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RESUMO 

Esse trabalho monográfico buscou analisar as possibilidades e os desafios da 
intervenção do serviço social no trabalho do CRAS junto às famílias em situação de 
vulnerabilidade social. Em seu primeiro capítulo, aborda o Capitalismo, o Serviço 
Social e a Questão Social. No caso do Capitalismo, consolidado no Brasil nos anos 
de 1930, iniciou-se com a industrialização, fazendo com que as áreas urbanas 
crescessem, acentuando-se a questão social. Esses fatores contribuíram para o 
surgimento de uma nova profissão, ou melhor, a de Serviço Social, a qual tem como 
objeto de trabalho a Questão Social. Já no segundo capítulo, mostram-se concepções 
de política social em especial a Assistência Social, sendo que, a partir da Constituição 
Federal de 1988, houve grandes avanços especialmente nessa política pública, 
constituindo-se mais tarde com a Lei Orgânica da Assistência Social e o Sistema 
Único de Assistência Social. No SUAS, existem os equipamentos chamados CRAS: 
Centros de Referencias de Assistência Social, nos quais se dá o trabalho com famílias 
vulneráveis. O terceiro capítulo envolve o Serviço Social com Famílias. Assim, é 
importante salientar que há várias abordagens sobre o conceito de família. Constata-
se que o mais importante é a não existência de família sem amor, cuidado e proteção. 
Muitas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social precisam de apoio 
das políticas públicas e sociais fornecidas pelo Estado Brasileiro para alcançarem a 
dignidade, a cidadania e a emancipação. 

 

Palavras-chave: Capitalismo. Serviço Social. Questão Social. Centro de 

Referência de Assistência Social. Famílias. Vulnerabilidade Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

This monographic work sought to analyze the possibilities and challenges of social 
service intervention in the work of CRAS with families in situations of social 
vulnerability. In its first chapter, it approaches Capitalism, Social Work and the Social 
Question. In the case of Capitalism, consolidated in Brazil in the 1930s, it began with 
industrialization, causing urban areas to grow, accentuating the social issue. These 
factors contributed to the emergence of a new profession, or better, that of Social Work, 
whose object of work is the Social Question. In the second chapter, concepts of social 
policy are shown, in particular Social Assistance, and since the Federal Constitution of 
1988, there have been great advances, especially in this public policy, later constituting 
the Organic Law on Social Assistance and the Unified Social Assistance System. At 
SUAS, there is equipment called CRAS: Social Assistance Reference Centers, where 
work is carried out with vulnerable families. The third chapter involves Social Service 
with Families. Thus, it is important to emphasize that there are several approaches to 
the concept of family. It appears that the most important is the non-existence of a family 
without love, care and protection. Many families living in a situation of social 
vulnerability need support from public and social policies provided by the Brazilian 
State to achieve dignity, citizenship and emancipation. 

 

Keywords: Capitalism. Social service. Social issues. Social Assistance 

Reference Center. Families. Social vulnerability. 
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INTRODUÇÃO 

A família é definida a partir de um grupo humano formado por duas ou mais 

pessoas, com ligação biológica ou não, desde que haja vínculos de afetividade entre 

elas.  Existem diversos conceitos de famílias na contemporaneidade muitas vivem em 

situação de vulnerabilidade social (LIMA, 2017). 

Dentre as vulnerabilidades sociais, a exclusão social implica-se em uma parte 

da população, tendo em vista raça, gênero, orientação sexual, pobreza e falta de 

acesso às políticas públicas e sociais, leva famílias ou indivíduos sozinhos que não 

são ouvidos e não são compreendidos ao relatar seus problemas (LIMA, 2017). 

As famílias que vivem em situação de risco, na sua grande maioria, vivem em 

locais periféricos. 

Pobreza não pode ser definida de forma única, mas ela se evidencia quando 
parte da população não é capaz de gerar renda suficiente para ter acesso 
sustentável aos recursos básicos que garantam uma qualidade de vida digna. 
Estes recursos são água, saúde, educação, alimentação, moradia, renda e 
cidadania. De acordo com Yasbek (2003), são pobres aqueles que, de modo 
temporário ou permanente, não têm acesso a um mínimo de bens e recursos 
sendo, portanto, excluídos em graus diferenciados da riqueza social 
(GOMES; PEREIRA, 2005, n.p).  

Nesse contexto de vulnerabilidade social em que as famílias estão inseridas, o 

que diminuiu os riscos são os programas, projetos fornecidos pelas políticas sociais, 

as quais fornecem um atendimento mais qualificado, de forma justa e igualitária, à 

população dando-lhes o direito de cidadania e de inclusão social. 

Por políticas sociais entende-se: 

Política Social será abordada como modalidade de intervenção do Estado no 
âmbito do atendimento das necessidades sociais básicas dos cidadãos, 
respondendo a interesses diversos, ou seja, a Política Social expressa 
relações, conflitos e contradições que resultam da desigualdade estrutural do 
capitalismo. Interesses que não são neutros ou igualitários e que reproduzem 
desigual e contraditoriamente relações sociais, na medida em que o Estado 
não pode ser autonomizado em relação à sociedade e as políticas sociais são 
intervenções condicionadas pelo contexto histórico em que emergem 
(YAZBEK, 2007, p. 4). 

A Constituição Federal brasileira de 1988, em seu Art. 203, aponta que: 

A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
I- a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
II- o amparo às crianças e adolescentes carentes; III- a promoção da 
integração ao mercado de trabalho; IV- a habilitação e reabilitação das 
pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária; V- a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 
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meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 
conforme dispuser a lei (BRASIL, 2019, n.p). 

A política de assistência social é entendida como uma política pública de 

caráter não contributivo, tendo em vista a especificidade desta política podemos 

afirmar que ela é destinada para quem dela necessita. As pessoas que fazem parte 

dessas políticas sociais são usuárias em situação de risco (BRASIL, 2004)  

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) foi criado em 2005 sob a lei 

8.742: 

Uma nova agenda política para o reordenamento da gestão das ações 
descentralizadas e participativas de assistência social no Brasil. Deliberou 
pela implantação do SUAS, modelo de gestão para todo território nacional, 
que integra os três entes federativos e objetiva consolidar um sistema 
descentralizado e participativo, instituído pela Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS, Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 (BRASIL, 
2005, p.9). 

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) enquanto equipamento 

se conceitua. (DE ARAÚJO AUGUSTO, Suyen et al, 2018, p.432)  

Assim, para a implantação dos programas de atenção à família surge o 
Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, que é um espaço 
privilegiado para o acompanhamento das famílias e segmentos em situações 
de vulnerabilidade social, oferecendo-lhes o apoio necessário à superação 
de suas dificuldades e constituindose como porta de entrada para a rede 
socioassistencial básica local promovendo sua organização e 
potencializando suas ações. Em que através de diversos programas 
miniminizam a questão de vulnerabilidade social, dando condições dignas 
aos cidadãos. 
 

A Tipificação, criada em 11 de novembro de 2009, aponta que: 

Todos os serviços da proteção social básica, desenvolvidos no território de 
abrangência do CRAS, em especial os Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, bem como o Serviço de Proteção Social Básica 
no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas, devem ser a ele 
referenciados e manter articulação com o PAIF. É a partir do trabalho com 
famílias no serviço PAIF que se organizam os serviços referenciados ao 
CRAS. O referenciamento dos serviços socioassistenciais da proteção social 
básica ao CRAS possibilita a organização e hierarquização da rede 
socioassistencial no território, cumprindo a diretriz de descentralização da 
política de assistência social (TIPIFICAÇÃO, 2014, p.14). 

Os profissionais que trabalham diretamente com as famílias em vulnerabilidade 

social nos CRAS são os assistentes sociais. Segundo IAMAMOTO (2015, p. 29), “O 

Serviço Social é uma especialização do trabalho, uma profissão particular inscrita na 

divisão social e técnica do trabalho coletivo da sociedade”. 

O Serviço Social é uma profissão inserida na divisão social e técnica do 
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trabalho, realizando sua ação profissional no âmbito das políticas sócio assistenciais, 

na esfera pública e privada 

O Serviço Social se inclui no CRAS com a finalidade de acompanhar as famílias 

usuárias desse território, sendo de fundamental importância a intervenção 

profissional, pois, através dessas intervenções, garante-se o direito do usuário.  

Nesse sentido, de acordo com José Filho (2002, p. 56),  

Desenvolve atividades na abordagem direta da população que procura as 
instituições e o trabalho do profissional e por meio da pesquisa, da 
administração, do planejamento, da supervisão, da consultoria, da gestão de 
políticas, de programas e de serviços sociais. 

Nos CRAS, onde os profissionais Assistentes Sociais atuam para a garantia 

dos direitos humanos, pode-se ter noção da importância dessa profissão, pois muitas 

pessoas não têm informações necessárias da garantia dos seus direitos, vive-se em 

uma sociedade totalmente capitalista e com informações não muito adequadas para 

a população que, na sua grande maioria, é analfabeta ou semianalfabeta. 

A escolha desse tema deu-se, justamente, devido à realização do estágio 

obrigatório no CRAS Martelo, onde se vivenciaram várias expressões da questão 

social, destacando-se uma delas: a das famílias que vivem em vulnerabilidade social. 

Tem como tema central o trabalho do assistente social com famílias em 

vulnerabilidade social nos CRAS. 

Esse tema é de grande relevância também para o Serviço Social, uma vez que 

os assistentes sociais se deparam, cotidianamente, com essas expressões da 

“questão social” e, uma pesquisa desta natureza, auxiliará com dados concretos sobre 

esta temática para que elementos teóricos possam ser aprofundados, bem como a 

propositura de melhorias nas políticas públicas voltadas para essa demanda. 
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1 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 A metodologia de uma pesquisa se compreende de essencial importância, pois, 

de acordo com Pescuma e Castilho (2006, p.12) “[...] pesquisa é um conjunto de 

atividades, tais como buscar informações, explorar, inquirir, investigar, indagar, 

argumentar e contra argumentar”. Sendo assim, toda a pesquisa deve conter um 

planejamento bem elaborado, pois o planejamento é de suma importância nos 

resultados, sendo essencial uma boa qualidade do início ao final do trabalho. No 

presente estudo, optou-se pela pesquisa bibliográfica assim definida:  

A pesquisa bibliográfica é habilidade fundamental nos cursos de graduação, uma vez 
que constitui o primeiro passo para todas as atividades acadêmicas. Uma 
pesquisa de laboratório ou de campo implica, necessariamente, a pesquisa 
bibliográfica preliminar. Seminários, painéis, debates, resumos críticos, 
monográficas não dispensam a pesquisa bibliográfica. Ela é obrigatória nas 
pesquisas exploratórias, na delimitação do tema de um trabalho ou pesquisa, 
no desenvolvimento do assunto, nas citações, na apresentação das 
conclusões. Portanto, se é verdade que nem todos os alunos realizarão 
pesquisas de laboratório ou de campo, não é menos verdadeiro que todos, 
sem exceção, para elaborar os diversos trabalhos solicitados, deverão 
empreender pesquisas bibliográficas (ANDRADE, 2010, p.25). 

 O projeto de pesquisa aponta detalhadamente o caminho a ser seguido com 

organização, disciplina na execução das atividades a serem realizadas, pois, segundo 

Pescuma e Castilho (2006, p.77), é fundamental que “na pesquisa deve sempre 

nortear os desafios propostos, mantendo o conhecimento da atualidade, sendo que o 

pesquisador tenha a clareza em suas palavras para melhor salientar os seus projetos, 

visionando uma pesquisa de bom entendimento”.  

Entre as principais questões abordadas neste estudo destacam-se: definição 

de famílias pela literatura; conceito e histórico de família na política social de 

assistência social; como a família é entendida na contemporaneidade; como se 

definem as famílias em situação de vulnerabilidade social; busca pelo entendimento 

dos motivos que levam as famílias à condição de vulnerabilidade social. Além disso, 

busca-se entender como se delineia a Política Social de Assistência Social que atende 

às famílias com vulnerabilidades, conhecendo o CRAS e suas especificações, bem 

como o Serviço Social se inclui no trabalho nos CRAS. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 CAPITALISMO, SERVIÇO SOCIAL E QUESTÃO SOCIAL 

No primeiro capítulo deste trabalho monográfico, aborda-se o modo de 

produção capitalista e suas características, também se aponta como surgiu a 

profissão de Serviço Social nesse contexto. Por fim, caracteriza-se questão social, 

objeto da profissão de Serviço Social. 

 

2.1.1 Modo de Produção Capitalista 

O capitalismo foi precedido pelo feudalismo, “caracterizado no trato da terra, no 

qual a propriedade territorial pertencia à nobreza, ou seja, o senhor feudal concedia 

um pedaço de terra e em troca os servos se comprometiam em servi-los” (MENDES, 

2020, n.p). 

O capitalismo começou na Europa com a crise no sistema feudal no fim da 

Idade Média. Com o passar do tempo o comércio foi expandindo surgindo as cidades 

e a burguesia. Pode-se ver que nasceu a oposição entre as terras, que foi a 

dissemelhança entre feudalismo e capitalismo ou mesmo uma separação, não apenas 

geográfica, mas cultural, social e econômica, entre o campo e a cidade. Morissawa 

(2001 apud BRITO; PIRIPOLLI, 2017). Igualmente, “a burguesia medieval implantou 

uma nova configuração à economia europeia na qual a busca pelo lucro e a circulação 

de bens a serem comercializados em diferentes regiões ganharam maior espaço” 

(SOUSA, 2020, p. 42). 

A transição do feudalismo para o capitalismo não foi de uma forma pacífica, ao 

contrário. Ao serem privados, sem trabalho, muitos foram obrigados a mendigar, a 

vagar pelas estradas. O Estado, representado por suas “autoridades”, essas 

autoridades passaram a tratá-los com violência. Nas palavras de Marx (2003, p. 831), 

“a massa de proletários, de indivíduos sem direito, que por toda parte enchiam 

inutilmente os solares”. Para Marx (2003, n.p) é refutada a lenda, criada pela  

historiografia burguesa, do “processo idílico” que estaria à origem do modo de 

produção burguês, e demonstra-se que o “o capital vem ao mundo a escorrer sangue 

e imundície por todos os poros da cabeça aos pés”. Depois do feudalismo iniciou-se 

o capitalismo comercial, ou seja, centrado no comércio, houve o desenvolvimento do 

comércio, especialmente, nas cidades. Essa primeira fase denominada comercial, ou 
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também conhecida como mercantilista, começou no século XV até o século XVIII, foi 

a etapa conhecida pelas grandes navegações, o Estado absoluto sobre a população, 

é um momento conhecido também devido aos europeus descobrirem novas terras, foi 

a fase do Pacto colonial e do acúmulo de riquezas em que a colônia só podia fazer 

negócios com sua metrópole (BORGES; DELL’AGLIO, 2008). 

Para Marx (2003, p. 828):  

O processo que cria o sistema capitalista consiste apenas no processo que retira ao 
trabalhador a propriedade de seus meios de trabalho, um processo que 
transforma em capital os meios sociais de subsistência e os de produção, e 
converte em assalariados os produtores diretos. 

 

De outro modo,  

A gênese do capitalismo deve ser buscada na decomposição do feudalismo 
e no desenvolvimento de novas formas de organização econômica e social. 
Esse longo período que antecede a plena constituição do modo de produção 
tipicamente capitalista (aquele fundado na acumulação industrial) e que 
prepara as condições para sua implantação, esse processo de transição de 
um sistema a outro tem sido chamado de período da “acumulação primitiva 
de capital” (MARX, 1985 apud PRONI, 1997, p.6). 

 Em virtude do crescimento da população da Europa e pelas demandas que 

vão sendo colocadas devido às necessidades da população crescente. Com o 

chegada da Revolução Industrial, surgida na Europa no século XVIII, o capitalismo se 

consolidou (GENNARI; OLIVEIRA, 2009). 

Quanto ao capitalismo, percebe-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).  

A segunda fase do capitalismo é do período do meio do século XVIII ao meio 

do século XIX, foi a fase da primeira revolução industrial, com a invenção das 

primeiras máquinas a vapor. De acordo com Oliveira (2004, p. 85) nesse período 
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também teve a “revolução na agricultura adubação, novos tipos de plantação em 

oposição ao sistema rotativo de cultivo, utilizado desde a Idade Média, em que se 

interrompia a cultura em uma parte da terra durante algum tempo para a recuperação 

do solo, formação da força de trabalho.” De acordo com Marx e Engels (1998, p. 103) 

esse progresso do capitalismo significou o movimento caracterizado pela aceleração 

da História. Nessa continuação, o capitalismo possui uma natureza revolucionária ao 

transformar suas relações existentes e o meio social. De acordo com Lima e Oliveira 

Neto (2017, p.109):  

O ponto fundamental de tal Revolução se encontra nas mudanças 
tecnológicas. Os avanços materiais ocorreram em três esferas: 1) na 
substituição das habilidades humanas por máquinas; 2) no domínio da 
energia de fonte inanimada perante a força humana e animal; 3) na melhora 
acentuada dos métodos de extração e transformação das matérias-primas. 
Além dessas mudanças dos equipamentos e processos, apareceram novas 
formas de organização industrial. As unidades produtoras aumentaram o 
tamanho, onde a fábrica tornou-se mais do que um local de trabalho com 
maiores proporções, vindo a tornar- se numa estrutura de produção com 
definição clara de responsabilidades e funções dos atores envolvidos no 
sistema de produção.  
 

A revolução industrial trouxe uma das principais características do capitalismo. 

De acordo com Oliveira (2004, p. 86) “trouxe a intensidade da exploração da mão-de-

obra, o tempo começou a ser controlado por industriais e não mais pelos artesãos.” 

Nessa época foi o tempo da divisão de classes conhecida como burguesia e 

proletariado. Conforme essa reflexão do autor pode ver o 19 proletário já não tem mais 

controle de sua mão de obra, quem começa a controlar a produção é a burguesia. 

O modo de produção capitalista é um sistema econômico e social baseado na 

propriedade privada dos meios de produção (SILVA, 2017) “onde há divisão entre 

duas classes: os donos dos meios de produção ‘burgueses’ e os trabalhadores 

‘proletariados’, que vendem sua mão de obra em troca de um salário” (CLARO, 2009, 

p.10). 

Para Marx (1985, p.105), “a produção capitalista não é apenas produção de 

mercadoria, é essencialmente produção de mais-valia”. Essa afirmação demonstra a 

forma assumida pelo trabalho excedente na produção capitalista, surgindo, como 

consequência as expressões da questão social, assim, 

[...] desenvolvimento capitalista produz, compulsoriamente, a ‘questão social’ 
– diferentes estágios capitalistas produzem diferentes manifestações da 
‘questão social’; esta não é uma sequela adjetiva ou transitória do regime do 
capital: sua existência e suas manifestações são indissociáveis da dinâmica 
específica do capital tornando potência social dominante. A ‘questão social’ é 
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constitutiva do desenvolvimento do capitalismo. Não se suprime a primeira 
conservando-se o segundo (NETTO, 2011, p.157). 

Assim, quando os trabalhadores migram para a cidade em busca de emprego, 

ocasionando o inchaço das periferias e, consequentemente, o agravamento da 

questão social (ALVES; FALCETTI, 2017).  

A terceira fase do capitalismo é conhecida como financeira e monopolista, 

marcada pela segunda revolução industrial no fim do século XIX e início do século XX. 

Ela buscou o maior número de lucros em relação aos investimentos realizados, trouxe 

ao máximo o aprofundamento do trabalho, aumentou-se a produção, transformando-

se a produzir artigos em série, o que deixava o custo mais barato por unidade 

produzida. Surgiram a produção por esteiras que facilitavam a montagem e forma de 

agir dos operários (SILVA; GASPARIN, 2005).  

A quarta fase do capitalismo ocorreu com o capitalismo informacional, ou 

tecnológico, foi o novo mundo do trabalho, ele não é mais o trabalho que se era 

direcionado ao capital, mas sim o capital que emancipa as limitações de espaço e 

tempo e, vigorosamente apoiado por tecnologia de informação, estabelece redes, 

estabelece diferentes formas de estrutura de produção e dissolve suas atividades 

onde bem quer (IZERROUGENE; URPIA; ALMEIDA; 2010). Este modelo econômico, 

adotado na maioria dos países, ocasiona profundas desigualdades sociais e as mais 

diversas expressões da questão social, entre elas, a violência. 

O capitalismo tecnológico corresponde a quarta fase do capitalismo, teve seu 

surgimento com a queda da bolsa de valores, citada anteriormente, que ocorreu em 

Nova Iorque, em 1929. Porém, não há uma data exata sobre a origem correta. O 

capitalismo tecnológico está relacionado ao período econômico e social sob qual 

vivemos atualmente. Teve, e tem, seu marco com a chegada e avanço da 

globalização, ou seja, avanço dos meios tecnológicos e, principalmente, da robótica e 

internet, também pode ser conhecido como a era da informação (SANTOS, 2018). 

Entende-se, portanto, que o avanço da tecnologia por meio de informações, 

acelera o capital, aumenta o conhecimento dos próprios seres humanos etc. O 

aumento de informações por meio do uso da internet tornou as pessoas cada vez mais 

dependentes dessa tecnologia e meio de comunicação, principalmente, pelas redes 

sociais que permitem que as notícias e acontecimentos girem o mundo de maneira 

muito rápida. Nessa fase do capitalismo, a geração de acúmulos de lucro é bastante 
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alta, pois vários estudiosos usam o conhecimento para obterem rendas, por isso, o 

saber gera capital, é o capitalismo informacional ou tecnológico (SANTOS, 2018). 

O capitalismo passou por algumas crises que marcaram profundamente a 

sociedade. A crise de 1929 já era esperada após a Primeira Guerra Mundial, ocorreu 

um aumento geral da demanda, onde concluiu em 1920 quando os preços começaram 

a ter queda de até 70 %, até 1929 no Canadá, 4 50% para o trigo, 40% para o algodão 

e 80 % para o milho nos Estados Unidos. A diminuição dos preços se tornou 

devastadora em 1929, tinha sido iniciada em 1925-1926 (FREITAS, 2018).  

A crise atingia os pequenos e médios agricultores, onde a renda na agricultura 

baixou de 16% para 09% da renda nacional. O setor sofreu também consequências 

de fatores climáticos que vieram para piorar a situação. Por consequência, a ida para 

as cidades cresceu em todos os países industrializados. Em 1929, 200 cidades 

detinham 50 % do capital comercial e industrial, 20 % da riqueza nacional. Em relação 

a indústria, os métodos de taylorismo fizeram com que crescesse o aumento da 

produtividade durante toda a década (FREITAS, 2018). 

Excesso de investimento, superprodução, contração monetária, especulação 

desenfreada e concentração de renda são algumas das mais variadas explicações 

para a crise da Grande Depressão (GD) de 1929-1933. Muda a interpretação para a 

crise e o que fica são dados e fatos de uma das maiores recessões econômicas que 

o planeta vivenciou. De acordo com Bernanke (2004, p.1): 

[...]durante a principal fase de contração da depressão, entre 1929 e 1933, a 
produção real nos Estados Unidos caiu quase 30 por cento. Durante o mesmo 
período, a taxa de desemprego subiu de cerca de 3 por cento para quase 25 
por cento, e muitos dos que tinham a sorte de ter um emprego conseguiam 
trabalhar em turno parcial. [...]Outras características do declínio de 1929-33 
incluem uma acentuada deflação, bem como um mercado de ações 
despencando, difundindo falências bancárias, e uma onda de calotes e 
falências por parte das empresas e das famílias.  

Segundo Gasparetto (2013) a partir dos anos 1970 inicia-se a grande crise do 

petróleo, por acreditar que em poucos anos o produto não iria mais existir e por esse 

motivo levou ao aumento. Os países que exportavam petróleo acabaram entrando em 

conflito pois preço do petróleo aumentou motivos que ocasionaram uma reviravolta na 

economia mundial. 

Já em relação a crise de 2008, o que levou a crise, teve como causa a bolha 

imobiliária nos Estados Unidos, motivada pelo aumento dos valores imobiliários que 

não foram acompanhados por um acrescentamento de renda da população em um 
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curto tempo. Lembrando que a bolha imobiliária representa o agrupamento de 

diversos bancos no oferecimento de créditos, ampliando o crédito imobiliário e 

convidando os consumidores, o que de fato causou a maior valorização dos imóveis. 

Assim consequentemente, a taxa de juros também subiu, derrubando o preço dos 

imóveis e, como muitos desses empréstimos eram de risco, muitas pessoas não 

tiveram como fazer o pagamento e muitos bancos ficaram a falência (CECHIN; 

MONTOYA, 2017). 

Na crise de 2008, ocorreu a troca de ações por casas, ou seja, antes o 

empréstimo era de dinheiro e as ações eram garantia e já em 2008 as garantias eram 

as casas. Por este motivo, várias pessoas passam a se desfazer de suas casas para 

pagar as altas hipotecas. Ou seja, os bancos passavam a realizar empréstimos a juros 

bem baixos para que as pessoas conseguissem financiar e comprar os imóveis e para 

que isto acontecesse as pessoas não precisavam nem comprovar sua renda para ter 

condições de quitá-los posteriormente. A procura dos imóveis cresceu com grande 

intensidade, porém, infelizmente, as pessoas pagavam um preço muito mais alto do 

que eles valiam diretamente. Com os juros altos e sem dinheiro a população deixava 

de fazer o pagamento e os bancos sem lucros para realizar mais procedimentos 

(FREITAS, 2018). 

Se por um lado as revoluções possuem seus pontos positivos, por outro lado 

contribuíram negativamente para que as desigualdades sociais aumentassem 

gradativamente na vida de cada cidadão. Conclui-se que o capitalismo é um modo de 

produção gerador no aumento de problemas (IAMAMOTO, 2012). 

O capitalismo ganha força no Brasil a partir dos anos de 1930, momento no 

qual acontecem algumas mudanças dentro do país, passando a área rural por grandes 

desvantagens econômicas, levando as pessoas a procurarem a área urbana para se 

instalarem, acreditando que assim teriam mais possibilidades econômica. Na área 

urbana nesse período começam a chegar as indústrias, nas quais a oferta de emprego 

ganha destaque (BARUCO, 2020). 

De forma conclusiva, o que se pode apreender é que a industrialização se 
efetiva como uma consequência secundária do ciclo de valorização do 
capital, ou seja, a necessidade de produção de uma massa cada vez maior, 
crescente, de valor (condição de existência do capitalismo) condicionou a 
inserção de regiões periféricas que foram integradas à divisão internacional 
do trabalho via ampliação de mercados para o capital industrial e, portanto, 
para a própria acumulação de capital. Diante do anterior, e da inteligibilidade 
que informava os anos 1930 no mundo, o que se percebe no Brasil nesse 
momento é a necessidade do avançar do projeto modernizante capitalista que 
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será defendido, ainda que com nuances diferentes, mesmo no interior da 
mesma classe social, pelas mais diversas classes ou frações delas. Em 
termos da economia política do período, dados os projetos em disputa e os 
condicionantes de acumulação do próprio capitalismo, quem ganha e quem 
perde? É possível afirmar que, ainda que acenasse com melhores 
perspectivas de vida, de sociabilidade, para o conjunto, a forma de 
implementação desse projeto e os resultados dele consequentes são 
diferentes a depender da classe social que se considera (BARUCO, 2020, 
p.21).   

É através do modo de produção capitalista inserido no Brasil que se iniciam as 

mudanças para o desenvolvimento econômico do país. Deve-se salientar que nesse 

modo de produção a menor quantidade de pessoas sai com o lucro, sendo elas os 

patrões, enquanto a maior parte das pessoas envolvidas no mesmo processo trocam 

a mão de obra por salário, ganhando o mínimo do básico para sobrevivência (DE 

SOUZA, 2019). O capitalismo produz muitas mazelas sociais, principalmente a 

desigualdade. 

 

2.1.2 Profissão de Serviço Social  

O Serviço Social surge no Brasil por influência contundente da igreja católica, 

sendo que a formação dos primeiros profissionais formados com a visão do 

neotomismo, as tendências intelectuais em um momento no qual o capitalismo ganha 

força e inicia-se o processo industrial brasileiro, ou melhor, a década de 1930 (BATINI, 

2016).  

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, 2012, p. 18). 

O Serviço Social brasileiro, desde seu início, em 1936 até a década de 1960, 

teve a característica de ser uma profissão de cunho tradicional e conservador devido 

às concepções que lhe serviram de suporte neste período utilizando a doutrina social 

da Igreja Católica e o neotomismo, entre 1936 e 1940, a teoria positivista e a psicologia 

no período entre 1940 e 1960.  

A profissionalização do Serviço Social não se relaciona decisivamente à 
"evolução da ajuda", à "racionalização da filantropia", nem à "organização da 
caridade"; vincula-se à dinâmica da ordem monopólica. Na emergência 
profissional do Serviço Social, não é este que se constitui para criar um dado 
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espaço na rede sócio-ocupacional, mas é a existência deste espaço que leva 
à constituição profissional. [...] não é a continuidade evolutiva das protoformas 
ao Serviço Social que esclarece a sua profissionalização, e sim a ruptura com 
elas (NETTO, 2007, p. 69-70). 

Assim sendo, a primeira escola de serviço social no Brasil foi instalada em 

1936, em São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica (PUC). Iamamoto e Carvalho 

(2005, p.102) destacam que: 

O processo de legitimação e institucionalização da prática profissional dos 
assistentes sociais no Brasil deu-se com o advento e desenvolvimento das 
grandes entidades assistenciais – estatais autarquias ou privadas – na 
década de 1940, momento em que os conflitos sociais entre a classe 
burguesa e a classe operária se intensificaram e passaram a exigir outros 
meios de intervenção, pois, a filantropia e a repressão já não davam conta de 
tais conflitos. 

O surgimento da profissão de Serviço Social acontece num momento em que 

o país passava por muitas mudanças econômicas, tendo em vista um passado 

marcado pela escravidão e pela implantação do processo industrial (SARAIVA; 

ALMICO, 2017).  

Conforme Iamamoto, (1998): 

O Serviço Social no Brasil surge a partir da eclosão da questão social. As ba-
ses para sua implantação deu-se a partir do reconhecimento das tensões so-
ciais, oriundas do agudizamento da questão social nas décadas de 1920 e 
1930 com o processo de industrialização. Portanto, sua gênese corresponde 
à conjuntura vivenciada no país neste período, momento em que o Estado 
passa a utilizar-se de estratégias de intervenção e regulação da questão so-
cial via políticas sociais. Estas estratégias foram influenciadas pelas mudan-
ças ocorridas no país – principalmente as econômicas –, em função do pro-
cesso de industrialização, que teve como consequência imediata, o cresci-
mento desordenado das cidades, devido o êxodo rural, causado pela crise no 
setor agrícola – crise do café (SANTOS; SOUZA, 2010, p. 77). 
 

No modelo econômico capitalista, as pessoas estavam livres, mas para 

sobreviverem em condições mínimas acabavam vendendo a sua mão de obra por um 

valor baixo, e nesse momento a força do trabalho se torna mercadoria a ser vendida 

por um salário mensal, inclusive a força de trabalho do profissional Assistente Social. 

Havia naquele momento um aumento da pobreza (PELLIZER, 2008).  

A exploração dos burgueses sobre os proletários estava ficando fora de 

controle, pois mobilizações sociais e organizações sindicais reivindicavam melhorias. 

Os capitalistas queriam a produção e o lucro e solicitaram uma regulação jurídica a 

partir da qual o Estado passa a ser responsabilizado por algumas demandas 

enfrentadas (PELLIZER, 2008).  

A profissão de Serviço Social surge em 1936 como uma possível resposta aos 
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rumos que o movimento dos trabalhadores fazia naquele momento, a universidade do 

primeiro curso foi a Pontifícia Universidade Católica. A profissionalização se deu com 

base filosófica neotomista que durou até meados dos anos de 1940. Depois outras 

escolas foram surgindo e o positivismo e a psicologia influenciaram a formação e o 

fazer profissional do assistente social até o movimento de reconceituação do Serviço 

Social nos anos 1960, 1970 e 1980. Nessa fase da profissão, as práticas eram de 

ajustamento do indivíduo (BATINI, 2016). 

O Serviço Social defende-se dessa resignação, encobrindo-a por meio de 
uma visão do homem, norteadora das ações dos profissionais, pautada pelos 
princípios filosóficos neotomistas, na defesa de uma natureza humana 
abstrata: a pessoa humana, dotada de dignidade, sociabilidade e 
perfectibilidade, postulados essenciais do Serviço Social (tais como 
sustentados no "Documento de Araxá, em 1967" *284). Preserva-se, no 
campo dos valores, a liberdade dos sujeitos individuais, descolados da 
história (IAMAMOTO, 2000, p.221- 222). 

Na década de 1960 inicia-se o movimento de reconceituação do Serviço Social, 

de acordo com Netto (2011, p. 152) o processo de renovação no serviço social 

brasileiro após 1960 vai percorrer três direções ou vertentes: “o primeiro cobre a 

segunda metade dos anos sessenta, o segundo é constatável um decênio depois e o 

terceiro se localizar na abertura dos anos oitenta”. Entende-se que nessa mudança 

do movimento de reconceituação teve início na história da ditadura militar que ocorreu 

no Brasil de 1964 a 1985, que teve uma relação com o desenvolvimento do capitalismo 

ou mesmo para reter uma expansão do comunismo na América Latina (VIANA; 

CARNEIRO; GONÇALVES, 2015, p. 2). 

Concordando com Netto (2005, p. 131):  

Entendemos por renovação o conjunto de características novas, que no 
marco das constrições da autocracia burguesa, o Serviço Social articulou, à 
base do rearranjo de suas tradições [...], procurando investir-se como 
instituição de natureza profissional dotada de legitimação prática, através de 
respostas a demandas sociais e da sua sistematização, e de valorização 
teórica, mediante a remissão às teorias e disciplinas sociais. 

 

Devido às práticas conservadoras, de ajustamento do indivíduo e voltadas aos 

interesses da burguesia (BORGES; SAGAZ; MARTINS, 2019) iniciou-se, na década 

de 1960, o movimento de reconceituação do Serviço Social. Para tanto, foram 

realizados congressos e encontros para debater o assunto. Assim, o III Congresso 

Brasileiro de Assistentes Sociais – CBAS, realizado em 1979, redefiniu a atuação do 

serviço social no Brasil, preocupando-se com a classe trabalhadora na efetivação de 

seus direitos sociais, políticos, econômicos e civis (PELLIZER, 2008). 
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Em 1979 acontece um dos mais importantes eventos denominados “Congresso 

da Virada”: 

O mais emblemático desses eventos ocorreu no III Congresso Brasileiro de 
Assistentes Sociais, realizado em São Paulo, em 1979, que passou a ser co-
nhecido como o “Congresso da Virada”, quando a sua organização conserva-
dora sofreu fortes questionamentos e os convidados oficiais destituídos da 
comissão de honra e substituídos por dirigentes de movimentos sindicais e 
populares, dentre eles Luís Inácio Lula da Silva. Esse fato histórico teve 
grande repercussão na categoria profissional, constituindo um marco no pro-
cesso de politização e mobilização de profissionais e estudantes de Serviço 
Social e na reativação das entidades sindicais em todo o país, culminando 
com a criação da Associação Nacional de Assistentes Sociais – ANAS 
(ABEPSS, 1983, p. 105). 

 

Ianni (1981), afirma que o próprio serviço social é um movimento da luta de 

classes, mais especificamente da classe trabalhadora que luta pelos seus direitos. 

Direitos que muitas vezes o estado se isenta, pois, a população tem uma grande 

deficiência de conhecimento da atual realidade vivenciada. Assim o serviço social tem 

qualificado profissionais para trabalhar na garantia de direitos. 

Iamamoto (1997) define o objeto do Serviço Social nos seguintes termos: 

Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais 
variadas expressões quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam 
no trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência social 
pública, etc. Questão social que sendo desigualdade é também rebeldia, por 
envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela resistem, se opõem. 
É nesta tensão entre produção da desigualdade e produção da rebeldia e da 
resistência, que trabalham os assistentes sociais, situados nesse terreno 
movido por interesses sociais distintos, aos quais não é possível abstrair ou 
deles fugir porque tecem a vida em sociedade (IAMAMOTO, 1997, p.14). 

O Serviço Social teve inúmeras conquistas a partir da ruptura com o Serviço 

Social conservador e uma delas é seu projeto ético-político, que é bem claro e explícito 

quanto aos seus compromissos. De acordo com Netto (1999, p. 104-105):  

Os projetos profissionais [inclusive o projeto ético-político do Serviço Social] 
apresentam a autoimagem de uma profissão, elegem os valores que a 
legitimam socialmente, delimitam e priorizam os seus objetivos e funções, 
formulam os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o seu 
exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e 
estabelecem as balizas da sua relação com os usuários de seus serviços, 
com as outras profissões e com as organizações e instituições sociais, 
privadas e públicas [...].  

 

Segundo Iamamoto (1992) não há nenhuma dúvida que o projeto ético/político 

do Serviço Social brasileiro está ligado a um projeto de modificação da sociedade. 

Essa ligação se dá pela exigência da dimensão política de intervenção profissional. 

 Sua essência é o reconhecimento da liberdade, como princípio ético 
fundamental: a liberdade concebida historicamente, como possiblidade de 
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escolher entre caminhos concretos; um compromisso com a autonomia, a 
emancipação e a expansão dos indivíduos sociais. Assim sendo o projeto 
profissional vinculado a um projeto societário que apresenta a modificação de 
uma nova ordem social sem dominação de classes, gênero etnia, etc 
(NETTO, 1999, p.104). 

 

Atualmente (anos de 2021) a atuação do assistente social pauta-se na busca 

por representar as pessoas que requerem e necessitam de efetivação de seus direitos, 

garantindo diante de todas dificuldades impostas pelo capitalismo o mínimo social de 

sobrevivência (IAMAMOTO, 1997). 

Quanto ao projeto ético político da profissão, Iamamoto (1997, p.78) afirma que: 

O grande desafio para efetivação do projeto ético-político é torná-lo um guia 
exequível para o exercício profissional, o que exige dos profissionais um 
radical esforço de integrar o dever ser com sua implementação prática, 
sugerindo que os profissionais disponham, dentre outros atributos, de senso 
crítico sofisticado e de capacidade propositiva para desenvolver ações 
direcionadas a democratização social.  

Dessa maneira, conforme Raichelis (2010), além de servir de alicerce 

profissional, o projeto ético e político do assistente social impõe uma postura de 

atualização especialmente nas metodologias, implicando no compromisso da pessoa 

responsável pelo serviço social em sua competência. Nisso reside a principal 

preocupação do serviço social na sociedade atual na busca por criticidade e atitudes 

concretas de atuação do assistente social, representando a defesa da classe 

trabalhadora, pois o projeto ético político tem como finalidade: 

Tais projetos são construídos por um sujeito coletivo o respectivo corpo (ou 
categoria) profissional, que inclui não apenas os profissionais de campo ou 
da prática, mas que deve ser pensado como o conjunto dos membros que 
dão efetividade à profissão. É através da sua organização (envolvendo os 
profissionais, as instituições que os formam, os pesquisadores, os docentes 
e os estudantes da Área, seus organismos corporativos, acadêmicos e 
sindicais etc.) que um corpo profissional elabora o seu projeto. Se 
considerarmos o Serviço Social no Brasil, tal organização compreende o 
sistema CFESS/CRESS, a ABEPSS, a ENESSO, os sindicatos e as demais 
associações de assistentes sociais (NETTO, 1999, p.32).  

A profissão de Serviço Social tem um Código de Ética de 1993: 

Resultado de longos debates que se estenderam entre 1990 e 1993 – 
estabelece uma importante dialética entre a emancipação humana e política, 
forjando nexos entre a dinâmica da realidade brasileira e o cotidiano 
profissional. Numa sociedade heterônoma, dependente e extremamente 
desigual, de passado escravista, na periferia do mundo do capital, apesar dos 
ares de potência emergente, e com classes dominantes que optaram 
historicamente por revoluções pelo alto, transições transadas e revoluções 
sem revolução, a luta por direitos e justiça social torna-se, paradoxalmente, 
fermento de uma perspectiva anticapitalista, traduzindo-se profissionalmente 
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no compromisso com os usuários, com o acesso aos direitos, e com a 
elaboração de políticas de caráter universal (BEHRING, 2013, p.16). 

De acordo, ainda, com Iamamoto (1997), o profissional de serviço social vem 

enfrentando novas demandas no seu cotidiano e precisa estar preparado tanto na 

teoria quanto na prática assim para executar um serviço de qualidade, por isso o 

mesmo precisa da base do Código de Ética o qual lhe possibilite delimitar caminhos. 

O código de ética do Assistente Social constitui instrumento estratégico de 
defesa e valorização do projeto ético-político do Serviço Social brasileiro e 
atesta o compromisso das autoras e do conjunto CFESS-CRESS com a 
qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento 
intelectual, na perspectiva da competência profissional e da defesa histórica 
por uma sociedade anticapitalista. (BARROCO, 2012, p.17). 

O código de ética de 1993 definiu com precisão as competências e atribuições 

dos assistentes sociais, reconheceu formalmente os Encontros Nacionais 

CFESS|CRESS como o fórum máximo de deliberação profissional (CFESS, 1993, p. 

22): 

Código de Ética Princípios Fundamentais: 
I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas po-
líticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indiví-
duos sociais;  
II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autori-
tarismo; III. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa pri-
mordial 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 par-
ticipação política e da riqueza socialmente produzida;  
V. Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure uni-
versalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políti-
cas 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 trabalhado-
res/as; 
 X. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com 
o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional;  
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.  

 

Partindo desse princípio, o profissional assistente social deve constituir as 

competências teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política para que sua 
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atuação profissional seja coerente, ética, profissional e que ele tenha condições de 

relacionar a teoria com a práxis profissional (BARRETO; SOUSA, 2018).  

Pensar o exercício profissional a partir dessas três dimensões coloca a 
possibilidade de entender o significado social da ação profissional – 
formativa, interventiva, investigativa. Pensá-las de modo articulado e 
orgânico, mas reconhecendo a particularidade de cada uma permite entender 
o papel da teoria como possibilidade, uma vez que leva ao conhecimento da 
realidade, indica caminhos, estratégias, bem como o instrumental técnico-
operativo que deve ser utilizado e como deve ser manuseado. Implica, 
portanto, em pensar a relação que se estabelece entre teoria e prática, com 
as mediações necessárias para que a finalidade ideal, através da 
intervenção, possa se constituir em finalidade real, objetiva (SANTOS; 
SOUZA FILHO; BACKX, 2013, p. 24) 

 

Segundo Avila (2017, p. 5): 

 

Dimensão da produção de conhecimento no interior do serviço social: é a 
sistematização da prática, seus processos reflexivos, proposições em 
intimidade com as tendências teórico críticas, em dispêndio de posições 
conservadoras.                                                                                                Dimensão 
político-organizativa da profissão: são os fóruns de deliberação, os Conselhos 
da classe, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa (ABEPSS) e outras 
associações político-profissionais, por meio das deliberações destas 
entidades é que são traçados e reafirmados os objetivos do projeto.                                      
Dimensão juridico-política da profissão: diz respeito ao conjunto de legisla-
ções que subsidiam a profissão, como o Código de Ética atual, a Lei de regu-
lamentação da profissão (8662-93), e as novas Diretrizes Curriculares. 

 

Frente as diversas transformações da globalização, o profissional Assistente 

Social está inserido para buscar respostas para os problemas sociais que atingem a 

população, assim como problemas econômicos, políticos e sociais. Intervir na 

realidade do usuário muitas vezes e um grande repto para o profissional, tal como 

construir propostas de trabalhos com objetivos de preservar os direitos da população 

e não ser um profissional apenas mero executor. E é por esse e outros motivos que 

ao atuar o Assistente Social de não deve ser um mero executor (LOPES, 2019). 

A seguir explana-se sobre questão social, objeto da profissão de serviço social. 

 

2.1.3 Questão Social 

Denomina-se questão social o produto das relações entre trabalhadores e 

burgueses provocadas pelo capitalismo ela é o objeto de intervenção do Serviço 

Social (MEIRELLES, 2017). 

Essas expressões da questão social são a matéria-prima ou o objeto do 
trabalho profissional. Pesquisar e conhecer a realidade é conhecer o próprio 
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objeto de trabalho, junto ao qual se pretende induzir ou impulsionar um 
processo de mudanças. Nesta perspectiva, o conhecimento da realidade 
deixa de ser um mero pano de fundo para o exercício profissional, tomando-
se condição do mesmo, do conhecimento do objeto junto ao qual incide a 
ação transformadora ou esse trabalho (IAMAMOTO, 2012, p.62).  

A questão social surge devido a exploração da mão de obra no capitalismo, 

historicamente, tem a haver com as necessidades da classe operária. Devido ao 

sistema econômico capitalista ser um sistema totalmente explorador, desigual e 

acumulador de riqueza, ele desencadeia diversas expressões da questão social, como 

violência, pobreza, desigualdade e outras diversas expressões dessa questão. O 

profissional Assistente Social tem como objeto de trabalho as expressões da questão 

social, ele trabalha na garantia de direitos da classe trabalhadora ou proletária 

(IAMAMOTO, 2001).  

Desta forma, estaria a Questão Social intimamente relacionada ao capitalismo:  
 

A questão social expressa, portanto, desigualdades econômicas, políticas e 
culturais das classes sociais, mediatizadas por disparidades nas relações de 
gênero, características étnico-raciais e formações regionais, colocando em 
causa amplos segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da 
civilização. Dispondo de uma dimensão estrutural, ela atinge visceralmente a 
vida dos sujeitos numa “luta aberta e surda pela cidadania” (Ianni, 1992), no 
embate pelo respeito aos direitos civis, sociais e políticos e aos direitos 
humanos. Esse processo é denso de conformidade e rebeldias, expressando 
a consciência e a luta pelo reconhecimento dos direitos de cada um e de 
todos os indivíduos sociais. É nesse terreno de disputas que trabalham os 
assistentes sociais (IAMAMOTO, 2010, p. 160).  
 

A questão social teve sua gênese na produção e na apropriação privada do 

trabalho. De acordo com Marx (2013, p. 32) “trabalho e acumulação são duas 

dimensões do mesmo processo, fruto do trabalho pago e não pago da mesma 

população trabalhadora”. De acordo com Iamamoto (2018, p. 32):  

 
A “questão social” condensa múltiplas desigualdades mediadas por 
disparidades nas relações de gênero, características étnico-raciais, relações 
com o meio ambiente e formações regionais, colocando em causa amplos 
segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civilização. Dispondo 
de uma dimensão estrutural – enraizada na produção social contraposta à 
apropriação privada dos frutos do trabalho, a “questão social” atinge 
visceralmente a vida dos sujeitos numa luta aberta e surda pela cidadania.  

 

Para Iamamoto (2018, p.34) uma das possíveis raízes da “questão social” na 

atualidade são as políticas governamentais favorecedoras do globo financeiro, capital 

produtivo das instituições, mercados financeiros e empresas multinacionais. Desta 

forma, para problematizar a questão social, no padrão do grande capital financeiro, 
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Iamamoto (2001), bem como Netto (2009), erguem uma sequência de fundamentos 

que nos deixa raciocinar sobre as manifestações históricas que têm caracterizado a 

questão social na atualidade. 22 Consequentemente, não é difícil perceber que o 

capitalismo exige um trabalho forçado e desigual, desta forma ele desencadeia 

diversos problemas, como desigualdade social, cultural e econômica, trazendo fome, 

pobreza, desemprego, violência. Todas essas consequências são expressões da 

questão social. O Serviço Social sendo um trabalho, e como tal de natureza não 

liberal, tem na questão social a base de sustentação da sua profissionalização e sua 

intervenção se realiza pela mediação organizacional de instituições públicas, privadas 

ou entidades de cunho filantrópico (GUERRA, 2000, p.18).  

A pobreza é a principal expressão da questão social e passa a ser entendida 

como resultado da falta de desenvolvimento social e econômico na sociedade. A 

“questão social” no começo era vista como caso de polícia, mas no momento atual ela 

passa para a esfera da política pública sendo uma responsabilidade estatal. A pobreza 

vem do desequilíbrio do mercado de trabalho (MEIRELLES, 2017). 

Para Iamamoto (2003), portanto a "questão social" expressa a desigualdade 

econômica, política e cultural da classe social. Enfatiza que foi a luta social que 

rompeu a esfera privada na relação entre capital e trabalho, empurrou as questões 

sociais para a esfera pública e exigiu a intervenção do estado para reconhecer os 

direitos dos sujeitos sociais envolvidos. 

A “questão social” diz respeito ao conjunto das expressões das 
desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista madura, 
impensáveis sem a intermediação do Estado. Tem sua gênese no caráter 
coletivo da produção, contraposto à apropriação privada da própria atividade 
humana- o trabalho- das condições necessárias à sua realização, assim 
como de seus frutos (IAMAMOTO apud CHABAN; ARRUDA, 2019, p.2).  

Na contemporaneidade, concorda-se com Iamamoto:  

[...]condensam múltiplas desigualdades mediadas por disparidades nas 
relações de gênero, características étnico-raciais, mobilidades espaciais, 
formações regionais e disputas ambientais, colocando em causa amplos 
segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civilização. Dispondo 
de uma dimensão estrutural - enraizada na produção social contraposta à 
apropriação privada do trabalho -, a questão social atinge visceralmente a 
vida dos sujeitos numa luta aberta e surda pela cidadania, no embate pelo 
respeito aos direitos civis, sociais e políticos e aos direitos humanos 
(IAMAMOTO apud YAZBEK; RAICHELIS; SANT’ANA, 2020, n.p). 
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Atualmente, é possível visualizar a questão social ao se olhar para o entorno e 

se verificar a existência de pessoas em situação de rua, pedintes, com moradias 

precárias, com fome, abandonadas, entre outros (SILVA, 2014).  

 

2.2 CONCEPÇÕES DE POLÍTICA SOCIAL: ASSISTÊNCIA SOCIAL  

           O segundo capítulo apresenta concepções sobre política social, em especial a 

Assistência Social, que é a política pública responsável por atender as famílias em 

vulnerabilidade social. Também, destaca brevemente o CRAS- Centro de Referência 

de Assistência Social, lócus da atuação do assistente social. 

2.2.1 Concepções de Política Social 

 

Neste item, apontam-se concepções de Política Social de acordo com a 

literatura. 

Dessa maneira, vale salientar o que destaca Senne (2017, p.6) quando busca 

elencar o que são as políticas públicas: 

As políticas públicas são compreendidas como as de responsabilidade do 
Estado – quanto à implementação e manutenção a partir de um processo de 
tomada de decisões que envolve órgãos públicos e diferentes organismos e 
agentes da sociedade relacionados à política implementada, políticas sociais 
se referem a ações que determinam o padrão de proteção social 
implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, para a redistribuição dos 
benefícios sociais visando a diminuição das desigualdades estruturais 
produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico. 

Nota-se que, em suma, tanto as políticas públicas quanto às sociais visam a 

exclusivamente o atendimento de qualidade e com justiça a todos os cidadãos de 

modo que todos consigam conviver em harmonia no desenvolvimento social de 

qualquer país (ANTUNES, 2018). 

As políticas sociais ora são vistas como mecanismos de manutenção da força 
de trabalho, ora como conquista dos trabalhadores, ora como arranjos do 
bloco no poder ou bloco governante, ora como doação das elites dominantes, 
ora como instrumento de garantia do aumento da riqueza ou dos direitos do 
cidadão (FALEIROS, 1991, p. 8). 

 

Como observou Antunes (2018, p.120), a combinação entre “neoliberalismo, 

financeirização da economia e reestruturação produtiva acarretou profundas 

transformações na composição da classe trabalhadora e em sua morfologia”. Essas 
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transformações acentuaram a desigualdade social, sendo necessário a proteção do 

estado com benefícios sociais (ANTUNES, 2018). 

 

Na visão social-democrata, concebem-se os benefícios sociais como 
proteção aos mais fracos, como compensação aos desajustes da supremacia 
do capital, o que, ao mesmo tempo, garante sua reprodução e legitimação; 
as políticas públicas têm o papel regulador das relações econômico-sociais, 
são constituídos fundos públicos para serem utilizados em investimentos em 
áreas estratégicas para o desenvolvimento e em programas sociais. Essa 
concepção foi traduzida no sistema do chamado Estado de Bem Estar Social, 
cujo aparato cresceu muito, levando a uma relativa distribuição de renda e ao 
reconhecimento de uma série de direitos sociais, mas também a um controle 
político burocrático da vida dos cidadãos, considerados como objetos, como 
meros consumidores de bens públicos. A partir dos anos 70, esse modelo 
entra em crise devido às mudanças no processo de acumulação, com novas 
tecnologias, novos padrões de relações de trabalho, provocando o 
esgotamento das possibilidades de atendimento às necessidades crescentes 
da população, o burocratismo, a ineficiência do aparelho governamental 
(TEIXEIRA, 2002, p.4). 

Quando as expressões da questão social se tornam latentes, o Estado é 

forçado a oferecer uma resposta à população. Essas respostas seriam as Políticas 

Sociais, que são vistas pelo Estado como uma proposta de luta contra as 

desigualdades sociais (CHAGAS, 2017). 

A constituinte foi um processo duro de mobilizações e contramobilizações de 
projetos e interesses mais específicos, configurando campos definidos de 
forças. O texto constitucional refletiu a disputa de hegemonia, contemplando 
avanços em alguns aspectos, a exemplo dos direitos sociais, humanos e 
políticos, pelo que mereceu a caracterização de Constituição Cidadã 
(BEHRING, 2003, p. 143). 

 

Assim, 

As políticas públicas articulam o conjunto de ações voltadas para a garantia 
dos direitos sociais, configurando um acordo público que visa dar conta de 
determinadas demandas em diversas áreas. Representam, ainda, um 
conjunto de deliberações e ações de um governo para solucionar problemas 
que, em um dado momento, os cidadãos e o próprio governo de uma 
comunidade política consideram prioritários ou de interesse público (SILVA; 
SOUZA, 2015, p. 3). 

 

Conforme Cunha & Cunha apud Silva; Souza, ( 2015, p.3), “As Políticas 

Públicas têm sido criadas como resposta do Estado às demandas que emergem da 

sociedade e do seu próprio interior, sendo a expressão do compromisso público de 

atuação numa determinada área a longo prazo”. 

O Brasil busca suprir essa demanda tendo em vista que a melhor fase das 

políticas sociais ocorre nos anos de 2003 a 2014 com a mudança de governo. Deve-

se salientar que, nesse período, há uma economia estável, no qual as políticas sociais 
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podem ser ofertadas a população de baixa renda (CALIXTRE, 2018). 

Na segunda parte enfatiza-se que, mesmo neste cenário de tensões, houve 
progressos relativos nas condições de vida dos brasileiros. Em geral, o núcleo 
da estratégia social no período 2003-2014 esteve ancorado no crescimento 
da economia que trouxe reflexos positivos na ampliação do gasto social, na 
recuperação do mercado de trabalho, na potencialização dos efeitos 
redistributivos da Seguridade Social e no combate à pobreza extrema. Todos 
esses fatores contribuíram para a melhoria dos indicadores sociais. Não 
obstante, as fragilidades sociais do experimento desenvolvimentista estavam 
expostas pela baixa intensidade da mudança no conflito na distribuição das 
rendas; e a quase inexistente redistribuição da propriedade privada 
(CALIXTRE, 2018, p.3-4).  

Portanto o estado intervém nesse momento nas desigualdades sociais, 

entende-se conforme Demo, que as mesmas devem ter caráter preventivo nas 

desigualdades e evitando que se acentuem. Aparentemente, gastos em Políticas 

Sociais podem parecer altos, mas se pensar no fato de que prevenirá um problema 

antes que se prolifere será sempre melhor (DEMO, 1994).  

[...] política social precisa ser redistributiva de renda e poder, não distributiva. 
Se distributiva, não toca a desigualdade social. Renda e poder necessitam 
ser desconcentrados, o que implica as concentrações privilégios, os 
processos enriquecimento e de acumulação de poder, as centralidades 
administrativas. De modo geral, política social era mantida na mera 
distribuição (DEMO, 1994, p.22).  

De outro modo as políticas sociais são intervenções do Estado a fim da 

manutenção e do controle das relações de exploração social mesmo que através de 

ações voltadas ao remanejamento dos benefícios sociais na busca pela diminuição 

das desigualdades sociais produzidas pelo capitalismo. As políticas sociais levam em 

consideração o trabalho dos Assistentes Sociais diante dos processos coletivos que 

os insere. Podendo ser eles trabalhadores nas instituições públicas ou privadas, 

relaciona-se que as políticas sociais e os processos sócio - institucionais devem andar 

juntos, pois estão diretamente ligados entre o estado e a sociedade civil 

(ALMEIDA,1996 Apud MORANI, 2015).  

A política social, enquanto intervenção do Estado nas questões sociais 
(Fleury, 1994) e fenômeno intrínseco ao desenvolvimento capitalista, tem sido 
objeto de estudo e debate entre as mais diversas correntes da Ciência 
Política, da Sociologia e da Economia. A emergência dos direitos sociais e 
das estruturas de proteção social guarda relação com a transição das 
sociedades para a modernidade e com a incorporação de novas atribuições 
ao Estado. A política social passa a ser elemento-chave para compreensão 
do papel político e econômico do Estado moderno nos mais diversos temas 
de investigação, que vão desde a própria natureza do Estado capitalista até 
os processos de industrialização, modernização, e construção dos Estados 
nacionais, passando pelas consequências das políticas sociais nas esferas 
da produção e reprodução social e nos conflitos entre as classes sociais 



34 
 

(SESTELO et al, 2017, n.p). 

As políticas públicas devem ser sempre emancipatória, podendo assim juntar 

autonomia econômica com autonomia política. A economia é voltada para a 

sustentação e política está plantada na cidadania. Não se pode dizer que a política 

social é uma ajuda ou um ato de caridade, mas sim uma necessidade diante das 

desigualdades sociais (DEMO,1994).  

Uma definição de política pública para o autor Fernandes (2007) é que as 

políticas públicas se manifestem em duas dimensões, sendo administrativo e político. 

Costuma-se pensar o campo das políticas públicas unicamente 
caracterizadas como administrativo ou técnico, e assim livre, portanto do 
aspecto ‘político’ propriamente dito, que é mais evidenciado na atividade 
partidária eleitoral. Esta é uma meia verdade, dado que apesar de se tratar 
de uma área técnico-administrativa, a esfera das políticas públicas também 
possui uma dimensão política uma vez que está relacionado ao processo 
decisório (FERNANDES, 200, p. 203). 

Política social, conforme Pereira (2008, p. 94):  

Quando se fala de política pública, está se falando de uma política cuja 
principal marca definidora é o fato de ser pública, isto é, de todos, e não 
porque seja estatal (do Estado) ou coletiva (de grupos particulares da 
sociedade) e muito menos individual. O caráter público desta política não é 
dado apenas pela sua vinculação com o Estado e nem pelo tamanho do 
agregado social que lhe demanda atenção, mas pelo fato de significar um 
conjunto de decisões e ações que resulta, ao mesmo tempo, de ingerências 
do Estado e da sociedade. 

As políticas sociais não se restringem ao Estado, mas sim ao Estado e à 

sociedade. Essas políticas tem a função social de minorar os impactos do capitalismo 

sobre os trabalhadores (PEREIRA, 2008).  De outro modo: 

O Estado social capitalista atua para a manutenção e controle da força de 
trabalho, a fim de garantir a reprodução ampliada do capital. Frente a isso, o 
que se observa é o aumento da fragilidade nas bases de universalização da 
política social no Brasil, que para os assistentes sociais pode revelar 
dificuldades em alcançarem resultados em suas atuações profissionais, 
considerando que a área é chamada a atuar enquanto participante do 
conjunto das profissões existentes pela necessidade de controle da força de 
trabalho, da legitimação do modo de produção capitalista e como mediadora 
dos projetos em disputa (CEOLIN, 2014) (DE SOUZA, 2019, p.18). 

As políticas públicas também estão interligadas às políticas partidárias. Todas 

as ações desenvolvidas contam com a provação de um grupo de pessoas sendo que 

muitas vezes essas decisões são resolvidas por grupos partidários (UNGHERI, 2018). 

A questão da finalidade da política e de sua representatividade nos remete à 
sua dimensão pública, porque a política é uma atividade que envolve a 
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natureza pública e simbólica do poder e, quando bem exercida, relaciona-se 
à disputa de ideias, de projetos e de concepções no espaço público, à vista 
de todos (VAZ, 2001). Nessa perspectiva, existe uma identificação da política 
com o sentido de público, com o mundo comum, compartilhado (SUASSUNA 
e ALMEIDA, 2005). Isso quer dizer que seus objetivos não devem obedecer 
apenas a interesses privados, de pequenos grupos ou à manutenção do 
poder, e, sim, às questões sociais de interesse público e orientadas por 
princípios de igualdade e justiça (UNGHERI, 2018, p.25).  

As políticas públicas estão ligadas às políticas sociais, as políticas sociais 

abrem um novo campo chamado de terceiro setor, pois o estado não dá conta da 

demanda populacional vulnerável existente (BITENCOURT, 2018).   

O cenário para a atuação do empresariado nas ações sociais surge a partir 
das ideias de privatização da esfera pública e da publicização dos interesses 
privados, dando margem ao chamado ativismo social voluntário do setor 
privado e de ONGs, dirigido à melhoria da situação da parcela da sociedade 
mais vulnerável, vítima do desemprego, da baixa renda e da falta de acesso 
a oportunidades sociais. Na verdade, passam a atuar em conjunto com o 
Estado, que ainda mantém seu dever constitucional com essas demandas, 
mas cuja ação não tem sido suficientemente eficaz no combate a essas 
situações (que demandam maior atuação da própria sociedade). No entanto, 
todas as obrigações legais relativas aos direitos sociais e trabalhistas passam 
por um processo de abalo que objetiva sua reforma; nesse palco, 
empresários e governo empenham-se em descobrir modos legítimos de 
desconstituir as garantias sociais como direitos universalizados (por seu alto 
custo). Assim, ao que parece, uma das formas de se chagar à legitimidade 
para o desmanche das garantias público estatais seria a adaptação da ideia 
de “participação de novos atores” na questão social (BITENCOURT, 2018, 
p.80). 

 A política social, realizada pela sociedade civil teve um avanço nos últimos 

anos. Segundo Perez; Da Fonseca (2018), com novas demandas voltadas à área da 

saúde, em especial porque o estado não suporta a demanda populacional existente. 

 

2.2.2 A política de Assistência Social 

A política da assistência social tem como marco principal a defesa dos direitos 

da pessoa diante do estado, principalmente daquelas que vivem em situação de 

vulnerabilidade social, visa a garantia dos mínimos sociais (LOAS, 1993). Promove 

programas e projetos aos quais beneficiam as famílias mais vulneráveis econômica e 

socialmente (COUTO, 2009).  

Quanto à Política de Assistência Social: 

A Assistência Social é dever do Estado e os benefícios, serviços, programas 
e projetos nesse ramo da Seguridade são instrumentos poderosos para a 
solução do grave problema da pobreza, desigualdade e exclusão social no 
Brasil, na medida em que visam não somente garantir os mínimos sociais aos 
indivíduos necessitados, mas também integrá-los na sociedade e no mercado 
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de trabalho, para que consigam uma elevação no padrão de vida. Isso é 
possível porque, a Assistência cria possibilidades para que o usuário tome 
conta de suas necessidades de forma independente, tudo para dar primazia 
aos direitos mínimos de cidadania e dignidade (BRASIL, 2004 apud 
CAVALCANTI, 2012, p.19). 

A política social inserida no Brasil teve maior reconhecimento após a carta de 1988, 

haja vista a busca em beneficiar a população mais pobre do país com benefícios 

compensatórios para manter as pessoas, ao menos, com o mínimo do básico. Além 

disso, a economia do país também ganha, pois estaria tendo giro econômico 

(GIMENEZ, 2017). 

Na verdade, isso que fora projetado na Carta de 1988, tomou forma concreta 
no que se refere à política social brasileira. Com grande heterogeneidade 
setorial, os exemplos são variados nas diversas áreas da política social, seja 
na organização do Sistema Único de Saúde (SUS) ou na área de educação. 
Contudo, de forma concreta, a Previdência Social é protagonista dessa 
política distributiva de renda no Brasil (GIMENEZ, 2017, p.6).      

Em vista de um trajeto percorrido para a garantia de direitos, a Constituição de 

1988 contribuiu para a transição da assistência social e o reconhecimento de políticas 

públicas e sociais. Logo após 1988 criou-se a Lei Orgânica da Assistência Social em 

1993, uma conquista que deve ser reconhecida e utilizada pelos brasileiros, pois visa 

a garantir os mínimos sociais, passando a ser um direito para quem dela necessitar 

(LOAS, 1993). 

É preciso considerar que a assistência social, ao alcançar o patamar de 
política social pública, conquistou um espaço inquestionável: o campo do 
direito social. É necessário também destacar que isso aconteceu em tempo 
histórico de construção da redemocratização do país e da luta pela garantia 
de direitos sociais universais. Pode-se afirmar que essas conquistas 
representaram avanços para a realidade brasileira, porém isso não aconteceu 
somente em terreno fértil, mas sim em meio a contraditoriedades e disputas 
ideológicas e políticas, diante de um período histórico que impôs à assistência 
social “o desafio de operar no terreno da ambiguidade” (YAZBEK, 2004, p. 
12). 

Assim, em 07 de dezembro de 1993, é publicada a Lei Orgânica Da Assistência 

Social - LOAS, Lei nº 8.742, com o propósito de regulamentar aspectos da 

Constituição e criar critérios para a organização da Assistência Social no país (BRASIL 

1993).  

A LOAS, em seu artigo primeiro, estabelece: 

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas (LOAS, 
1993, n.p). 
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Pode-se destacar que a política de assistência social é conquista dos 

trabalhadores, no caso brasileiro, assim como as demais políticas sociais que surgem 

a partir da Revolução Industrial, no caso europeu e norteamericano, momento no qual 

a grande massa populacional era de baixa renda, muitas vezes, sem condições 

mínimas de sobrevivência e sem apoio econômico e social (SENNE, 2017). Tais 

conquistas permanecem e se tornam de extrema importância na sociedade atual, a 

qual é amplamente envolta por condições e noções capitalistas, essas conquistas 

possibilitam harmonização nesse processo, minimizando casos de injustiças e 

discriminação (COUTO, 2009).  

Coube ao Estado viabilizar salários indiretos por meio das políticas sociais 
públicas, operando uma rede de serviços sociais, que permitisse liberar parte 
da renda monetária da população para o consumo de massa e consequente 
dinamização da produção econômica (IAMAMOTO, 2012, p.30). 

E, nesse aspecto e enfoque, a assistência social compreende-se de essencial 

importância, visto que busca realizar a equanimidade, evitando a elitização dos 

processos políticos, sociais e públicos, fomentando assim o ideal tão almejado de 

democratização do país (BRASIL, 2004).  

 Vale salientar, nesse aspecto, que a Política Nacional de Assistência Social, 

instituída em 2004, representou dentro do Serviço Social, uma linde para a oferta de 

ações e de serviços a grupos vulneráveis.  

Nesse período a reestruturação do Sistema Único de Assistência Social, 
fundamentado nos compromissos da Política, propôs a articulação de ações, 
serviços e benefícios a partir de gestão descentralizada. Após os 
compromissos assumidos pela Política e, posteriormente, pela Lei 
12.435/201110, os serviços da assistência social foram organizados em 
Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, destinados a prevenção 
de riscos sociais e pessoais de indivíduos e famílias em situação de 
vulnerabilidade social, e prevenção de famílias e indivíduos que já estão em 
situação de risco e vulnerabilidade social, respectivamente (BRASIL, 2004, 
p.36). 

A Política de Assistência Social começou a se concretizar na sua 

essencialidade a partir da implementação do Sistema Único de Assistência Social. 

Nessa etapa foi reconhecida como política pública de proteção social (BRASIL, 2004). 

A Política Nacional de Assistência Social – PNAS, tem por objetivos  

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 
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convivência familiar e comunitária (PNAS, 2004, p. 33). 

Realizando-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 (PNAS, 2004, p. 33). 

De acordo com Boschetti, Teixeira e Salvador (2013, p.2):  

Do ponto de vista da concepção de assistência social, é inegável que a 
institucionalidade do SUAS tenta retirar a assistência social do arcabouço da 
filantropia e cria diretrizes, critérios e forte arcabouço legal, antes inexistente 
e de difícil estruturação em uma nação federada, com fortes disparidades 
nacionais e locais. A definição conceitual de assistência como política de 
proteção social presente na PNAS e no SUAS amplia suas feições e funções 
ali determinadas, rompendo com a histórica nomenclatura até então 
existente. 

Isso significa dizer que a assistência social é política pública preocupada com 

a sociedade e juntamente com o assistente social, muito colaboram na construção da 

cidadania democrática e justa para as pessoas, tendo como possibilidade, através das 

relações e dos objetivos de seu trabalho, a construção de uma vida digna e feliz a 

todos os seres humanos, atuando diretamente na vida do indivíduo e nas suas ações 

perante a sociedade (RAICHELIS, 2010). 

O assistente social é um dos profissionais da política de assistência social 

brasileira,  

E os Assistentes Sociais são desafiados neste tempo de divisas, de gente 
cortada em suas possibilidades de trabalho e de obter meios de 
sobrevivência, ameaçada na própria vida. Tempos de crise, em que cresce o 
desemprego, o subemprego, a luta por meios para sobreviver no campo e na 
cidade (IAMAMOTO, 2015, p.18).  

Entretanto, sozinhos, esses não conseguem fazer com que as ações realizadas 

sejam realmente efetivadas, sendo de extrema importância os diferentes 

instrumentos, abordagens e estratégias que venham a utilizar na execução de seu 

papel social, enquanto colaboradores diretos da ação cotidiana e social dos indivíduos 

através de um trabalho pautado e realizado eticamente (IAMAMOTO, 2003). 

 

2.2.3 O Que São os Centros de Referencias de Assistência Social-CRAS 

Com a criação do SUAS – Sistema Único de Assistência Social, fortaleceu-se 

a relação entre o serviço social, o assistente social e a política de assistência social. 
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A assistência social está organizada sob o conceito da proteção social (BRASIL, 

2005). 

Dessa maneira, 

[...] as políticas sociais não se constituem em políticas propriamente ditas: ao 
contrário, os planos, programas e estratégias governamentais são resultados 
de situações historicamente determinadas, de revoluções e crises 
econômicas e de reivindicações operarias, [...] resultado apenas do 
desabrochar do espírito humano, a política social é uma maneira de 
expressar as relações sociais (GUERRA, 2011, p.134). 

Observando a hierarquização proposta por meio do conceito da proteção social, 

criaram-se vários equipamentos de básica, média e alta complexidade na intenção de 

operacionalizar a política de assistência social, equipamentos esses que necessitam, 

obrigatoriamente, de assistentes sociais em suas equipes de profissionais (BRASIL, 

2005). 

O Serviço Social no CRAS- Centro de Referência da Assistência Social tem por 

finalidade acompanhar as famílias, sendo de sua responsabilidade, fomentando e 

buscando realizar as articulações com a rede socioassistencial presente no seu 

território de abrangência, além de realizar os encaminhamentos necessários a essa 

rede através de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar (BEGNAMI, 2019). 

A partir dos princípios, objetivos e diretrizes gerais que a LOAS e a PNAS 
trazem, se favorece pensar em serviços que atendam as demandas da 
população localmente (Spink, & Ramos, 2016). Entretanto, os profissionais 
que atuam, por exemplo, nos CRAS, frequentemente se deparam com 
demandas da comunidade que extrapolam o previsto, sendo necessária a 
constante reinvenção e criação de novas maneiras de intervir junto aos 
usuários atendidos (Silva, & Corgozinho, 2011), o que, por sua vez, 
potencializa a articulação com outros serviços em rede (SILVA, 2020, p.5). 
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Igualmente, os CRAS são unidades públicas estatais descentralizadas da 

política de assistência social, responsáveis pela organização e oferta de serviços da 

proteção social básica do SUAS nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos 

municípios. O CRAS é considerado “a porta de entrada” do SUAS, pois é uma unidade 

que possibilita o acesso de um grande número de famílias à rede de proteção social 

da assistência social (MDS, 2009 apud BEGNAMI, 2019). 

A unidade de atendimento da atenção básica da Política de Assistência Social 

é o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social: 

O CRAS é a unidade pública responsável pela oferta do Programa de 
Atenção Integral às Famílias - PAIF e, dessa forma, deve dispor de espaços 
que possibilitem o desenvolvimento das ações previstas por este Serviço. O 
CRAS deve ser uma unidade de referência para as famílias que vivem em um 
território (MDS, 2009, p.48). 

Um dos serviços ofertados no CRAS é o PAIF- Programa de Atenção Integral 

a Família (BRASIL,2004). 

O PAIF é o principal serviço de Proteção Social Básica, ao qual todos os 
outros serviços desse nível de proteção devem articular-se, pois confere a 
primazia da ação do poder público na garantia do direito à convivência familiar 
e assegura a matricialidade sociofamiliar no atendimento socioassistencial, 
um dos eixos estruturantes do SUAS (MDS, 2009, p.31). 

Conforme caracteriza os documentos da política de assistência social, 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no 
trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de 
fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus 
vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria 
de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. 
O trabalho social do PAIF deve utilizar-se também de ações nas áreas 
culturais para o cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar universo 
informacional e proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço. 
As ações do PAIF não devem possuir caráter terapêutico (TIPIFICAÇÂO, 
2014, p.12). 

Nesse enfoque, vale salientar que O CRAS “deve prestar serviço, 

potencializando as mudanças significativas para a população, com vista a mudar suas 

condições efetivas e torná-las sujeito de sua própria vida” (BRAGA, 2011, p.148). 

Todos os serviços da proteção social básica, desenvolvidos no território de 
abrangência do CRAS, em especial os Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, bem como o Serviço de Proteção Social Básica 
no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas, devem ser a ele 
referenciados e manter articulação com o PAIF. É a partir do trabalho com 
famílias no serviço PAIF que se organizam os serviços referenciados ao 
CRAS. O referenciamento dos serviços socioassistenciais da proteção social 
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básica ao CRAS possibilita a organização e hierarquização da rede 
socioassistencial no território, cumprindo a diretriz de descentralização da 
política de assistência social (TIPIFICAÇÂO, 2014, p.12). 

Segundo a Tipificação dos Serviços Socio Assistenciais (2014, p. 13) os 

usuários do CRAS são: 

Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do 
precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de 
pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de 
vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de abrangência dos 
CRAS, em especial: - Famílias beneficiárias de programas de transferência 
de renda e benefícios assistenciais; - Famílias que atendem os critérios de 
elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que ainda não foram 
contempladas; - Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de 
dificuldades vivenciadas por algum de seus membros; - Pessoas com 
deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade 
e risco social. 

Os objetivos do trabalho do CRAS são, 

Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua 
qualidade de vida; - Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, 
possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas; - 
Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o 
protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades; - Promover 
acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços 
socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de 
proteção social de assistência social; - Promover acesso aos demais serviços 
setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos; - Apoiar famílias que 
possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por 
meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências 
familiares (TIPIFICAÇÂO, 2014, p.13). 

O trabalho do CRAS deve contribuir para, 

Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social no território de 
abrangência do CRAS; - Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu 
agravamento ou reincidência no território de abrangência do CRAS; - 
Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; - Melhoria da 
qualidade de vida das famílias residentes no território de abrangência do 
CRAS (TIPIFICAÇÂO, 2014, p.13). 

 

2.3 O SERVIÇO SOCIAL COM FAMÍLIAS 

Este capítulo aborda a atuação do profissional de Serviço Social junto às 

famílias em vulnerabilidade social; caracteriza também o que são famílias em 

vulnerabilidade social. 

 

2.3.1 Atuação De Serviço Social Com Famílias 
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As famílias se constituem em importantes instituições sociais, pois englobam 

todo o processo de formação humana de modo que buscam concretizar ideias e 

pensamentos de atuação social (OLIVEIRA, 2009). 

É necessário, ao analisarmos a maneira pela qual as pessoas concebem a 
família, considerarmos o sentido e a ideologia que as levaram escolher uma 
ou outra forma de organização e constituição familiar, assim como a forma de 
relacionamento intrafamiliar. Precisamos considerar a questão histórica, que 
não se encontra dissociada das circunstâncias do cotidiano, é preciso 
também que compreendamos as escolhas que definem um ou outro rumo no 
pensar ou no vivenciar a maneira de ser família na sociedade 
contemporânea. A estrutura organizacional familiar, porém, não significa 
necessariamente um determinante da forma como se dá a relação. Podemos 
encontrar duas famílias com a mesma composição que apresentam modos 
de relacionamento completamente diferentes. Nesse contexto, o que se pode 
levar em conta são suas histórias e as questões socioculturais (OLIVEIRA, 
2009, p. 72). 

Há tempo destaca-se que a relevância da família no seio da vida social está 

clara no artigo 226 da Constituição Federal do Brasil, quando afirma que: “ a família, 

base da sociedade, tem especial 11 proteção do Estado”, endossando assim, o artigo 

16, da Declaração do Direitos Humanos, que define a família como sendo o núcleo 

natural e fundamental da sociedade, e com direito a proteção da sociedade e do 

Estado. No Brasil, este reconhecimento se reafirma nas legislações específicas da 

Assistência Social: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso e 

na própria Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), entre outras (SILVA; SOUZA, 

2015). 

Nessa perspectiva, os profissionais que trabalham diretamente com essas 

diferentes organizações familiares, à exemplo, o profissional atuante no CRAS, são 

de extrema importância, pois convive diariamente com a dor, amargura e a 

vulnerabilidade do próximo e com a omissão do estado (SARTI, 2007). 

Pensar a família como uma realidade que se constitui pelo discurso sobre si 
própria, internalizado pelos sujeitos, é uma forma de buscar uma definição 
que não se antecipe à sua própria realidade, mas que nos permita pensar 
como ela se constrói, constrói sua noção de si, supondo evidentemente que 
isto se faz em cultura, dentro, portanto, dos parâmetros coletivos do tempo e 
do espaço em que vivemos, que ordenam as relações de parentesco (entre 
irmãos, entre pais e filhos, entre marido e mulher). Sabemos que não 
há realidade humana exterior à cultura, uma vez que os seres humanos se 
constituem em cultura, portanto, simbolicamente (SARTI, 2007. p.27). 

Aquelas famílias que não se encaixam no modelo nuclear ainda são 

compreendidas de modo geral como “desestruturadas” (MIOTO, 2010).  

A família está passando por um processo de desestruturação para reinventar-
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se, o que está terminando é a antiga idealização. O homem era o 
administrador da casa, a mulher por sua vez a figura materna. Atualmente se 
vê muitas mulheres sendo chefe de família e lutando pelo sustento dos filhos. 
Há um interesse maior, por parte dos pais, nos cuidados com a educação 
destes (SILVA; SOUZA, 2015, p. 2). 
. 

Mioto (2010, p.54) aponta que ainda se usa o termo “[...] para nomear as 

famílias que falharam no desempenho das funções de cuidado e proteção dos seus 

membros e trazem dentro de si as expressões de seus fracassos, como alcoolismo, 

violência e abandonos”. 

Na contemporaneidade, a diversidade de questões que envolve a 
configuração familiar passa muito mais pela constituição de laços afetivos. 
Dessa forma, não é concebível a rotulação das relações afetivas 
empreendidas pelas pessoas. Quem poderá dizer que duas pessoas do 
mesmo sexo que se amam, coabitam, constroem juntas um patrimônio, não 
são uma família? Um casal heterossexual, que não tenha filhos, também não 
pode configurar-se como família? A família monoparental, seria de fato uma 
família? A família não pode ser reduzida a um simples e único modelo, tendo 
em vista que é composta a partir de seres humanos, com vivências e 
experiências distintas, com diferentes subjetividades e, por isso mesmo, em 
constante transformação (SILVA; SOUZA, 2015, p. 5). 

 

Assim a implementação da Política Nacional de Assistência Social apresenta, 

como base, a organização do Sistema Único de Assistência Social para conhecer mais 

profundamente as famílias que serão direcionadas aos programas. Os casos são 

estudados pela equipe interdisciplinar e encaminhados para o programa adequado, 

sendo “diretamente relacionadas a suas condições sociais, crenças e hábitos culturais 

- e por constituírem espaço de contradições e conflitos, tais famílias apresentam 

significativas diferenças entre si, mesmo fazendo parte de um mesmo segmento 

social” (GUEIROS, 2010, p.29).  

De outro modo, 

O Estado tem deixado responsabilidades que são de natureza pública para o 
universo privado, a família. A partir da trajetória de centralização da família, 
conforme já descrito acima, observa-se que ao mesmo tempo em que o 
Estado entende a família como a principal e mais importante esfera social, 
por vezes também à culpa diante das situações e problemáticas sociais 
decorrentes. Isso se demonstra principalmente pelo fato de que a família é 
constantemente cobrada a realizar as mudanças no universo privado, que diz 
respeito diretamente ao cotidiano, sem considerar o nível da sociedade 
macroeconômica na qual as famílias estão inseridas (SILVA; SOUZA, 2015, 
p. 2). 

 

Na PNAS fica claro a opção por colocar a família no centro do trabalho da 

política de assistência social. Segundo a PNAS (Brasil, 2004, p.40) a matricialidade 

sócio familiar se refere à centralidade da família como núcleo social fundamental para 

a efetividade de todas as ações e serviços da política de assistência social.  
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Pensar a família como uma realidade que se constitui pelo discurso sobre si 
própria, internalizado pelos sujeitos, é uma forma de buscar uma definição 
que não se antecipe à sua própria realidade, mas que nos permita pensar 
como ela se constrói, constrói sua noção de si, supondo evidentemente que 
isto se faz em cultura, dentro, portanto, dos parâmetros coletivos do tempo e 
do espaço em que vivemos, que ordenam as relações de parentesco (entre 
irmãos, entre pais e filhos, entre marido e mulher). Sabemos que não há 
realidade humana exterior à cultura, uma vez que os seres humanos se 
constituem em cultura, portanto, simbolicamente” (SARTI, 2005. p.27). 

 
 

Nota-se que através de uma pesquisa bem elaborada pode-se identificar que 

muitas famílias vivem situações que requerem um atendimento mais humanizador e 

individualizado (GUEIROS, 2010). 

Nos últimos anos, várias mudanças vêm ocorrendo no plano 
socioeconômicocultural, pautadas no processo de globalização da economia 
capitalista, elas interferem no contexto e estrutura familiar, trazendo 
alterações no padrão tradicional de organização. Desta forma, não se pode 
falar apenas sobre família, mas famílias, para que se possa tentar considerar 
a diversidade de relações que convivem na sociedade. Por consequência, o 
trabalho com famílias tem se constituído numa fonte de ansiedade para os 
profissionais que trabalham na área, tanto pela atualidade como pela 
complexidade do tema (SILVA; SOUZA, 2015, p. 3). 

 

A intervenção do Serviço Social abrange todos os aspectos da vida social, 

material, cultural “pois incidem no campo do conhecimento, dos valores, dos 

comportamentos, da cultura produzindo efeitos reais na vida dos sujeitos – uma ação 

educativa – orientada por diferentes tendências pedagógicas” (SILVA, 2005, p. 59).  

O foco do serviço social é a família. No Brasil, ele nasce vinculado aos 
movimentos de ação social numa proposta de dinamização da missão política 
de apostolado social junto as classes subalternas, particularmente junto a 
família operária. Ou seja, o alvo predominante do exercício profissional é o 
trabalhador e a sua família, em todos os espaços ocupacionais. (IAMAMOTO, 
apud SILVA; SOUZA, 2015, p. 8). 
 

Quando se trabalha com famílias, o serviço social precisa focar numa 

perspectiva socioeducativa, a qual vê as pessoas como sujeitos de direitos, buscando 

conhecer e tratar suas fragilidades, qualidade de vida, fortalecimento dos vínculos 

familiares e sociais. (MILANI, 2020).  

O trabalho do assistente social tem como objetivo de proteção das famílias, 

considerando sempre sua diversidade e particularidade (MILANI, 2020).  

 

Portanto, na situação contemporânea, não se pode definir um “modelo” de 
família a ser seguido e uma única forma de trabalho com a mesma, pois ela 
possui particularidades e 5 diferentes formas de enfrentamento das 
consequências do processo de produção capitalista e das transformações na 
sociedade consumista, determinadas pelo próprio sistema de produção que 
repercuti no consumo, na dinâmica social, comunitária e familiar, na vida e na 
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classe social, que a família está inserida. O desafio das políticas públicas que 
visa a proteção social é pensar e repensar a família buscando superar velhas 
ações e concepções centradas na focalização e estratificação da proteção 
social a partir das famílias (SILVA; SOUZA, 2015, p. 4-5). 

 

Vale destacar que quando se trata de trabalho com famílias, esse precisa ser 

contínuo, processual e sistemático, deve ser desenvolvido com preparação e 

planejamento, priorizando a interdisciplinaridade e a ação socioeducativa com o 

objetivo de transformação (MILANI, 2020).  

As famílias atendidas e acompanhadas pelo CRAS são famílias em situação 

de vulnerabilidade Social (MDS, 2009). 

 

2.3.2 O Que São Famílias em Situação De Vulnerabilidade Social  

Neste item, apresenta-se o entendimento sobre vulnerabilidade social. 

O conceito de vulnerabilidade ao tratar da insegurança, incerteza e exposição 
a riscos provocados por eventos socioeconômicos ou ao não-acesso a 
insumos estratégicos apresenta uma visão integral sobre as condições de 
vida dos pobres, ao mesmo tempo em que considera a disponibilidade de 
recursos e estratégias para que estes indivíduos enfrentem as dificuldades 
que lhes afetam (VIGNOLI e FILGUEIRA, 2001, apud AMBRAMOVAY, 2002, 
p. 34 -35). 

 

Vulnerabilidade social, há várias formas de explicar esse termo (CANÇADO et 

al, 2014). 

Karl Marx, em O Capital, 1867, alertava para as contradições inerentes à 
sociedade capitalista moderna. Estas sociedades possuiriam um caráter 
antagônico porque suas relações de produção teriam como essência a busca 
pelo lucro, o que geraria a exploração das forças de trabalho, definindo 
nitidamente uma classe dominante e uma classe dominada. De acordo com 
Marx as desigualdades sociais seriam intrínsecas ao modo de produção 
capitalista. Baseando-se no materialismo histórico o autor afirma que o 
conflito sempre esteve presente nas relações sociais e o único meio de 
reverter este quadro seria com a abolição da propriedade privada. Marx 
recebe inúmeras críticas, sobretudo no que diz respeito ao determinismo 
econômico de sua teoria, todavia, sua contribuição para análise da 
vulnerabilidade social é inegável (CANÇADO et al, 2014, p.6). 

Têm muitos anos que discute-se a expressão vulnerabilidade social, mas não 

há unanimidade firmada na literatura (COSTA, et al, 2018).  

Embora venha sendo discutida nos últimos anos, a expressão vulnerabilidade 
social não possui um significado único e consolidado na literatura. Um 
testemunho deste fato é o texto de Prowse (2003), que analisa os diversos 
usos desta categoria em um conjunto de artigos produzidos no âmbito do 
Centre for Chronic Poverty, do Reino Unido. O autor também aborda as 
implicações desta multiplicidade de significados para a compreensão das 
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análises apresentadas, bem como para o debate em torno da questão da 
pobreza crônica. De acordo com o autor, enquanto alguns trabalhos referem-
se à vulnerabilidade como suscetibilidade à pobreza, outros a caracterizam 
como sintoma de pobreza. Haveria ainda aqueles que a compreendem como 
uma das dimensões da pobreza (COSTA, et al, 2018, p.13).  

Pode-se diferenciar vulnerabilidade social de pobreza.  

Vulnerabilidad no es exactamente lo mismo que pobreza se bien la incluye. 
Esta última hace referencia a uma situación de carência efectiva y actual 
mientras que la vulnerabilidad trasciende esta condción proyectando a futuro 
la posibilidad de padeceria a partir de ciertas debilidades, que se constatan 
em el presente. (KATZMAN apud SILVA, 2007, p. 02) 

 

Pobreza somente envolve a parte econômica, já a vulnerabilidade social 

envolve a parte econômica, a vida, o lazer, a saúde, entre outros (CANÇADO et al, 

2014). 

O departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(DIEESE), juntamente com o Ministério do Trabalho, adota a definição de 
vulnerabilidade proposta pelo Programa Nacional de Assistência de 2004 
(PNAS/2004), conjugando situações de precariedade do trabalho, de 
fragilidade dos suportes de proximidade e a posição de determinados grupos 
sociais em relação ao mundo do trabalho. Em seu indicador, a população 
vulnerável é delimitada no contexto familiar e é medida pela combinação de 
nove atributos, como renda per capita, tamanho, tipo, chefia e composição da 
família, dimensionado através de consulta domiciliar ampla (CANÇADO et al, 
2014, p.6). 

Dessa forma, a proteção social às pessoas e às famílias em situação vulnerável 

e necessitadas tende a acolher e a desenvolver a atenção de maneira social e 

assistencial, especialmente por se tratar de indicador de expressões da questão social 

(RAICHELIS, 2010). 

Tais questões são abordadas pelo assistente social por meio de inúmeros 
recortes, que contribuem para delimitar o "campo" ou objeto do trabalho 
profissional no âm bito da "questão social". Importa considerar as 
características específicas que as expressões da questão social assumem 
aos níveis regional, estadual e municipal e as alterações sócio-históricas que 
nelas vêm se processando, também em função das formas coletivas com que 
possam estar sendo enfrentadas pelos sujeitos envolvidos (IAMAMOTO, 
2012, p.100). 

Dá-se o entendimento de vulnerabilidade social quando há vários fatores de 

riscos, sendo eles naturais ou não (CUOGHI, 2017). 

A utilização do termo vulnerabilidade iniciou-se na década de 1990 em 
debates sobre políticas públicas, principalmente relacionadas a AIDS e em 
organismos internacionais específicos (ONU, Banco Mundial e CEPAL), 
visando substituir o termo “exclusão social” (MONTEIRO, 2011). 
Especificamente sobre a vulnerabilidade social, ela é considerada nova, 
complexa, importante para se avaliar as políticas públicas sociais e para se 
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criar condições de uma boa qualidade de vida (MONTEIRO, 2011 apud 
CUOGHI, 2017, p.20).    

Pessoas em vulnerabilidade social têm o direito ao acesso aos serviços 

públicos e também à proteção social (CUOGHI, 2017). 

Em um entendimento mais amplo, para Acselrad (2006), a vulnerabilidade é 
relativa, ou seja, há diferentes tipos de vulnerabilidade que ocorrem em 
diferentes momentos e localizações. Para este autor, a definição de 
vulnerabilidade seria a de exposição a riscos, significando uma sujeição dos 
indivíduos, ecossistemas e lugares a algum tipo de dano. Ou seja, Acselrad 
(2006), apesar de focar em questões sociais, trata a vulnerabilidade em um 
sentido não só social, mas relacionado a outros objetos que podem ser 
atingidos por ela. Assim, o conceito de vulnerabilidade é socialmente 
construído e definido a partir de crenças, estas que são diferentes 
dependendo da origem social do indivíduo (ACSELRAD, 2013). O autor critica 
o fato de a vulnerabilidade ser entendida em relação ao indivíduo, e não em 
relação ao processo que a cria, ou seja, ele desaconselha a colocação do 
foco do entendimento do conceito na ausência de capacidade de defesa dos 
indivíduos, e não na ausência de políticas públicas que os favoreçam. Assim, 
para o autor, em um contexto de ação adequada dos estados, a função destes 
seria a de proteção dos cidadãos, e não a identificação de incapacidade dos 
indivíduos (ACSELRAD, 2013 apud CUOGHI, 2017, p.21).   

A desigualdade social é indicador de vulnerabilidade social. 

Numa sociedade de escassez ou carências (não de abundância), onde a 
produção é insuficiente para satisfazer as necessidades de toda a população, 
a distribuição equitativa dos bens existentes faria com que toda a produção 
fosse consumida sem sobrar um excedente para promover o 
desenvolvimento das forças produtivas. A sociedade não cresceria 
produtivamente. Nas sociedades de escassez, portanto, a desigualdade de 
classes (a desigual distribuição da riqueza socialmente existente) é que 
permitiria o acúmulo de riqueza por parte de alguns e o empobrecimento por 
parte de outros, permitindo que o excedente acumulado nas mãos de uns 
possa ser investido no crescimento produtivo. A desigualdade, em contexto 
de escassez, é vista pelos liberais como necessária ao crescimento e ao 
desenvolvimento das forças produtivas. Contrariamente, em sociedades de 
abundância, onde a produção é suficiente para abastecer toda a população, 
como é a sociedade capitalista na era dos monopólios, a desigualdade social 
é produto do próprio desenvolvimento das forças produtivas, e não o 
resultado do seu insuficiente desenvolvimento, nem a condição para o 
mesmo. Aqui a desigualdade é consequência do processo que, mesmo em 
abundância de mercadorias, articula acumulação e empobrecimento 
(MONTAÑO, 2012, p.278-279). 

De outra forma, 

Falar em riscos sociais não se restringe a situações de pobreza, mas está 
associado a um amplo espectro de situações, como o desemprego, 
dificuldades de inserção social, enfermidades, violência, etc. É, portanto, 
insuficiente pensar soluções meramente econômicas para problemas de 
ordem estrutural, que em sua maioria possui raízes profundas, como 
problemas herdados da própria formação nacional, deterioração do sistema 
democrático, planejamento ur b an o ineficiente, e n t r e o ut r os. Outra 
potencialidade do termo consiste em identificar que mesmo autores no 
mesmo nível socioeconômico, vivenciam ou vivenciaram diferentes 
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dimensões de exposição a riscos, a depender de sua dotação de ativos 
(PANDOIM apud CANÇADO, 2014, p.3). 

 

Dias e Passo (2014) apud Silva; Costa; Nascimento, (2019), Costa e 

Nascimento (2019) apontam que um dos programas que mais contribuem para as 

famílias com vulnerabilidades sociais é o (PBF) Programa Bolsa Família, pois utiliza 

das políticas para amenizar o índice da pobreza.  

O que se observa, não tão distante de nossa realidade, é que há uma vasta 
violação de direitos pessoais e sociais desse público, principalmente 
associado à exposição dos fatores de riscos ligados à vulnerabilidade em seu 
aspecto global, tanto as violações relacionadas à precariedade de renda 
quanto a fragilização de vínculos afetivos familiares e sociais, 
vulnerabilidades essas ligadas à própria Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, no art. 226, traz que a família é a base da 
sociedade (SILVA; COSTA; NASCIMENTO, 2019, p. 3.4).  

  Stacciarini (2013) apud Silva, Costa e Nascimento (2019 p.4) declaram que: 

Essa centralidade preconizada e estendida ao Estado não se sustenta, haja 
vista que o acesso aos direitos fundamentais das famílias em vulnerabilidade 
social não obedece a tal igualdade, refletindo as desigualdades sociais e de 
renda das famílias, o que afeta suas condições de sobrevivência. 

Gomes e Pereira (2005) apud Silva (2019), Costa e Nascimento (2019) 

esclarecem que alguns dos fatores, os quais influenciam as famílias vulneráveis 

socialmente, resultam de falta de perspectiva para um futuro melhor, alegando-se, 

assim, que a pobreza e as dificuldades enfrentadas, muitas vezes, levam seus filhos 

a morar na rua, abandonando suas famílias e seus estudos.  

Como toda instituição, a família tem características culturais; como núcleo 
afetivo e solidário, cada membro que o compõe é influenciado pelos contextos 
que são vivenciados no convívio explica a constituição familiar como de 
ordem singular, em que cada família e cada pessoa constrói um conceito de 
família de acordo com sua vivência (SARTI, 2014 apud SILVA; COSTA; 
NASCIMENTO, 2019, p.4). 

Conforme a tipificação dos serviços socioassistenciais (2014), as famílias em 

situação de vulnerabilidade social são assistidas pelo estado e por seus programas e 

projetos, tendo a proteção integral do SUAS.   

Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do 
precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de 
pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de 
vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de abrangência dos 
CRAS, em especial: - Famílias beneficiárias de programas de transferência 
de renda e benefícios assistenciais; - Famílias que atendem os critérios de 
elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que ainda não foram 
contempladas; - Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de 
dificuldades vivenciadas por algum de seus membros; - Pessoas com 
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deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade 
e risco social (TIPIFICAÇÃO, 2014, p.13). 

As famílias em situação de vulnerabilidade social são aquelas que se encaixam 

nos critérios para se manterem nos programas ou nos projetos, pois a renda e os 

riscos sociais são além do que está escrito no projeto ou no programa, sendo essa a 

oportunidade de conhecer o grau de vulnerabilidade vivida por elas. Além disso, a 

dificuldade de acesso às políticas públicas em que estão inseridas traz maior 

dificuldade ao profissional a fim de garantir direitos para aos usuários (REIS, 2019). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, fez-se possível analisar o 

desenvolvimento do modo de produção capitalista do Brasil, sendo possível visualizar 

o início da profissão de serviço social no contexto histórico e o enfrentamento da 

questão social, que é o objeto dessa profissão.  

Com o fortalecimento acelerado do capitalismo neste país na década de 1930, 

houve um processo de migração a partir do qual muitas pessoas saíram do conforto 

da zona rural para a zona urbana, e assim se formaram grandes áreas periféricas nas 

metrópoles, as cidades cresceram desordenadamente, acentuando-se pobreza, 

moradias precárias, falta de saneamento, trabalhos com jornadas extensas e baixos 

salários. Tais características marcaram esse período da história do Brasil. 

Para dar respostas a essas problemáticas ocorridas no Brasil na década de 

1930, surge a profissão de Serviço Social. Dessa década até o ano de 1988, a 

população brasileira enfrentou muitas expressões da questão social e não havia de 

modo efetivo, por parte do Estado, respostas para diminuir as desigualdades sociais 

provocadas pela exploração capitalista da burguesia sobre o proletariado.   

A partir da Constituição de 1988, conquista-se uma gama de direitos pelo povo 
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brasileiro. Constituem-se, então, políticas públicas, dentre elas a assistência social, 

denominada SUAS, Sistema Único de Assistência Social, responsável por atender 

quem dela necessitar nos aspectos da garantia de direitos. Um dos equipamentos do 

SUAS é o CRAS- Centro de Referência de Assistência Social. No CRAS, trabalha-se 

a partir da família, em especial as famílias em vulnerabilidade social. 

Partindo do que foi pesquisado, do embasamento teórico dos autores, 

considera-se que família e políticas públicas tem a função e são indispensáveis ao 

desenvolvimento e proteção social dos indivíduos 

O Serviço Social atua diretamente com as famílias em vulnerabilidade social, 

dando-lhes o apoio essencial pelo acesso a seus direitos enquanto cidadãos, sendo 

que o profissional assistente social encontra desafios todos os dias para melhor 

atender o seu usuário seja pela falha do Estado, seja pela proeminência dos reflexos 

do capitalismo. 

O trabalho com famílias é um desafio para os profissionais de Serviço Social, 

uma vez que são muitos as barreiras, mas pode-se perceber que por meio de uma 

ação balizada pelo Código Ética, pelo projeto ético-político e com um referencial 

teórico-metodológico designando todas as ações, será possível oferecer as respostas 

necessárias, objetivando as emancipações dos usuários. 

A emancipação dos usuários se da através do esforço dos profissionais que 

muitas vesez trabalham sem as condições basicas para o desenvolvimento dos 

programas e projetos voltados para a comunidade. 
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