS, 1998 apud 
HULLEN, 2018, p.218).  

Importante destacar que, historicamente, foi com Revolução de 1930 que se 

inaugurou uma nova ordem dentro da política brasileira, ordem esta que 

permaneceria até os anos de 1980, tornando-se conhecida como a ordem regulada. 

A maneira na qual a política social foi estruturada e garantida no Brasil deixou seus 

germes na ordem social brasileira ao percorrer dos anos. É com este argumento que 

se apresenta o conceito de cidadania regulada, a qual é apontada como um 

mecanismo utilizado para compreender a política econômico-social do Brasil a partir 

de 1930 (SILVA, 2015). 

Neste período, o Estado brasileiro começou a interferir na produção e 

consequentemente na questão social, criando avanços à ausência institucional 

pregressa. Foram criados vários direitos aos trabalhadores, que significou, por outro 

lado, a contenção das pressões dos operários frente ao Estado (OLIVEIRA, 2009). 

Assim foi possível controlar e civilizar os atores envolvidos no processo. 

 A cidadania regulada nos remete à ideia de que o Estado foi capaz de 

incorporar os trabalhadores a uma ordem hierarquizada, onde o Estado centralizou 

as demandas, garantindo estabilidade ao regime político. A população recebeu um 

lugar na estrutura governamental oficial (OLIVEIRA, 2009). 

Para que o conceito de “cidadania regulada” faça sentido, o problema 
relevante não é reconhecer que o direito social nunca é universal, no 
sentido de delimitar uma comunidade de titulares coextensiva à população 
como um todo, mas sim saber se ele está universalmente disponível ou é 
universalmente efetivo para as categorias populacionais que ele titula. É 
esse o significado do pré-cidadão da cidadania varguista: sua condição de 
trabalhador o tornava, imediatamente, potencial titular de direitos, mas para 
isso ele precisava se qualificar e conseguir um emprego regulamentado, 
como dissemos. O pré-cidadão é constitutivo do conceito de “cidadania 
regulada” porque, se todos os potenciais titulares do direito social se 
qualificassem, isto é, se todos deixassem de ser pré-cidadãos, então a 
cidadania já não seria regulada, e sim cidadania social sem mais, indistinta 
do conceito clássico de Marshall. Nossa cidadania era regulada porque, na 
maior parte do tempo, permaneceu como uma possibilidade, ou, mais 
propriamente, uma promessa de inclusão pela qual, sustento aqui, passou a 
valer a pena lutar (CARDOSO, 2010, p. 793-794). 
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O conceito de cidadania regulada, por sua vez, sugere a figura do pré-

cidadão. A definição de quem exerce seu papel como cidadão, ou não, está 

intimamente relacionada com a estrutura governamental, onde os sindicatos eram 

admitidos pelo governo. A cidadania é então determinada através dos direitos 

sociais, estes transmitidos de forma gratuita como uma espécie de gratificação e de 

reconhecimento pelo trabalho exercido (OLIVEIRA, 2009). 

Considera-se o conceito de cidadania da qual suas raízes encontram-se, não 

em um código de valores políticos e/ou sociais, mas sim, em um sistema de 

estratificação ocupacional, definido por norma legal que tem seus sindicatos 

admitidos de maneira governamental (SANTOS, 1979).  

Para o autor “em outras palavras, são cidadãos todos aqueles membros da 

comunidade que se encontram localizados em qualquer uma das ocupações 

reconhecidas e definidas em lei” (SANTOS, 1979, p. 75). 

De acordo com Oliveira (2010, p.131) “uma cidadania plena, que combine 

liberdade, participação e igualdade para todos, é ideal talvez inatingível, mas tem 

servido como parâmetro para o julgamento da qualidade da cidadania em cada país 

e em cada momento histórico”. 

Santos (1998) apud Oliveira (2009, n.p) defende e afirma a ideia de que a 

“constituição de uma cidadania regulada se articula com o papel do Estado de 

garantidor das posições sociais da população e dos direitos associados a estas 

posições”. Entretanto deve-se observar o outro lado, onde o termo “cidadania 

regulada” manifesta-se no meio teórico e, consequentemente, na prática, para abrir 

os olhos de uma população que se encontra acomodada e por sua vez desconhece 

seus reais direitos previstos em constituição. 

1.2 O CAPITALISMO E O DESMONTE DA CIDADANIA  

O surgimento do capitalismo remota ao século XV, período este marcado pela 

passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a partir da decadência do sistema 

feudal e da ascensão de uma nova classe social, a burguesia (COGGIOLA, 2017). 

O modo de produção capitalista se caracteriza pelas relações de exploração e 

apropriação da força de trabalho, os meios de produção são propriedade privada da 

burguesia e o trabalhador, que produz riqueza, é assalariado. Tal sistema é movido 

pela intenção da geração de lucros e riquezas, marcado pela presença de duas 

classes sociais principais: a burguesia e o trabalhador/proletário. Segundo Wood 
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(2001) o capitalismo seria, por sua vez, determinado por tornar as ações humanas, 

até mesmo às de cunho sentimental e, também, afetivo, passíveis de valor expresso 

no mercado. 

Observa-se que: 

O capitalismo é um sistema em que os bens e serviços, inclusive as 
necessidades mais básicas da vida, são produzidos para fins de troca 
lucrativa; em que até a capacidade humana de trabalho é uma mercadoria à 
venda no mercado; e em que, como todos os agentes econômicos 
dependem do mercado, os requisitos da competição e da maximização do 
lucro são as regras fundamentais da vida. Por causa dessas regras, ele é 
um sistema singularmente voltado para o desenvolvimento das forças 
produtivas e o aumento da produtividade do trabalho através de recursos 
técnicos. Acima de tudo, é um sistema em que o grosso do trabalho da 
sociedade é feito por trabalhadores sem posses, obrigados a vender sua 
mão-de-obra por um salário, a fim de obter acesso aos meios de 
subsistência. No processo de atender às necessidades e desejos da 
sociedade, os trabalhadores também geram lucros para os que compram 
sua força de trabalho. Na verdade, a produção de bens e serviços está 
subordinada à produção do capital e do lucro capitalista. O objetivo básico 
do sistema capitalista, em outras palavras, é a produção e a auto-expansão 
do capital [por meio da exploração massiva dos trabalhadores] (WOOD, 
2001, p.12). 

Conforme Teixeira (2015, p. 88) “o acúmulo crescente de riqueza tem gerado 

cada vez mais populações marginalizadas”. O sistema capitalista, mundialmente 

dominante e fortemente enraizado nas sociedades, no que diz respeito à produção 

de bens e riquezas, tem como meta o constante aumento e acumulação de riquezas 

e de produção, pouco se preocupando com o desenvolvimento do ser humano 

enquanto tal. 

 A lógica do capital consiste em acumular, acumular mais e sempre mais. O 
limite do processo de acumulação é o próprio capital; mais precisamente, o 
limite da acumulação é dado, em última instância, pelas contradições 
inerentes ao próprio movimento do capital (OHLWEILER, 1986, p. 15). 

No capitalismo, os meios de produção, de propriedade do capital, são as 

máquinas. Afirma Martinelli (2001, p. 29) que “[...] o capital é uma relação social e o 

capitalismo, um determinado modo de produção, marcado não apenas pela troca 

monetária, mas essencialmente pela dominação do processo de produção pelo 

capital”. É através da modernização dos meios de produção que se impulsiona o 

crescimento do capitalismo.  

Com olhar atento às características do capitalismo, considera-se o que é 

definido por Marshall sobre cidadania política, diante da participação do povo, 

exercendo o poder político oficialmente instituído (MARSHALL, 2002). Ainda, de 
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forma nenhuma isso é considerado unilateral pois a democracia não é fenômeno 

comum no capitalismo.  

Fleury (2018, n.p), aponta que: 

Ao definir a cidadania como uma hipótese jurídica no Estado capitalista, 
chamo atenção para as lutas sociais em torno da realização da igualdade 
formal e sua negação pela desigualdade social. Ou seja, o desenvolvimento 
da cidadania, portanto, da democracia de cidadãos, será fruto da correlação 
de forças e das lutas que se processam a partir dessa situação paradoxal 
na qual a ordem política se assenta sobre a noção de igualdade em uma 
sociedade que se funda na desigualdade e exploração de classes. 

Deve-se centralizar a ideia no Estado democrático, e sua organização no 

capitalismo, colocando-a frente a frente com a definição que Marshall utiliza sobre 

cidadania política. Tal conflito pode assumir forma de indagação, objetivando 

descobrir se o Estado capitalista democrático pode, ou não, concretizar o 

pensamento de Marshall, sobre cidadania política, para ele, a participação do povo 

no exercício do poder político (SAES, 2001). 

Conforme Oliveira (2010, p. 122): 

A cidadania pressupõe um sentimento direto de participação na comunidade 
baseado na lealdade a ela, reconhecendo tratar-se de um patrimônio 
comum. Seu desenvolvimento é estimulado tanto pela luta para adquirir 
direitos quanto pelo gozo dos mesmos, uma vez adquiridos. Essa 
participação, alicerçada pela aquisição e exercício dos direitos políticos, 
constituía ameaças potenciais ao sistema capitalista, o que não ocorria com 
os direitos civis. 

Já o capitalismo se desenvolve de diversas formas em diferentes sociedades, 

tanto no campo social como político e ademais, também no que se refere aos 

direitos civis na sociedade (TEIXEIRA, 2015). 

O autor também nos recorda sobre o que a Constituição Federal nos 

estabelece: 

No Brasil, a CF/88 situou a cidadania dentre os princípios fundamentais da 
República, redefinindo seu conceito com intuito de garantir a real 
participação política de todos os cidadãos, como forma de construir uma 
sociedade livre, justa e solidária. No entanto, a formalização dos 
direitos/deveres de cidadania não implicou, necessariamente, o seu 
exercício efetivo (OLIVEIRA, 2010, p. 132). 

Tal discrepância social percebida entre o texto e a fala do autor, o qual 

referencia a Constituição Federal, nos faz refletir sobre o que o modo de produção 

capitalista concebeu na sociedade, o mesmo propiciou e, consequentemente, criou a 

divisão entre classes sociais, ou seja, a nossa sociedade brasileira se constitui, 
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portanto, de cidadãos que possuem poder econômico, colocando-se acima da lei e 

os detentores da mão de obra, os quais devem cumprir a lei (MARX; ENGELS, 2007 

apud DRUCK, 2018). 

O capitalismo monopolista, o qual segundo estudiosos é o que prevalece 

desde o século XX, refere-se a um tipo de economia em que o comércio e a 

indústria são sobrepostos pelo poder econômico dos bancos comerciais e/ou 

instituições financeiras. Tal economia configura-se na desigualdade social e, 

também, produtiva. Resultando deste processo as expressões da questão social 

(ESTENSSORO, 2003). 

[...] a intervenção estatal sobre a “questão social” se realiza com as 
características que já anotamos, fragmentando-a e parcializando-a. E não 
pode ser de outro modo: tomar a “questão social” como problemática 
configuradora de uma totalidade processual especifica é remete-la 
concretamente à relação capital/trabalho – o que significa, liminarmente, 
colocar em xeque a ordem burguesa (NETTO, 1992 apud FELIX, 2019, n.p). 

 A divisão entre classes sociais, a qual é notavelmente injusta e desigual, 

produz desconfiança sobre a real existência de direitos de cidadania, das condições 

mínimas de seu exercício por parte de seus detentores, as consequências de tais 

fatos nos fazem refletir sobre os direitos e, consequentemente, sobre a definição de 

cidadania e sua contradição com o modo de produção capitalista (MEIRELLES, 

2019). 

Com base na argumentação de Netto (1992), podemos apontar que a política 

social, ofertada pelo Estado burguês em meio ao capitalismo monopolista, segue a 

intenção política de preservar e controlar a força de trabalho. 

Segundo Perez (2019, p. 32) “o completo desinteresse com uma verdadeira 

cidadania social, ao longo de praticamente toda a história do país, relegou os 

cidadãos a um estado de incertezas de bem-estar”. Revelando então sua 

contradição com a cidadania e, analisando de forma crítica, impossibilitando os 

então considerados cidadãos de exercer seus direitos sociais de forma livre e 

efetiva. 

1.3 O SERVIÇO SOCIAL E O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO SOCIAL 

O Serviço Social, em sua gênese e na contemporaneidade, é ligado às 

expressões da questão social, vinculado à sociedade capitalista que se baseia na 
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exploração do trabalhador, apropriando-se da sua força de trabalho (MEIRELLES, 

2019). 

É preciso, portanto, compreender a gênese do Serviço Social 
organicamente vinculada à sociabilidade burguesa, configurando um 
processo que, no caso brasileiro, irá se desenvolver no início do século XX, 
especificamente na década de 1930, período no qual são fundadas as 
protoformas do Serviço Social brasileiro, década que também marca a 
gênese das políticas sociais no Brasil (TINTI, 2015, p.36). 

 Neste modelo econômico e, consequentemente social, a sociedade, por sua 

vez, fica dividida em duas classes, sendo estas: o burguês capitalista, onde o 

mesmo exerce o domínio dentro da relação social de produção/exploração, sendo 

este o detentor das forças produtivas (meios de produção) e o trabalhador proletário, 

proprietário somente detentor de sua força de trabalho, a qual se torna uma 

mercadoria vendida ao capitalista (MARX, 1985 apud COLMÁN; POLA, 2009). 

Este contexto de extrema exploração do capitalista para com o proletário 

reflete em uma insatisfação da classe trabalhadora, onde a mesma já descontente 

com o cenário vivenciado passa a tirar o sossego do capitalista em suas lutas por 

melhores condições de vida, neste momento, observa-se a intervenção do Estado 

intervindo e controlando a situação conflituosa instaurada (DALMAGRO; BAHNIUK, 

2019). 

Com a magnitude do capital social já em funcionamento e seu grau de 
crescimento, com a ampliação da escala de produção e da massa de 
trabalhadores mobilizados, com o desenvolvimento da produtividade do 
trabalho, com o fluxo mais vasto e mais completo dos mananciais da 
riqueza, amplia-se a escala em que a atração maior dos trabalhadores pelo 
capital está ligada à maior repulsão deles. Além disso, aumenta a 
velocidade das mudanças na composição orgânica do capital e na sua 
forma técnica, e número crescente de ramos de produção é atingido, 
simultânea ou alternativamente, por essas mudanças. Por isso, a população 
trabalhadora, ao produzir a acumulação do capital, produz, em proporções 
crescentes, os meios que fazem dela, relativamente, uma população 
supérflua (MARX, 1968 apud CEOLIN, 2014, n.p). 

Neste período, a visão e perspicácia da sociedade começam a se modificar, 

esta modificação considera o aspecto do entendimento da relação de exploração 

existente entre o capital e o trabalho, cenário onde o Estado passa a dar atenção à 

classe trabalhadora e, consequentemente, no desenvolvimento da sua política.  

  A profissão de Serviço Social surge então como uma suposta resposta dos 

grupos dominantes, estes identificados pela Igreja Católica e o Estado, para a 

latente manifestação e expressão da questão social, a qual eclode no processo de 
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industrialização implantado pelo capitalismo (IAMAMOTO, 2011 apud SILVA; SILVA; 

JUNIOR, 2016). 

Como objeto de intervenção do assistente social existe a questão social, suas 

manifestações diversas e sua expressão no cotidiano da população vulnerável, a 

qual é reflexo do latente capitalismo que é vivenciado diariamente. 

Nesse sentido, 

A Questão Social é apreendida como um conjunto das expressões das 
desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: 
a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais 
amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se 
privada, monopolizada por uma parte da sociedade (IAMAMOTO, 1998, 
apud TOMAZ, 2013, n.p). 

De acordo com Pastorini (2010, p. 114) a questão social se estrutura tendo 

como pilares centrais, três eixos, sendo eles: 

Em primeiro lugar, podemos afirmar que a “questão social” propriamente 
dita remete à relação capital/trabalho (exploração), seja vinculada 
diretamente ao trabalho assalariado ou com o “não trabalho‟; em segundo, 
que o atendimento da “questão social‟ vincula-se diretamente àqueles 
problemas e grupos sociais que podem colocar em xeque a ordem 
socialmente estabelecida (preocupação com a coesão social); e, finalmente, 
que ela é expressão das manifestações das desigualdades e antagonismos 
ancorados nas contradições próprias da sociedade capitalista.  

Porém, diferente das Leis Sociais que surgem com o objetivo de beneficiar o 

proletariado, o Serviço Social surge em um primeiro momento com o objetivo inicial 

de servir à classe dominante, no seu compromisso com a questão social. Era 

entendido como uma forma da burguesia manter o controle em suas mãos e a 

ordem sobre a sociedade, a qual estava sendo ameaçada pelas manifestações e 

expressões da referida questão social (SILVA; SILVA; JUNIOR, 2016). 

 Devemos considerar o contexto histórico da profissão, o qual nos possibilita 

ter um maior e melhor entendimento sobre os avanços e retrocessos da mesma. No 

ano de 1869 ocorreu a fundação da sociedade de organização da caridade em 

Londres, que marcou o serviço social, na sua organização. Esta, além de apresentar 

a necessidade de instituições para a formação de profissionais para a área, trouxe 

consigo aspectos importantes que contribuíram para concretude da profissão 

(SANTOS; TELES; BEZERRA, 2013). 

Somente no ano de 1899 é que surge a primeira escola de Serviço Social. 

Esta vitória aconteceu em Amsterdã. Porém, somente no ano 1936, de maneira 

muito tardia, é que o Brasil alcança a sua primeira escola, na cidade de São Paulo. 
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No mesmo período, criou-se também o Centro de Estudos da Ação Social (CEAS) 

sendo este considerado uma importante evolução para o Serviço Social no Brasil 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2006)    

Nesse sentido: 

Como profissão inscrita na divisão do trabalho, o Serviço Social surge como 
parte de um movimento social mais amplo, de bases confessionais, 
articulado à necessidade de formação doutrinária e social do laicato, para 
uma presença mais ativa da Igreja Católica no ‘mundo temporal’, nos inícios 
da década de 30. Na tentativa de recuperar áreas de influências e 
privilégios perdidos, em face da crescente secularização da sociedade e 
das tensões presentes nas relações entre Igreja e Estado, a Igreja procura 
superar a postura contemplativa (IAMAMOTO, 2011, p. 18). 

A história da profissão no Brasil foi cheia de contradições e com grandes 

perdas e, também, progressos. No governo de Getúlio Vargas, na década de 1930, a 

ideologia era nacional desenvolvimentista, com influência franco-belga e doutrina 

social da igreja católica. Neste cenário, o objeto da profissão de Serviço Social era 

identificado pelo indivíduo, onde o Serviço Social era caracterizado por ser caritativo, 

paternalista, assistencialista e acrítico (YAZBEK, 2009 apud LOPES, 2011). 

Martinelli (2010, p.127) destaca que “ao chegar ao Brasil, o Serviço Social 

encontrou já a esperá-lo uma missão e uma causa, as quais demandavam um 

imediato engajamento, até mesmo no sentido de somar esforços com aqueles que 

por elas estavam lutando”.  

 Na década de 1940, ainda no governo de Getúlio Vargas, a influência 

positivista de Augusto Comte, funcionalista seguidor de Emille Durkheim, e a 

Psicologia de Freud começam a interferir dentro do Serviço Social. Ainda dispondo 

do indivíduo como objeto de intervenção, porém, com uma visão de psicologização, 

ou seja, seria este um “problema” mental do mesmo (IAMAMOTO; CARVALHO, 

2006). 

Período marcado pelas abordagens de caso, grupo e comunidade, e a 

metodologia de estudo, caso, diagnóstico e tratamento vem sendo cada vez mais 

firmada. Observa-se que “o Serviço Social de Casos é o processo que desenvolve a 

personalidade através de um ajustamento consciente, indivíduo por indivíduo, entre 

os homens e seu ambiente” (RICHMOND, 1915 apud ANDRADE, 2008, p. 280). 

O Serviço Social de Grupo era, então, definido de acordo com Konopka, 

(1979 apud ANDRADE, 2008, p. 283) como “um método do SS que ajuda os 

indivíduos a aumentarem o seu funcionamento social, através de objetivas 
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experiências de grupo e a enfrentarem, de modo mais eficaz os seus problemas 

pessoais, de grupo ou de comunidade”. 

É somente neste meio que os instrumentais da profissão de Serviço Social 

começam a tomar vida, mesmo que de forma dispersa, sendo estes a entrevista, a 

visita domiciliar, a abordagem, a reunião de grupo e de comunidade, porém estes 

eram utilizados de uma forma acrítica e paternalista (MENEZES; MOURA, 2018). 

Com Juscelino Kubistchek no poder, na década de 1950, a ideologia passa a 

ser desenvolvimentista (Capital Estrangeiro - EUA). Neste cenário, a influência norte-

americana prevalece, entretanto, o objeto do Serviço Social se altera, agora o 

mesmo era entendido como o meio social. O desenvolvimento de comunidade dá o 

primeiro passo e, também, sustentação para o início da ruptura com o Serviço Social 

tradicional conservador (SANTOS, 2016). 

A década de 1960 foi marcada pelo triste golpe militar e pela ideologia 

modernizadora. Tem-se o movimento de reconceituação do Serviço Social Latino-

Americano (1965). É neste período que a contestação do Serviço Social tradicional 

conservador é apresentada, entretanto, como o país passava por uma ditadura 

militar, tornou-se impossível que a mudança fosse completa, tendo somente um 

pequeno e tímido início da criticidade dentro do Serviço Social (MARTINS; COELHO, 

2018) 

O Movimento de Reconceituação se cria e se desenvolve a partir da 
identificação político-ideológica da profissão pelo capital e da negação de 
uma prática conservadora do Serviço Social, afirmando um compromisso 
político com a classe subalterna. Esse movimento se fez presente em 
âmbito mundial, pois era parte integrante do processo internacional de 
erosão do Serviço Social tradicional e, portanto, nesta medida, partilha de 
suas causalidades e características (SILVA, 2017, p. 6). 

 Na década de 1970, ainda sobre a ditadura militar, o Método de Belo 

Horizonte (BH) apresenta a primeira experiência do Serviço Social com reflexões 

teóricas marxistas. A profissão é marcada pelo início da Ruptura com o Serviço 

Social tradicional conservador (Seminário de Araxá, Teresópolis e Sumaré) e pela 

reestruturação do conservadorismo com a fenomenologia. Neste período, o Serviço 

Social com criticidade começa, mesmo que pouco, a tomar vida e sentido diante da 

sociedade (NETTO, 2005). 

A década de 1980 marcou o Serviço Social, pois o mesmo dá seu grande 

salto. É um novo momento para a profissão com o movimento das Diretas Já, é 

retomado o processo democrático. 
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 Seguindo a perspectiva de avanços sociais e consolidação de uma 

sociedade pautada no direito, na igualdade e na justiça, em 1986 um novo Código 

de Ética Profissional é aprovado, é o documento para a profissão, com validade 

normativa, que que afirma a liberdade, busca a superação do tradicionalismo, e ao 

mesmo tempo nega a perspectiva ética conservadora, devido a isso, influenciará na 

construção de um novo projeto profissional para a profissão (BARROCO; TERRA, 

2012 apud SILVA, 2015). 

Entretanto, o referido código não cumpriu operacionalmente com seus 

pressupostos teóricos. Fez-se necessário uma formulação, sendo que,  

O Código de Ética de 1993, vigente até os dias atuais, é quem marca de 
fato o segundo momento da trajetória do projeto profissional do Serviço 
Social, possuindo uma perspectiva teórico-crítica sobre a sociedade de 
classes. Este, é organizado por meio de princípios, deveres, direitos e, 
também, de proibições que orientam o comportamento ético profissional, 
ofertando seus objetivos ético-políticos, e, também, os parâmetros para 
atuação do Assistente Social em seu atuar profissional (BARROCO; 
TERRA, 2012 apud SILVA, 2015, p. 3).   

O atual Código de Ética, representou para a profissão uma verdadeira ruptura 

com seu histórico conservador, significando um verdadeiro divisor de águas, pois 

subsidia, 

“[...] o novo projeto ético-político da profissão, que nega a sociabilidade de 
exploração do homem pelo homem posto pelo sistema capitalista, passando 
a afirmar o compromisso com a classe trabalhadora, tendo em vista a 
construção de outra sociabilidade, ou seja, uma nova ordem social (SILVA, 
2015, p. 2). 

A profissão se mune de arcabouços críticos para seguir em frente na história, 

sendo que:  

Esse novo olhar crítico da profissão tem por pressuposto teórico-
metodológico a teoria social de Marx, que objetiva justamente uma leitura 
crítica da sociedade capitalista, observa que a realidade dos indivíduos é 
histórica, e, estão em meio a processos econômicos, políticos, sociais e 
culturais. A estrutura social é complexa e marcada por antagonismos de 
interesses, em que na sociedade capitalista, se expressa pela luta das 
classes socais (FRANÇA, 2013 apud SILVA, 2015, p. 3). 

O sigilo profissional, ponto mais que determinante e importante no código de 

ética da profissão, tem por objetivo a defesa dos direitos da classe trabalhadora. O 

Código de Ética do/a Assistente Social, expresso pela Lei nº 8662/93, expõe que: 

“Art.18. A quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem de situações cuja 
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gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses 

do/a usuário/a, de terceiros/as e da coletividade” (CFESS, 2011, p.35).  

O atual código de ética, aprovado em 13 de março de 1993, sendo o seu 

documento jurídico a Resolução CFESS nº 273/93, assume uma direção política 

importante, pois considera que “a estrutura social é complexa e marcada por 

antagonismos de interesses, em que na sociedade capitalista, se expressa pela luta 

das classes sociais” (FRANÇA, 2013 apud SILVA, 2015, p. 3).  

Silva destaca que:  

O CE/93 indica princípios fundamentais a serem apreendidos pelos 
profissionais, e, destacam-se como princípios fundamentais: o 
reconhecimento da liberdade, a defesa aos direitos humanos, ampliação e 
consolidação da cidadania, a democracia, favorecimento da equidade e 
justiça social, a eliminação de todos os tipos de preconceitos, a garantia do 
pluralismo, a opção por um projeto profissional que vise à construção de 
outra forma de sociedade (sem exploração). Como também a articulação 
com movimentos sociais, compromisso com a qualidade de serviços e a 
negação da discriminação (de classes sociais, gênero, etnia, religião, 
nacionalidade, orientação sexual, idade e condição física e mental) (CFESS, 
2011 apud SILVA, 2015, p. 4). 

O referido código consolidou 11 princípios fundamentais da Ética do Serviço 

Social, sendo estes: 

I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das 
demandas políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena 
expansão dos indivíduos sociais; 
II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 
autoritarismo;   
III. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial 
de toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos 
das classes trabalhadoras;  
IV. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 
participação política e da riqueza socialmente produzida;  
V. Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 
universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 
políticas sociais, bem como sua gestão democrática;  
VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 
incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente 
discriminados e à discussão das diferenças;  
VII. Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 
democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o 
constante aprimoramento intelectual;  
VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de 
construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de 
classe, etnia e gênero;   
IX. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais 
que partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos/as 
trabalhadores/as;   
X. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e 
com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência 
profissional;   
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XI. Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar, 
por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, 
nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição 
física (BRASIL, 1993, p. 23-24).  

Neto (2013), esclarece que estes princípios asseguram a magnitude de um 

projeto profissional, este, estando vinculado a um processo de construção de uma 

nova ordem societária, com novos valores e princípios. Deste modo, o referido 

Código de Ética recusa os valores habituais da sociedade capitalista, como, por 

exemplo, o individualismo, a desigualdade e a competividade, e procura garantir 

e/ou ofertar o exercício da cidadania a todos os cidadãos. 

1.4 AS POLÍTICAS SOCIAIS NA DEFESA DA CIDADANIA 

Se cidadania diz respeito ao cidadão no uso pleno de seus direitos, vê-se que 

o modelo econômico/social vigente, o capitalismo, cria a desigualdade social e 

contraditoriamente, às condições para “todos”, de uma vida digna e plena de 

direitos. A fim de garantir os mínimos sociais para sobrevivência digna e 

sucessivamente seus direitos constituídos em leis, para aqueles milhares de 

pessoas, em situação de vulnerabilidade social, surgem as políticas sociais, que 

deveriam ser universais e de acesso igualitário (SOARES, 2013). 

As políticas sociais também têm uma relação muito íntima com a questão 
da segurança pública, com o combate à violência. Sabemos que a pobreza 
já é violenta em si, pois mata silenciosamente pela fome, pela desnutrição, 
pela ausência de cuidados básicos, pela exclusão, mas também precisamos 
ter a consciência de que a desigualdade é a fonte de aumento da violência 
que preocupa o país e vários outros países do mundo, para que possamos 
saber como fazer com que os investimentos sociais tenham também 
impactos na promoção da segurança pública (COELHO; TAPAJÓS; 
RODRIGUES, 2010, p. 328). 

A política social objetiva, principalmente, o desenvolvimento econômico, 

eliminação da pobreza, redução das desigualdades (sendo estas as mais diversas), 

redistribuição de riqueza e de renda e, principalmente, a garantia de direitos. Isso é 

possível de constatar, observando o que é apresentado pelos autores que afirmam: 

As políticas sociais no Brasil estão relacionadas diretamente às condições 
vivenciadas pelo País em níveis econômico, político e social. São vistas 
como mecanismos de manutenção da força de trabalho, em alguns 
momentos, em outros como conquistas dos trabalhadores, ou como doação 
das elites dominantes, e ainda como instrumento de garantia do aumento da 
riqueza ou dos direitos do cidadão (FALEIROS, 1991 apud PIANA, 2009, p. 
21). 
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Como já mencionado, a cidadania é um direito de todo cidadão, 

consequentemente, entende-se, portanto, que a cidadania deve ser defendida e 

priorizada pelas políticas sociais. 

Dessa forma, propor a construção da igualdade social no Brasil, visando à 
conquista da cidadania, exige a efetivação da promessa da universalização 
dos direitos sociais, políticos e civis, desafiando um discurso liberal que 
isenta o Estado das responsabilidades sociais e restringe as políticas 
sociais à classe social menos favorecida, ou seja, “os pobres mais pobres”, 
reduzindo-as a medidas compensatórias, paliativas e focalizadas (PIANA, 
2009, p. 54). 

Dupas (1998), em seu texto analisa nossa atual sociedade, pode-se então 

entender os reflexos do modo de produção capitalista e da economia moderna, por 

exemplo, nas milhões de pessoas excluídas de seus benefícios, assim como dos 

serviços proporcionados pelo governo que deveriam ser destinados aos cidadãos, 

como o Sistema Único de Assistência social (SUAS) e o Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

Tal falta de repasses e negação de direitos são entendidas em nossa 

sociedade de classes como consequências dos processos de exclusão e/ou de 

processos de inclusão limitada/parcial. Acessos como, por exemplo, ao emprego, a 

educação, saneamento básico, alimentação, saúde, renda e benefícios do 

desenvolvimento econômico devido a situação e organização social ficam restritos a 

grupos determinados de segmentos e/ou classes da sociedade, sendo que os 

privilegiados são os que dispõe do poder econômico (SILVA, 2010). 

Para Demo, a política social deve ser preventiva, no sentido de ir às raízes 
do problema, evitando que se processe. [...]. Podem parecer mais caras, 
porque implicam inicialmente investimentos significativos, mas tornam-se 
mais baratas, porque evitam a proliferação posterior de problemas cujo 
tratamento curativo é sempre mais dispendioso. A política social precisa ser 
redistributiva de renda e poder. Em terceiro lugar a política social necessita 
ser equalizadora de oportunidades, partindo-se de que as oportunidades 
foram apropriadas pelo grupo dominante e em quarto lugar, política social 
deve ser, sempre que possível, emancipatória, unindo autonomia 
econômica com autonomia política (DEMO, 2011, p. 21-22). 

Nesse mesmo contexto, destaca-se como avanço político e social no Brasil a 

existência de uma Constituição Federal que garante direitos sociais a população, 

que estabelece a obrigatoriedade do Estado em fornecer políticas sociais, serviços 

públicos que primem pela cidadania dos brasileiros. Isso se dá no ano de 1988 

quando é promulgada a Constituição Federal do Brasil (DEMO, 2011). 
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Este é um grande marco para o direito social dos brasileiros, principalmente, 

ao prever o chamado “Sistema da Seguridade Social” incluindo-se nesse Sistema 

Público a Previdência Social, a Assistência social e a Saúde. Por previdência 

entende-se aquela que visa proteger apenas os trabalhadores contribuintes, 

enquanto a Assistência Social tem o intuito de garantir que nenhum cidadão fique 

sem satisfazer suas necessidades mínimas, destinando-se a toda população que 

dela necessitar (BRASIL, 1988). 

A atual Constituição Federal, aprovada em 05 de outubro de 1988, apresentou 

nova concepção de Assistência Social no País, ao incluí-la na Seguridade Social. 

Conforme podemos constatar no artigo 194: “a seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à Assistência 

social” (BRASIL, 1988, n.p). 

Já a LOAS regulamentou a Assistência Social no campo dos direitos. Ela é 

prevista como um direito do cidadão e dever do Estado, sendo esta uma política não 

contributiva de seguridade social. São previstos direitos para garantir os mínimos 

sociais, pleiteando o atendimento das necessidades básicas do cidadão (BRASIL, 

1993) 

A cidadania, por sua vez, se coloca como raiz dos direitos humanos, direitos 

estes defendidos e priorizados pelas políticas sociais, mesmo que de forma restrita 

ao poder do Estado e pelas atuais dificuldades de repasse de verbas e, 

principalmente, pelo árduo modo de produção capitalista, a mesma prevê tal defesa 

(NOVO, 2018). 

Novo (2018, n.p) reforça que, “assim a construção de uma ordem cidadã que 

de fato se caracteriza no conceito de cidadania, só se dará pela liberdade racional, 

para assim exercer a compreensão moral dos direitos humanos”. 

Cidadania é qualidade social de uma sociedade organizada sob a forma de 
direitos e deveres majoritariamente reconhecidos. Trata-se de uma das 
conquistas mais importantes na história. No lado dos direitos, repontam os 
direitos humanos, que hoje nos parecem óbvios, mas cuja conquista 
demorou milênios, e traduzem a síntese de todos os direitos imagináveis 
que o homem possa ter (DEMO, 2001, p. 70). 

Deve-se abdicar qualquer compreensão e entendimento que vê na cidadania 

um luxo, uma concessão para os pobres. A mesma é direito de todos e deve ser 

defendida e priorizada para todos independente de classe social, raça, etnia, gênero 
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etc. 

As políticas sociais são um conjunto de diretrizes que visam atender as 

necessidades sociais de uma população, trazendo a elevação do bem-estar social à 

mesma. Esta, procurando que os benefícios por elas garantidos alcance a todos, 

sem qualquer discriminação, preconceito ou favorecimento de um ou de outro 

(CHAVES; GEHLEN, 2019). 

Para Nalesso e Rizzotti (2018, n.p): 

As políticas sociais são elementos-chave, uma vez que atuam na 
preservação e no controle da classe dominada, assim como garantem a 
legitimação do Estado e do próprio processo de acumulação capitalista, no 
entanto, incidem também na institucionalização de direitos, na 
implementação da proteção social e na organização e mobilização da 
classe dominada. 

Devemos destacar que as políticas sociais fazem parte da lista das políticas 

públicas. Política Pública, compreendida como intervenções do Estado vindo de 

encontro com as demandas prioritárias da sociedade. Estas ações ou intervenções 

podem ser econômicas, de gestão, de infraestrutura ou sociais. Portanto, uma 

empresa privada não vai desenvolver políticas públicas, visto que o desenvolvimento 

das mesmas cabe ao Estado (FARAH, 2016). 

Políticas públicas são ações de Governo, portanto, são revestidas da 
autoridade soberana do poder público. Dispõem sobre “o que fazer” (ações), 
“aonde chegar” (metas ou objetivos relacionados ao estado de coisas que 
se pretende alterar) e “como fazer” (estratégias de ação) (RODRIGUES, 
2010, p. 53). 

Uma política social é uma política pública, porém a mesma só é considerada 

como tal se for desenvolvida pelo Estado. As políticas sociais têm suas 

especificidades, principalmente, se consideramos o fato de se ter no artigo 6° da 

Constituição Federal, os direitos sociais que devem ser garantidos pelo Estado, 

visando a diminuição das desigualdades e o acesso dos cidadãos a níveis de bem 

estar social.  

Art. 6º São 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 à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição (BRASIL, 1988). 

É com a Constituição Federal de 1988 que o Brasil afirma a garantia estatal 

de direitos à população, de forma consolidada e articulada. Tal exemplo está na 
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Seguridade Social, sistema articulado e que se complementa para garantir proteção 

social aos indivíduos. 

Senne (2017) declara que as políticas sociais possuem um contexto de 

tensões sociais, relacionadas à questões políticas, culturais, sociais, desde a sua 

aprovação na estrutura do Estado e/ou governo.  

Analisando a política social brasileira deste o início do século XXI e sua 

relação com o processo de desenvolvimento do País, fica a evidência que se 

estruturou um “amplo e diversificado conjunto de mecanismos de proteção e 

promoção social, fundamentais para ampliar a justiça e a coesão social, com 

melhorias substanciais nas condições básicas de vida da população” (CASTRO, 

2012, p. 1038). 

O alcance, as especificidades e a diversidade das políticas sociais, com seu 

conjunto de mecanismos de proteção e promoção social são fundamentais para 

ampliar a justiça e, também, a coesão social, que possibilitam melhorias substanciais 

nas condições básicas de vida da população. Conforme Iazbek (2018, p.191) 

declara: 

Na realidade, não existe direito sem sua concreta realização e sem suas 
mediações, e a Política Social é sem dúvida mediação fundamental nesse 
sentido. E, se a política opera de forma descontínua, incompleta, seletiva e 
não democrática, passa a ter outro significado: controle e enquadramento 
dos pobres.   

Cunha (2010) alerta que concisamente, a profissão é indagada e diariamente 

desafiada pela colossal necessidade de garantir direitos, ao mesmo tempo que 

enfrenta as contradições da sociedade de classes, portanto são necessárias lutas 

sociais nesse contexto, as quais são assumidas cotidianamente pela profissão. Tais 

desafios se mostram no cotidiano, nos espaços institucionais, nos fóruns, nos 

movimentos sociais e nas mais variadas bandeiras de lutas e espaços de 

resistência, ocupados pelo serviço social, expressando por sua vez, que 

profissionais e usuários caminham juntos. 

1.5 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO AFIRMAÇÃO DA CIDADANIA   

A Assistência Social objetiva, para além da intervenção nas diversas 

manifestações e expressões da questão social, a legitimação dos direitos de todo o 

cidadão, independentemente de sua classe social, cor, gênero, opção sexual, entre 

outros.  
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O que realmente garante a Assistência Social como política garantidora de 

direitos e construtora da cidadania é o artigo 2º da LOAS, que revela os seus 

objetivos: 

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à 
prevenção da incidência de riscos, especialmente: a) a proteção à família, à 
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; b) o amparo às crianças 
e aos adolescentes carentes; c) a promoção da integração ao mercado de 
trabalho; d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; e e) a garantia de 1 (um) 
salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 
que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de 
tê-la provida por sua família; II - a vigilância socioassistencial, que visa a 
analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocor-
rência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; III - a de-
fesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto 
das provisões socioassistenciais (BRASIL, 1993). 

Conforme a PNAS (BRASIL, 2004, p.33) a mesma tem como objetivos 

centrais: 

A Política Pública de Assistência social realiza-se de forma integrada às 
políticas setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais, visando 
seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de 
condições para atender contingências sociais e à universalização dos 
direitos sociais. Sob essa perspectiva, objetiva: 
 • Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social 
básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles 
necessitarem. 
 • Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, 
ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e 
especiais, em áreas urbana e rural. 
 • Assegurar que as ações no âmbito da Assistência social tenham 
centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e 
comunitária. 

 Em seu contexto histórico ela foi construída através de relações sociais 

pautadas, basicamente, no favor, no clientelismo, na benevolência e no 

apadrinhamento político. A partir da Constituição Federal de 1988, ocorre a 

responsabilização estatal, sendo que o enfrentamento da pobreza e, também, das 

desigualdades sociais é assunto público e por isso deve ser tratado no interior das 

políticas sociais (WEGRZYNOVSKI, 2015). 

A Constituição Federal, por sua vez, é um dos marcos fundamentais desta 

passagem, garantindo à Assistência Social status de Política Social, formando o tripé 

do sistema de seguridade social brasileiro, junto a saúde e a previdência social. Em 

seus artigos 203 e 204, respectivamente, a referida Constituição define que a 

política de Assistência Social será mantida com recursos financeiros públicos, sendo 
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de responsabilidade do Estado e a sua manutenção, contando com a contribuição 

da sociedade (BRASIL, 1988). 

A Assistência Social, garantida na Constituição Federal de 1988 contesta o 

conceito de 

[...] população beneficiária como marginal ou carente, o que seria vitimá-la, 
pois suas necessidades advêm da estrutura social e não do caráter pessoal 
tendo, portanto, como público alvo os segmentos em situação de risco 
social e vulnerabilidade, não sendo destinada somente à população pobre, 
sendo esta, portanto, um direito de quem dela necessitar e uma 
responsabilidade do Estado (SPOSATI, 2004, p. 42).  

Após as garantias constitucionais ao que se refere o direito à Assistência 

Social são necessários outros documentos, leis e normativas, os quais afirmam, 

legitimam, reforçam e comprovam as potencialidades da política de Assistência 

Social, sendo estes, 

[...] a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS de 1993, a Política 
Nacional de Assistência Social - PNAS de 2004, as Normas Operacionais 
Básicas do Sistema Único da Assistência Social (NOB-SUAS em 2005, 
NOB-RH SUAS em 2006 e a mais recente NOB-SUAS- 2012) e, por fim, a 
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais em 2009 (BARBOSA, 
2016, p. 5). 

A partir dessa legislação se introduz um novo patamar para a Assistência 

Social enquanto “política pública de seguridade, direito do cidadão e dever do 

Estado, prevendo-lhe um sistema de gestão descentralizado e participativo, cujo 

eixo é posto na criação do Conselho Nacional de Assistência social – CNAS” 

(MESTRINER, 2001, p. 206). 

A análise da Assistência Social pós-LOAS é, portanto, conforme: 

[...] plena de ambigüidades e de profundos paradoxos. Pois se, por um lado, 
os avanços constitucionais apontam para o reconhecimento de direitos e 
permitem trazer para a esfera pública a questão da pobreza e da exclusão, 
transformando constitucionalmente essa política social em campo de 
exercício de participação política, por outro, a inserção do Estado brasileiro 
na contraditória dinâmica e impacto das políticas econômicas neoliberais, 
coloca em andamento processos articuladores, de desmontagem e retração 
de direitos e investimentos públicos no campo social, sob a forte pressão 
dos interesses financeiros internacionais (YASBEK, 2004, p. 24). 

No entanto, observa-se que a Política de Assistência Social mesmo após a 

promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil e a publicação da 

LOAS cinco anos após, em 1993, a realidade histórica que a acompanhou, marcada 

pelo clientelismo e pelo assistencialismo ainda não foi eliminada. Sua presença 

ainda ressoa (PAGANINI; VIEIRA, 2015, n.p).  
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As principais referências nesse campo são os documentos: Política Nacional 

de Assistência Social (PNAS) publicada em 2004 e a Norma Operacional Básica do 

SUAS (NOB SUAS), de publicação em 2005. 

É através da PNAS que se instituiu o SUAS que “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. 13).  

Neste sentido,  

A PNAS reforça a primazia do Estado na condução da política de 
assistência social, estabelece a descentralização político-administrativa, 
bem como o controle social e a participação popular. Contudo, existe a 
possibilidade de atuação das organizações da sociedade civil na condução 
da política de assistência social (PARREIRA; BARCELOS, 2017, n.p).  

O SUAS, por sua vez, estabelece que o controle social deve ser 

compartilhado entre o Estado e as organizações da sociedade civil, com a finalidade 

de propor e controlar as ações desenvolvidas e a fiscalizar a execução financeira da 

política de Assistência social (BRASIL, 2005). 

Diante de todo o avanço alcançado, pode-se afirmar que a posição da Política 

de Assistência social na efetivação da cidadania dos sujeitos, colide em limites, 

sendo estes, por exemplo, os limites econômico-estruturais e institucionais.  

Das políticas que integram a seguridade social brasileira, a Assistência 
social foi a que demorou mais tempo para conquistar o espaço próprio no 
orçamento público brasileiro. Historicamente, Assistência social foi excluída 
do conjunto dos direitos sociais, sendo tratada com uma perspectiva de 
estigma e não como direito de cidadania (PEREIRA, 1996, apud COURI; 
SALVADOR, 2017, p. 83). 

Diante dessa realidade, destaca-se a necessidade de ações afirmativas no 

âmbito da assistência social, em vistas à totalidade de suas ações. Serviços, 

benefícios, programas e projetos de assistência social devem propor a 

universalização do acesso, em contraponto a concepção de que assistência social 

se destina somente aos pobres e excluídos da sociedade (BARBOSA, 2016).  

Entretanto, para que a Assistência social garanta a cidadania, é necessário 

um verdadeiro processo de ruptura com seu histórico assistencialista. Os 

documentos oficiais do governo no campo da Assistência Social que regulamentam 

e orientam a assistência social devem se tornar alicerce para isso. Portanto, a 

necessidade de que saiam do papel e se concretizem na realidade (BARBOSA, 
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2016). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Utilizou-se, nesta monografia, a estratégia de pesquisa conhecida como 

estudo de caso, a qual contribui para compreendermos melhor as opiniões 

individuais dos usuários e também equipe técnica da rede socioassistencial do 

município de Caçador, mais precisamente do CRAS Norte, com o objetivo de 

analisar como a PNAS enquanto política garantidora de direitos, leva os seus 

usuários ao exercício da cidadania. 

A mencionada pesquisa foi desenvolvida entre os meses de setembro e 

outubro de 2020, sendo que os resultados obtidos foram utilizados na construção do 

referido TCC, buscando melhores resultados e que os mesmos fossem os mais 

claros e reais possíveis. 

Segundo Yin (2001) o estudo de caso pode ser caracterizado pelo estudo 

profundo dos objetivos de investigação, permitindo um amplo conhecimento da 

realidade e, também, dos fenômenos pesquisados.  

“Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2001 p. 

33). 

A primeira etapa da pesquisa foi realizada juntamente com a equipe de 

profissionais que atuam no CRAS, ambos com conhecimento sobre a realidade de 

trabalho social desenvolvido com as famílias no território do CRAS Norte. Para a 

coleta de dados foi aplicada a técnica do questionário com questões abertas, 

disponibilizados aos profissionais. Estes, foram encaminhados via e-mail para os 

mesmos, juntamente com o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Segundo Cervo e Bervian (2002, p. 48) o questionário “[...] refere-se a um 

meio de obter respostas às questões por uma fórmula que o próprio informante 

preenche”. Ele pode conter perguntas abertas e/ou fechadas, sendo que as abertas 

possibilitam respostas mais ricas e variadas e as fechadas maior facilidade na 

tabulação e análise dos dados.  

Foi utilizado com os usuários a entrevista estruturada com perguntas abertas, 

objetivando garantir uma entrevista mais uniforme para os entrevistados. Além disso, 

captar os detalhes das falas e as contradições e/ou semelhanças em seus 

depoimentos. Da mesma forma, foi coletado assinaturas dos mesmos no termo de 
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consentimento livre e esclarecido.  

Conforme Oliveira (2011, p. 36) “as entrevistas estruturadas são aquelas nas 

quais as questões e a ordem em que elas comparecem são exatamente as mesmas 

para todos os respondentes”, sendo considerada uma das principais técnicas de 

coletas de dados, pois é definida como uma conversa, a qual é realizada face a face 

pelo pesquisador junto ao entrevistado. 

O município de Caçador, através da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, possui três CRAS no município, sendo o CRAS Martello, o CRAS Norte e o 

CRAS Central. A pesquisa foi realizada tendo por lócus o território e a realidade do 

CRAS Norte. Foram envolvidos na pesquisa sujeitos que são profissionais e 

usuários neste CRAS.  

Essa escolha se deve ao fato de a pesquisadora ter realizado todo o seu 

processo de estágio curricular obrigatório no CRAS Norte, no período de julho de 

2018 a junho de 2020, demonstrando proximidade com o a problemática 

apresentada e elucidada nessa pesquisa. Destaca-se que,  

O CRAS é a unidade pública responsável pela oferta do programa de 
atenção integral as famílias-PAIF e, dessa forma deve dispor de espaços 
que possibilitem o desenvolvimento das ações previstas por este serviço [...] 
O imóvel do CRAS, seja alugado, cedido ou público deve assegurar a 
acessibilidade para as pessoas com deficiência e idosas. Constitui fator 
relevante para a escolha do imóvel a possibilidade de adaptação de forma a 
garantir o acesso a todos os seus usuários [...]. O CRAS deve ser uma 
unidade de referência para as famílias que vivem em um território (BRASIL, 
2009, p. 48). 

O CRAS tem objetivos principais de intervenção, como por exemplo: informar 

e orientar sobre os direitos sociais, articular e fortalecer os grupos sociais locais, 

prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, estimular a restauração, o 

desenvolvimento de vínculos familiares e comunitários, promover o 

autoconhecimento e uma possível mudança na condição de vida dos usuários, 

favorecer o processo de envelhecimento ativo e saudável e principalmente fortalecer 

vínculos familiares e comunitários e estimular a inclusão produtiva. 

O público atendido pelos CRAS, de uma maneira geral, são as famílias e 

indivíduos em situação de desproteção social, pessoas com deficiência, idosos, 

crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único, 

beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), entre outros, que se encontram no território de abrangência do equipamento. 

O território coberto pelo CRAS Norte em Caçador, abrange os bairros: Santa 
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Catarina, Kurtz, Nossa Senhora. Salete, Gioppo, Bello, Rancho Fundo e São 

Cristóvão. 

A amostra de pesquisa utilizada foi de 04 usuários, sendo estes um 

adolescente (usuário do grupo do serviço de convivência e fortalecimento de 

vínculos para adolescentes), um idoso (usuário do grupo do serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos para idosos), uma mulher (usuária do PAIF extenso) e 

uma mulher (usuária do grupo do serviço de convivência e fortalecimento de 

vínculos para mulheres).  

Referente a equipe de profissionais, a pesquisa foi aplicada com 03 técnicos, 

os mesmos são atuantes do CRAS Norte de Caçador-SC. 

 Tal amostra escolhida foi pensada e estruturada para que os objetivos da 

pesquisa fossem alcançados, sendo que entrevistando idades e realidades 

diferentes os resultados poderiam ser mais concretos. Sendo que os objetivos 

específicos tangiam: 

· Refletir o que se entende por cidadania; 

· Identificar o que é o capitalismo e sua relação com os desmontes da 

cidadania; 

· Refletir sobre a trajetória histórica do Serviço Social e o enfrentamento 

da Questão Social; 

· Refletir sobre as Políticas Sociais e sua contribuição na defesa da 

cidadania; 

· Identificar através do estudo de caso como a Assistência social 

proporciona a cidadania na vida de seus usuários; 

Ao aplicar a pesquisa se pensou, detalhadamente, na questão ética, para isso 

recorreu-se na aplicação de um termo de consentimento livre e esclarecido, o qual 

pode ser identificado como uma fonte ética de esclarecimento que permitiu ao 

entrevistado tomar sua decisão de forma justa e sem qualquer tipo de 

constrangimento. O mesmo é a proteção legal e, também, moral do pesquisador, 

disposto que é a manifestação clara de concordância com a participação na 

pesquisa, este se encontra em anexo.  

Utilizou-se perguntas claras, de fácil entendimento, as quais abrangem 

aspectos ligados ao tema: cidadania, política social, serviço social e política de 

Assistência Social. Sendo que os dois questionários utilizados no estudo de caso se 
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encontram também em anexo. 

Os dados obtidos foram analisados de forma qualitativa, objetivando extrair 

dos entrevistados suas opiniões e conhecimentos da forma mais verdadeira 

possível. 

Consoante Godoy (1995, p. 62) “a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural 

como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental”. 

A pesquisa qualitativa, por sua vez, pode ser compreendida como uma 

investigação, a qual tem como objetivo principal, analisar os dados com tal 

profundidade que não pode ser captada por números, tabelas e dados quantitativos. 

(VIGORENA; BATTISTI, 2011). 

A mesma torna possível identificar o sentido dos depoimentos, os motivos e 

razões dos sujeitos, em evidenciar seus anseios e/ou alheamento com os temas 

abordados nas indagações. 

No próximo item do presente TCC, serão apresentados os dados coletados na 

exposta pesquisa, sua discussão com as referidas análises.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como primeiro objetivo específico, elencou-se refletir o que se entende por 

cidadania, tal termo é compreendido de maneira diversa, autores, professores, 

técnicos, acadêmicos, comunidade em geral e usuários, cada um com seu 

respectivo entendimento sobre tal termo. 

Para Coutinho (2008, p. 50) a cidadania é compreendida como: 

[...] a capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no caso de uma 
democracia efetiva) por todos os indivíduos, de se apropriarem dos bens 
socialmente criados, de atualizarem todas as potencialidades de realização 
humana abertas pela vida social em cada contexto historicamente 
determinado. 

Se nos referenciarmos no conceito utilizado por Coutinho (2008) podemos 

analisar as falas e/ou relatos descritivos dos entrevistados de maneira a fazer uma 

ligação com a democracia, com os direitos e deveres e a vida social em 

comunidade. 

Nesse aspecto, a indagação colocada para os entrevistados foi clara e 

objetiva: Qual sua compreensão sobre cidadania? 

[...] cidadania eu acho que é a convivência né vamos dizer assim aqui entre 
os vizinhos nós temos uma cidadania como se fosse vamos dizer assim, 
uma política [...] (Depoimento usuário 04). 

[...] a cidadania pra mim é ver as pessoas, cidadão do bem com respeito, é 
respeitar a opinião do próximo[...] (Depoimento usuário 01). 

A constatação de ambas as respostas nos remota a ideia de que a cidadania 

para os mesmos é focalizada na relação de sociabilidade, vida social em 

comunidade, sendo possível concluir que há uma ausência de compreensão sobre a 

definição conceitual/teórica real do termo. 

Compreendo que Cidadania, deve ser um conjunto de direitos e deveres 
que cada cidadão deve exercer no território em que vive. Direitos este que 
foram, na grande maioria das vezes, conquistados historicamente, através 
de lutas ou iniciativas populares, garantidos por leis. Deveres que preciso 
ter para que o convívio seja possível (Depoimento profissional 03). 

Podemos perceber certa ligação com os depoimentos dos usuários e do 

profissional quando se fala sobre o convívio, entretanto, o profissional nos traz um 

conceito mais amplo e, consequentemente, mais crítico do termo.  

Tais conceitos, mesmo tendo pequena ligação, são ao mesmo tempo 
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diferentes, pois a realidade e a visão de ambos sobre cidadania são discrepantes. A 

reflexão que nos surge é preocupante, aliás, todos somos cidadãos e, 

consequentemente, devemos saber o que isso significa, nosso direito já começa a 

ser violado desde a própria falta de entendimento, pois se o conceito não é de 

propriedade popular, tampouco a vivência dessa cidadania será realidade na vida 

dessas pessoas. 

Outra indagação sobre o termo cidadania, mais precisamente sobre ser 

cidadão, disposta aos entrevistados foi: Você se considera um cidadão na 

sociedade? Como? 

Realizar tal pergunta foi impactante, a dificuldade dos entrevistados em 

respondê-la foi colossal. Um dos sujeitos entrevistados não soube responder tal 

questão, afirmando não entender o que lhe estava sendo perguntado. Outro por sua 

vez respondeu: “Vive junto com as pessoas ne? Eu acredito que seje isso” 

(Depoimento usuário 02). 

Cabe a nós refletir sobre esta indagação e sua respectiva falta de respostas. 

Além do mais, ser cidadão é ter direito à própria vida, à liberdade, à propriedade, 

seja ela privada ou não, à igualdade perante a lei, ou seja ter direitos civis e, 

consequentemente, ter deveres perante a sociedade, é participar no destino da 

mesma, é poder votar e também ser votado.  

Se um cidadão não sabe ou não entende o que isso significa, seus direitos 

estão sim, sendo violados, e o papel da política de Assistência Social, por sua vez, 

não está sendo realizado com tal êxito esperado.  

Contradizendo tal reflexão, podemos observar os depoimentos da equipe de 

profissionais quando lhe foi realizada tal indagação: Enquanto profissional atuante 

na rede socioassistencial, você considera que a Política de Assistência Social 

proporciona cidadania aos seus usuários? Justifique. 

Cidadania tem diversos conceitos em diferentes dimensões. Mas falando 
propriamente da cidadania no contexto social, que diz respeito a capacidade 
de o cidadão conhecer seus direitos e deveres, assumir as 
responsabilidades sobre suas condutas, ser proativo na realização de suas 
vontades, desde que essas sejam legais. Então sim, o CRAS tem como 
objetivo proporcionar aos cidadãos e famílias mais vulneráveis 
desenvolvimento de potencialidades, aprendizagens e aquisições de ideias, 
do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, assim promovendo 
a cidadania (Depoimento profissional 01). 

Com certeza, creio que a cidadania seja para quem a busque de alguma 
forma, e através da Assistência social podemos auxiliar os indivíduos e suas 
família na busca por direitos muitas vezes negados ou que não tem acesso 
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para que assim mudem sua realidade e possam exercer a cidadania. A 
Assistência social auxilia no empoderamento, e quando um indivíduo 
percebe que tem direitos ele busca mais e mais (Depoimento profissional 
02). 

Sim. Proporciona cidadania, porque é uma Política Pública, pensada para 
atender a quem dela precisar. Claro que em sua grande maioria, atuamos 
nas demandas da população menos favorecida, seja social ou 
economicamente, mas não fazemos acepção de pessoas para atendimento. 
Não que seja uma cidadania plena, mas proporciona acesso a direitos 
“escondidos” que significam mais cidadania aos cidadãos (Depoimento 
profissional 03). 

É possível identificar nos depoimentos dos profissionais que ambos 

concordam que a Política de Assistência Social proporciona cidadania aos seus 

usuários, os mesmos justificaram suas respostas e também salientaram o objetivo 

do CRAS neste processo, o qual busca, principalmente, o desenvolvimento das 

potencialidades e também o fortalecimento de vínculos tanto familiares, quanto 

sociais.  

Porém, há aqui uma grande contraditoriedade, pois os profissionais 

reconhecem, entretanto, os usuários não. Não que o problema seja dos 

profissionais, mas sim da própria estrutura da política de Assistência Social, a qual 

acaba por interferir de forma negativa em tal fator. Tal falha pode acontecer por esta 

política ainda estar pautada no conservadorismo, o qual, por exemplo, objetiva que o 

usuário participe do grupo para aprender a realizar artesatos e não o empoderar e o 

explicar sobre seus direitos enquanto cidadão. 

Refletir sobre as Políticas Sociais e sua contribuição na defesa da cidadania 

foi outro ponto pensado para o estudo. Para que tal aspecto dispusesse maior 

clareza, questionamos para a equipe técnica: Como profissional, o que você mudaria 

na Política de Assistência Social para que ela garantisse cidadania plena aos 

usuários? 

Os depoimentos foram os mais críticos possíveis e certamente os mais 

necessários para serem implantados e efetivados. 

Com planejamentos de ações que tivessem como objetivos promover 
educação social que estimulasse a autonomia individual e familiar, com 
menos ênfase em benefícios socioassistenciais e recebimento de doação 
pontuais, que atendem apenas a demanda a curto prazo. 
Tentaria viabilizar atividades que vislumbrassem o empoderamento e 
autonomia, estimulando as pessoas a perceberem as próprias capacidades 
de atingir seus objetivos de vida e realização de sonhos materiais e afetivos. 
Principalmente despertando o interesse em buscar meios criativos de 
sobrevivência, nesse contexto capitalista de difícil acesso a renda, bens e 
serviços (Depoimento Profissional 01). 
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O investimento na Assistência social, seria aumentado, tanto recursos 
materiais como Humanos, bem como tentaria desmistificá-la (não sei se é a 
palavra mais adequada) mas mostraria as pessoas o quão importante é o 
trabalho prestado, talvez investiria em campanhas informativas. Valorizaria 
os profissionais e apesar de se falar em matricialidade sócio familiar, 
investiria também em programa de acompanhamento familiar (Depoimento 
Profissional 02). 

Autonomia, empoderamento, capacidade, objetivos, sonhos e valorização, 

são algumas das palavras utilizadas nos depoimentos acima referenciados, palavras 

estas que nos recordam o significado do termo cidadania e seu exercício. Tais 

mudanças são necessárias para um melhor desenvolvimento da Política de 

Assistência Social do munícipio de Caçador e certamente de outros tantos que 

enfrentam os mesmos desafios. 

Ainda aprofundando sobre o aspecto das Políticas Sociais e sua contribuição 

na defesa da cidadania, perguntamos aos usuários: Você considera que a 

Assistência Social proporciona cidadania para sua vida? Se sim, de que forma? 

Dois dos entrevistados não souberam responder tal indagação. Outro, por 

sua vez, baseou seu depoimento basicamente nos encaminhamentos que o CRAS 

realiza para a saúde. 

“Da forma instruindo a gente, pelo um bem estar com a família própria, co 

colega caminhamento para atendimento de um ocolista de um médico duma 

psicóloga assistência em geral eu estou contente” (Depoimento usuário 01). 

Proporciona de uma maneira, pela qual sei que todos tem um algum direito 
vamos dizer assim, tem vários estatutos da criança adolescente, dos idosos 
então no caso essa forma eu creio que o CRAS ajuda me ajuda e ajuda 
outras pessoas com essas leis no caso para ajudar as pessoas 
(Depoimento usuário 04). 

Contrário aos demais, o usuário 04 relatou em seu depoimento os direitos, tal 

qual o CRAS busca garantir para a população a ele referenciada. Mencionou 

também as leis, tais, são certamente as mais importantes conquistadas até o 

presente momento.  

Buscamos, no segundo objetivo específico, identificar o que é o capitalismo e 

sua relação com os desmontes da cidadania. Tal objetivo salienta a relação entre 

capitalismo e cidadania, relação esta árdua, de extrema violação e exploração.  

A interrogação imposta para os profissionais se referenciando neste objetivo, 

foi a seguinte: Como você percebe a Assistência social no campo de atuação da 

articulação coletiva e da emancipação dos usuários? 
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Marshall (1967) nos traz que a cidadania possui reflexos diferentes sobre as 

classes sociais, a mesma apesar de ter um caráter de igualdade, tem em sua 

formação a existência de classes sociais as quais originam a desigualdade.  

Podemos dizer inclusive que, embora houvessem desigualdades nas 
sociedades antigas e durante a vigência do sistema feudal, na sociedade 
capitalista que surge a partir do século XIV esta desigualdade persiste 
através do ideal de democracia, sistema político vigente, somado ao 
capitalismo, sistemas estes que se baseiam num conjunto de ideais, 
crenças e valores que, embora “universais”, se tornam opostos entre estas 
classes sociais, conservando-se as desigualdades (BAGATIN, 2017, p. 
16/17). 

Em uma de suas falas, um de nossos entrevistados atentou para o 

afrontamento do capitalismo para com a questão da emancipação dos cidadãos e do 

processo democrático. 

[...] entendo que a articulação coletiva e a emancipação dos usuários é algo 
que está ainda sendo organizado, que ainda tem muito a evoluir, pois vem 
sendo construído com a própria história do nosso país, do processo 
democrático e da compreensão do que seja articulação coletiva e 
emancipação dos cidadãos, fortemente combatido pelo sistema Capitalista 
vigente (Depoimento profissional 03). 

Nosso atual sistema capitalista acaba por confrontar com o exercício da 

cidadania, o mesmo objetivando somente o lucro e a extração da mais valia, não 

prioriza por vidas, mas sim por economia, por poder e por crescimento do país. 

Buscamos também refletir sobre a trajetória histórica do Serviço Social e o 

enfrentamento da questão social, tal reflexão nos possibilita um melhor 

entendimento sobre como chegamos aonde estamos, como tudo começou, as lutas 

enfrentadas pela profissão, suas evoluções e o seu objetivo de intervenção. 

Ao estudarmos o contexto histórico da profissão de Serviço Social fazemos 

uma ligação com a contemporaneidade, é possível ter clareza que nos dias atuais a 

profissão ainda é frisada com seu conservadorismo, tal conservadorismo vem 

somente a prejudicar a ação dos profissionais da Assistência Social e, 

consequentemente, o exercício dos direitos de seus usuários. 

Para com os usuários a interrogação imposta se referenciando neste objetivo, 

foi a seguinte: A Assistência Social é uma política pública de responsabilidade do 

Governo e é um direito da população. O que a Assistência Social representa para 

você? 

“Percebo que a Assistência social cumpre parcialmente seu papel, 

promovendo ações que visam estimular os usuários a emancipação social e 
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articulação coletiva [...]” (Depoimento Profissional 01). 

O que a assistência a social representa pra mim, lutar pela comunidade 
pelas mulheres, pelas crianças, pelo bem estar da família, pra mim ela 
significa isso, só que ela tem que lutar muito mais, não por falta de 
assistência delas entendeu? Mais pelo governo por mais, da mais 
assistência pa essas famílias po pessoal que participa né (Depoimento 
Usuário 01). 

Se levarmos em consideração os dois depoimentos é perceptível a 

compreensão que a Assistência Social deve fazer mais, o conservadorismo 

intrínseco no atuar profissional acaba por refletir em resultados não satisfatórios.  

Devemos também nos curvar sobre os problemas com verbas, a falta das 

mesmas só vem a prejudicar o desenvolvimento do processo. Nosso atual governo, 

infelizmente, não se preocupa com esta área, sendo ela uma das mais importantes 

para o desenvolver de um país e para a garantia do bem-estar da população. 

Com a pesquisa, se objetivou responder tal indagação: Existem 

limites/dificuldades na Política de Assistência social para concretizar o seu objetivo 

de garantir direitos? 

As respostas reafirmaram a despreocupação do governo com a Assistência 

social. 

Existem sim. As equipes com falta de profissionais, a falta de capacitação e 
de investimento nessas equipes. Muitos profissionais adoecem pelo 
excesso de trabalho, pois acabam ficando sobrecarregadas com outras 
funções. Ainda creio que as deficiências de acesso a outras Políticas 
Públicas como saúde por exemplo impactam diretamente nas ações da 
Assistência social com o indivíduo e famílias (Depoimento Profissional 02). 

Com certeza existem limites. A Política de Assistência social, faz parte de 
um sistema de garantia de direitos, tanto que está organizada, compondo o 
Tripé da Seguridade Social, com a Saúde e a Previdência Social, além de 
estar integrada a outras políticas setoriais e assim não pode dar conta das 
demandas sozinha, pois isso implica em investimento de recursos públicos 
e o que temos vivenciado é o contrário, cortes significativos no orçamento 
da Assistência social, refletindo em precarização dos serviços oferecidos, 
falta de manutenção dos equipamentos, falta de investimento em recursos 
humanos e capacitação permanente aos servidores [...] (Depoimento 
Profissional 03). 

Os depoimentos são preocupantes, a realidade vivenciada pela Política de 

Assistência Social é desmotivadora e, certamente, os impactos dos cortes 

orçamentários, a despreocupação com os equipamentos, a precarização do trabalho 

e a sobrecarga de funções dos profissionais, só vem a refletir na falta do exercício 

da cidadania e na falta da garantia de direitos da população usuária, população está 
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vulnerável em sua maioria, e extremamente necessitada dos mínimos sociais para a 

sobrevivência.  

Buscamos, através do referido estudo de caso, identificar como a Política de 

Assistência Social proporciona a cidadania na vida de seus usuários, nos 

referenciamos, especialmente, no equipamento CRAS Norte do município de 

Caçador. Para finalizarmos, tal reflexão é de suma importância expor os 

depoimentos dos usuários quando os interrogamos: Nas atividades desenvolvidas 

pelo CRAS você reconhece que algum direito seu está sendo garantido? Qual? 

[...] tá sendo garantido muito, eu conhece pessoas novas, conhecimento 
com pessoas mais novas mais velhas, me dando muitos benefícios do auto 
estima, respeita a opinião da colega no grupo, respeita a opinião nos 
trabalhos, vários tipos de benefícios eu tô tendo aprendendo dia dia com o 
CRAS (Depoimento usuário 01). 

Eu creio que o meu direito reconhecido está sendo o de ser um cidadão na 
verdade porque eles estão prestando serviços pra sociedade que no caso 
de alguma maneira me envolve, vamos dizer assim formas tanto de 
oferecerem propostas de trabalho não no CRAS mas em outros setores, por 
ai mais ou menos (Depoimento usuário 04). 

A população usuária, por sua vez, acaba por não ter clareza no entendimento 

sobre os direitos, certas vezes acabam por emaranhar tal termo com a palavra 

ajuda. Tal compreensão pode ser compreendida como reflexo do conservadorismo, 

este ainda intrínseco nos profissionais e, consequentemente, no trabalho realizado 

diariamente nos equipamentos da rede socioassistencial.  

É perceptível que há uma grande falta de compreensão entre a população 

usuária sobre a Política de Assistência Social, sobre seus objetivos, sobre o que 

deve ser viabilizado pela mesma, consequentemente, sobre seus próprios direitos.  

Afirmando, a desmensurada necessidade de se ter um governo mais 

humanista, no que lhe concerne, que se preocupe com a população. De se ter 

repasse de verbas, contratação de profissionais, criticidade, capacitações e 

palestras.  

 

 

. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este item expõe as interpretações e análises que finalizam esta monografia, a 

qual abordou a temática sobre os desafios que a Política de Assistência Social 

encontra na efetivação e consolidação dos direitos sociais, mas, sobretudo, como a 

Política de Assistência Social, enquanto política garantidora de direitos leva os seus 

usuários ao exercício da cidadania. 

Por meios de pesquisas bibliográficas na área do Serviço Social e 

sucessivamente através do estudo de caso, este aplicado diretamente no cerne de 

uma das portas de entrada da Assistência Social do município de Caçador-SC, 

sendo este o CRAS Norte. Foi possível destacar que existem falhas na Política de 

Assistência Social quando versamos a efetivação e, também, o exercício, da 

cidadania de seus usuários. 

Além disso, apesar da exposta Política ser garantida em lei, tanger direitos de 

toda população, visando pelo bem da mesma, buscar e lutar pelas classes mais 

vulneráveis, pelos mínimos sociais para a sobrevivência e ser incansavelmente o 

socorro nas horas mais difíceis, nos momentos de calamidades e de esperanças 

perdidas. A mesma abre suas lacunas e retrocede em nossa sociedade capitalista e 

conservadora. 

Tais retrocessos são propiciados pelo modo de produção capitalista em que 

vivemos, pelo governo que nos domina, o qual não tem como princípio a vida, pela 

ganância de classes e de poder. São também propiciados pela falta de verbas, falta 

de profissionais, equipamentos e estruturas adequadas e, principalmente, pela falta 

de responsabilidade/cuidado com a classe pobre e com suas vulnerabilidades, estas 

causadas pelas desigualdades, onde poucos têm muito e muitos têm o mínimo. 

Diante de tais constatações, a exposta pesquisa assumiu suma importância, 

não somente para o meio acadêmico, como também para a rede socioassistencial 

do município, bem como para os profissionais atuantes e, concomitantemente, para 

os próprios usuários da Política de Assistência Social e da população em geral, pois 

todos somos cidadãos e, portanto, detentores de direitos em nossa sociedade e 

precisamos entender o que o termo cidadania engloba e nos garante em suas 

diferentes expressões.  

Com base nas considerações estruturadas, algumas recomendações podem 

ser sugeridas para os equipamentos da Assistência Social, para os profissionais 
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atuantes, para os acadêmicos e estagiários da área, bem como para o próprio meio 

acadêmico. Que estes incentivem e lutem cada dia mais pelos direitos já 

alcançados, que desmistifiquem o conservadorismo profissional, que o pensamento 

crítico possa ser alçado e repassado para os usuários, que os grupos do SCFV 

sejam impactantes e, verdadeiramente, façam diferença na vida daqueles que os 

integram, pois estes são os primeiros passos e/ou caminhos para a efetivação da 

cidadania e consequentemente para a consumação dos direitos sociais. 

Além disso, a pesquisa buscou relatos de usuários e profissionais, 

objetivando alçar o entendimento dos mesmos sobre cidadania e, respectivamente, 

sobre o papel da Política de Assistência Social. Tais depoimentos nos relevam o 

déficit de entendimento e/ou criticidade sobre os assuntos abordados, o que nos 

surpreende e nos destaca sobre a importância do fazer diferente, do fazer crítico, do 

fazer inovador e do fazer sem medo e sem conservadorismo.  

Para que tais concepções elevem e se diferenciem na contemporaneidade e 

principalmente no futuro, para que tenhamos usuários empoderados e 

independentes, e para que nossa sociedade capitalista possa a cada dia ser menos 

desigual e exploradora.  

Ressaltam-se que estas recomendações constituem um processo de 

constante busca e estudo, sucessivamente de adaptação e evolução para a Política 

de Assistência Social, principalmente, para a equipe de profissionais, pois estes são 

o espelho de acadêmicos e/ou estagiários e, sobretudo, para os usuários.  

Diante do exposto, os resultados mostraram que a adoção de uma 

metodologia de estudo e de pesquisa, o cumprimento das etapas e das análises dos 

resultados, foram fundamentais para alcançar o objetivo de analisar como a Política 

de Assistência Social, enquanto política garantidora de direitos, leva os seus 

usuários ao exercício da cidadania.  

Baseando-se em tal fator, foi possível concluir que a metodologia utilizada na 

referida pesquisa se apresentou eficiente e foi, portanto, um dos principais pontos 

responsáveis pelo êxito da mesma. 

Ao elaborar esta monografia, além de ofertar novos conhecimentos e visões 

na área do Serviço Social, procedeu uma grandiosa satisfação pessoal enquanto 

acadêmica no auxiliar e/ou no desenvolver futuro, novo e crítico deste meio. 
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