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RESUMO  
 
O presente artigo foi gestado ao longo da 
experiência profissional, realizado no Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS) no 
município de Natal/RN. Acredita-se que a 
experiência profissional é um elemento 
importante, no que tange a aproximação do 
pesquisador com o objeto pesquisado. Partindo 
dessa experiência, percebeu-se que analisar 
assistência social na realidade dos CRAS 
oportuniza problematizar um processo que está 
em curso em todo o país, e pela velocidade e 
complexidade apresenta desafios às profissões 
envolvidas que precisam ser acompanhados e 
desvendados criticamente. A metodologia 
utilizada foi operacionalizada pela revisão de 
literatura e a aproximação mais sistemática 
através da pesquisa bibliográfica e documental, 
a partir de fontes de dados que aborda a 
política de assistência social, a reestruturação 
produtiva, a legislação referente à política de 
assistência social no país e no município 
estudado, no que tange a NOB-SUAS, e às 
normas de operacionalização dos CRAS. 
Conclui-se que foi necessário, enquanto 
profissional do Serviço Social, compreender a 
realidade dos Centros de Referência em 
Assistência Social do município de Natal e seu 
funcionamento, de acordo com as exigências 
mínimas estabelecidas pela Norma Operacional 
Básica.  
 
Palavras-chave: Política Social. Serviço Social. 
Trabalho. 

ABSTRACT  
 
This article was developed during the 
professional experience, carried out in the 
Reference Center of Social Assistance (CRAS) in 
the city of Natal/RN. It is believed that the 
professional experience is an important 
element, in what concerns the approach of the 
researcher with the researched object. Based 
on this experience, it was realized that 
analyzing social assistance in the reality of CRAS 
allows us to problematize a process that is 
under way throughout the country, and 
because of the speed and complexity presents 
challenges to the professions involved that 
need to be monitored and critically unveiled. 
The methodology used was operationalized by 
the literature review and the more systematic 
approach through bibliographical and 
documentary research, from data sources that 
addresses social assistance policy, productive 
restructuring, legislation regarding social 
assistance policy in the country and In the 
municipality studied, with regard to NOB-SUAS, 
and to the operating norms of CRAS. It was 
concluded that it was necessary as a Social 
Worker to understand the reality of the Centers 
of Reference in Social Assistance of the 
municipality of Natal and its operation, in 
accordance with the minimum requirements 
established by the Basic Operational Norm.  
 

Keywords: Social Policy. Social service. Job. 
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1 INTRODUÇÃO 

o universo do sistema capitalista, erradicar a pobreza e retirar da miséria milhares 

de pessoas, via intervenção estatal, não se apresenta como proposta do Estado, 

na sua configuração atual. Não se configura prioridade a distribuição de renda 

oportunizando, também sob o prisma da equidade (oportunidade e condição), acesso aos 

bens e serviços sociais sem ponderar o retorno, em lucro ou manutenção do poder 

ideopolítico.  

Nesse sentido, quanto às políticas sociais em tempos contemporâneos apresentam-

se como respostas focalizadas e fragmentadas no trato da questão social por parte do 

Estado. Ao Estado compete principalmente a criação de políticas sociais através de 

legislações, no entanto há limitação do acesso a direitos.  

Na década de 1990, no cenário brasileiro, a ideia de participação social no espaço 

das políticas sociais passa a ser vista como sendo “solidária” por meio de trabalho de 

voluntariado e concepção de responsabilidade social de indivíduos e empresas.  

No contexto dos anos de 1990, Behring (2003) chamava a atenção para mudanças 

na relação entre o Estado e a sociedade, em função da política neoliberal, as 

transformações, segundo a autora levaram a um processo de “contra-reforma do Estado”, 

que obstaculiza e reduz direitos e políticas conquistadas na Constituição Federal de 1988. 

Para Yazbek (1993), esse processo que atinge as políticas sociais e suprimem direitos se 

traduz em refilantropização das políticas sociais que implica em uma volta ao passado com 

as ações filantrópicas.  

Diante disso, o projeto neoliberal ganhou força e priorizou ações com as de 

privatização do Estado, internacionalização da economia, desproteção social, sucateamento 

dos serviços públicos, concentração de riqueza e aumento da pobreza e da indigência 

(Netto, 2009). Nesse cenário de retração dos direitos dos cidadãos, a família além de assumir 

as atribuições tradicionais na sociedade é chamada para promover os cuidados e serviços 

que deveriam ser ofertados pelo Estado.  

N 
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Considerando as políticas sociais ligadas ao tripé da Seguridade Social Brasileira 

(Assistência Social, Saúde e Previdência Social) e conforme a legislação social em vigor pode-

se considerar que a supremacia do atendimento das necessidades sociais; universalização 

dos direitos sociais; respeito à dignidade do cidadão; igualdade de direitos no acesso ao 

atendimento; e divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais 

são princípios da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.  

Assim, o pressuposto fundamental dos direitos sociais é estabelecer o vínculo de 

igualdade, dignidade e garantia de cidadania aos cidadãos no contexto de desigualdade 

social em que vivem na sociedade. Esses princípios podem ser alcançados através da 

prestação de serviços públicos de qualidade com acesso para todos. 

Nesse contexto, o Serviço Social como profissão inscrita na divisão social e técnica 

do trabalho é concebido como uma especialização do trabalho coletivo (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2014). Assim definido, os/as assistentes sociais inserem-se no mercado de 

trabalho como trabalhadores assalariados pela via da prestação de serviços 

socioassistenciais1, estabelecendo com as instituições empregadoras um contrato de compra 

e venda de sua força de trabalho que, assim como qualquer outra mercadoria, tem valor de 

uso e valor de troca.  

Dessa forma, parte-se da concepção de assistência social enquanto política social 

pública, direito de cidadania. Dada essa compreensão, o espaço do Centro de Referência de 

Assistência Social - CRAS2 tem sido privilegiado para a atuação dos/as profissionais de 

Serviço Social. A partir da regulamentação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, há 

uma absorção significativa de profissionais assistentes sociais nos CRAS, a fim de contribuir 

para o atendimento das necessidades sociais dos usuários, que refletem diversas expressões 

da questão social3. 

No que se refere aos espaços do CRAS, lócus desse estudo no município de Natal, 

diversas limitações tem sido frequentemente impostas a esses profissionais em virtude das 

                                                           
1
 Esta denominação é específica para a política de assistência social, a partir das suas normatizações. 

2
 O CRAS é uma unidade pública estatal descentralizada da política de assistência social, responsável pela organização e 

oferta de serviços da proteção social básica do SUAS nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios e Distrito 
Federal. BRASIL (2006). 

3
 A questão social é âmbito privilegiado do exercício profissional, da intervenção na realidade social e da produção do 

conhecimento. É a base de fundação do Serviço Social como especialização do trabalho. Considerando Iamamoto (2005), 
retrata que a questão social é o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem 
como raiz comum a produção social é cada vez mais coletiva, enquanto a apropriação dos seus frutos se mantém privada. 
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transformações ocorridas no mundo do trabalho, particularmente, a partir da 

Reestruturação Produtiva que incide mudanças tanto no campo do trabalho, como do 

Estado. Sob a ótica de Mota (2010) a reestruturação produtiva redefine socialmente o 

processo de produção de mercadorias.  No âmbito das relações na produção Antunes (1995) 

faz um retrato dessas transformações, balizadas pela passagem do fordismo aos novos 

processos produtivos, caracterizando essa passagem com enfoque nas consequências sociais: 

a redução do proletariado industrial e sua fragmentação, a dessindicalização, a flexibilização 

do mercado de trabalho, desregulamentação dos direitos trabalhistas. 

No campo do Estado, as reformas propostas não aumentaram a capacidade de 

implementação eficiente das políticas sociais, considerando sua relação com a política 

econômica e o “boom” da dívida pública. Ocorreu a desresponsabilização do Estado, o 

desfinanciamento de politicas sociais, que passaram a ser baseadas no trinômio da lógica do 

neoliberalismo: privatização, focalização/seletividade e descentralização. Configuram-se em 

um ambiente ideológico “individualista” e “hedonista” (BEHRING, 2003). Essas reformas, por 

sua vez, foram baseadas no ajuste fiscal, isto é, num reformismo neoliberal que trouxe uma 

forte incongruência entre o discurso da chamada reforma e a política econômica.  

Segundo Behring (2003), o conceito de reforma representa uma bandeira de lutas da 

esquerda, aponta a autora que este conceito foi apropriado pela direita para justificar as 

mudanças ocorridas no país nesse período. Bem como, o termo “contrarreforma” é 

considerado por Behring (2003) um contrassenso, pois o desenvolvimento das políticas 

sociais esteve inserido em um contexto, historicamente, de espírito reformista, sob a 

pressão do movimento dos trabalhadores.  

 O poder coercitivo e repressivo do Estado tem demonstrado na experiência histórica 

que não é suficiente para sufocar os anseios emancipatórios da classe trabalhadora, pois 

“[...] nem a garantia dissuasória do Estado contra a potencial rebelião política podem 

eliminar completamente as aspirações emancipatórias (autocontrole) da força de trabalho” 

(MÉSZÁROS, 2002, p. 127). Configurando-se a lógica de Estado mínimo para o social e 

máximo para o capital. Ao Estado Mínimo cabe garantir a ordem, a legalidade e concentrar 

seu papel executivo naqueles serviços mínimos necessários para tanto: policiamento, forças 

armadas, poderes executivo, legislativo e judiciário etc. Abrindo mão, portanto, de toda e 

qualquer forma de atuação econômica direta, como é o caso das empresas estatais. Na 
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medida em que este Estado deixa de financiar esta última, torna-se, ele próprio, “máximo” 

para o capital.  

Assim, este artigo tem relevância tanto para os usuários atendidos por essa política 

quanto para os trabalhadores que nela atuam, pois visa contribuir para a organização 

política da categoria, na produção de conhecimento, para a conquista de melhores 

condições de trabalho e para qualificação do trabalho na PNAS/SUAS que reflete na vida dos 

usuários.  

2 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: ênfase no Sistema Único de Assistência 

Social 

A conjuntura social, política e econômica que marca o século XXI, não somente 

reflete no universo do trabalho, como também traz à tona novas problematizações à 

realidade do mesmo. Com efeito, o capital e o trabalho se colocam no enfrentamento da 

crise estrutural e dos seus desdobramentos para o mercado de trabalho e para o 

trabalhador. No âmbito do mercado de trabalho, assiste-se a um cenário cada vez mais 

complexo, heterogêneo e flexível e, no concerne ao trabalhador, verifica-se sua convivência 

com maiores níveis de precarização e exploração. 

Neste sentido, Mota (2010) retrata que as estratégias utilizadas pelo grande capital, 

para redefinir socialmente o processo de produção de mercadorias, a rigor, evidenciam as 

reais necessidades do processo de reestruturação produtiva: a integração passiva dos 

trabalhadores à nova ordem do capital, isto é, a adesão e o consentimento do trabalhador às 

exigências da produção capitalista. Assim, a reestruturação produtiva não se caracteriza 

apenas pelas mudanças nos processos técnicos de trabalho nas empresas, 

comprovadamente tímido aqui no Brasil, porque aqui reestruturação é abrir capital, 

privatizar empresas estatais, terceirizar, demitir trabalhadores e aumentar a produtividade 

em até 100%.  

O conjunto dessas mudanças na esfera da produção e da organização social implicou 

no redirecionamento da intervenção do Estado, em especial, nos mecanismos de regulação 

da produção material e da gestão estatal e provada da força de trabalho. 

Considerando Raichelis (2010), a política de assistência social, desde que foi 

incorporada ao tripé da Seguridade Social nos marcos da Constituição Federal de 1988, 



REVISTA INTERFACE 
V.14 Nº 2 – Julho a Dezembro de 2017|ISSN 2237-7506 
 

 
 

 

A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPOS CONTEMPORÂNEOS: breve análise do SUAS na conjuntura brasileira 
Elizângela Paulino da Silva Buriti 

11 

juntamente com a Saúde e a Previdência Social vem experimentando um continuado e 

expressivo movimento reformador, desencadeado com a Lei Orgânica de Assistência Social - 

LOAS/1993, com grande inflexão a partir da Política Nacional de Assistência Social - 

PNAS/2004 e da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 

NOB-SUAS/2005. Esse novo marco regulatório introduziu significativas alterações, entre elas 

a exigência de novos modos de organização, processamento, produção e gestão do trabalho. 

A configuração da política de assistência social busca unificar os programas e 

padronizar a sua nomenclatura, além de estabelecer as responsabilidades dos estados, da 

união e dos municípios. Além disso, institui a centralidade na família, rompendo com a 

atuação dirigida ao indivíduo como objeto programático (PNAS, 2004). Mas o que muda na 

política de assistência social com o SUAS?  Significa alterar a forma de articulação das ações 

em segmentos, privilegiando a universalização da proteção social em prejuízo da 

setorialização e da autonomização nos processos de trabalho. Implica, também, em 

mudanças na cultura e nos valores da rede socioassistencial, das organizações gestoras das 

políticas sociais e das instancias de participação. Torna-se necessário constituir uma forma 

organizacional mais dinâmica, articulando as diversas instituições envolvidas (PNAS, 2004). 

No que se refere à política de assistência social, a Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB-RH/SUAS), instituída pela 

Resolução CNAS n. 269, de 13 de dezembro de 2006, representou um ganho político 

significativo na pactuação federativa entre gestores da política de assistência social e na luta 

dos seus trabalhadores por condições materiais, técnicas e éticas de trabalho nos órgãos 

gestores, nos CRAS e nas entidades de assistência social vinculadas ao SUAS, consideradas as 

resistências e dificuldades políticas que tiveram que ser aparadas para viabilizar sua 

aprovação.  

Mesmo distante das requisições exigidas em termos de recursos humanos e de 

condições materiais para o funcionamento adequado do SUAS, a NOB-RH  foi resultado da 

correlação de forças políticas presentes nos processos de negociação e pactuação que 

levaram à sua aprovação. Apesar disso, permanece ainda o grande desafio de sua efetivação 

na maioria dos estados e municípios brasileiros, que apresenta por parte dos gestores 

diversas resistências, além de desconhecimento da NOB/SUAS/RH e das exigências para sua 

implementação. 
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Para dar conta da proteção social básica do SUAS, o MDS, normatiza que os CRAS, 

lócus privilegiado dessa proteção, normatiza as condições necessárias para  efetivação da 

proteção social básica por meio dos CRAS, dentre elas, destacam-se: Estrutura Física; 

Recursos Humanos; Horário de Funcionamento. Atividades Realizadas: Realiza visita 

domiciliares; Acompanhamento prioritário das famílias em descumprimento de 

condicionalidades do PBF; Realiza oficinas/grupos de convivências com famílias; Realiza 

Busca Ativa; Orientação/Acompanhamento para inserção de famílias no BPC; 

Encaminhamento para inserção de famílias no CadÚnico (BRASIL, NOB-RH/SUAS).  

Nesse sentido, essas são condições mínimas necessárias para que as ações e serviços 

oferecidos atendam as necessidades dos usuários, e que sejam oferecidos com qualidade. 

Nessa direção social, a luta pela afirmação dos direitos de cidadania, que reconheça as 

efetivas necessidades e interesses dos sujeitos sociais, é hoje fundamental como parte do 

processo de acumulação de forças em direção a uma forma de desenvolvimento social 

inclusiva para todos os indivíduos sociais. 

O não comprimento dessas orientações refletem nas condições precárias de 

trabalho, especialmente na Proteção Social Básica, nas organizações não governamentais e 

no sistema sociojurídico. Nesses espaços, conforme Raichelis (2010) a não realização de 

concursos públicos em conformidade com as demandas do trabalho tem levado à 

terceirização do trabalho, à precarização, à superexploração da força de trabalho, à inserção 

dos(as) profissionais em dois ou três campos de atuação com contratos precários, 

temporários, o que tem causado adoecimento físico e mental. Contudo, o mais revelador da 

tendência atual de precarização do trabalho assalariado no SUAS são os dados relativos à 

estrutura trabalhista por vínculo empregatício. 

Assim, como qualquer profissão inscrita na divisão social e técnica do trabalho, a de 

Serviço Social, para reproduzir-se, também depende da sua utilidade social, isto é, de que 

seja capaz de responder às necessidades sociais que são a fonte de sua demanda 

(IAMAMOTO, 2005). 

 

Para tanto, o Código de Ética de 1993 foi um aliado na mobilização e qualificação do 

profissional assistente social, constituindo-se num mecanismo de defesa da qualidade dos 

serviços prestados pelos assistentes sociais e de garantia do exercício profissional, 
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fornecendo respaldo jurídico à profissão. Iamamoto (2005), discutindo o perfil do 

profissional demandado na contemporaneidade, aponta três dimensões que devem ser do 

domínio do assistente social contemporâneo, afinado ao projeto ético político profissional.  

As dimensões ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativa vão direcionar 

o agir profissional a partir da identidade profissional construída pelo seu projeto ético-

político. Além disso, faz-se necessário apreender o caráter investigativo da profissão, onde a 

pesquisa, a reflexão crítica, a conduta pautada na ética e nas leis que regulamentam as 

relações sociais. Estes são pressupostos básicos para se compreender o Serviço Social como 

profissão institucionalizada, inserida no mercado enquanto especialização do trabalho. 

Os elementos aqui traçados e sinalizados ao permitirem decifrar os determinantes 

das condições de trabalho na atual sociedade brasileira e suas consequências para a classe 

trabalhadora tornam evidente a relevância e atualidade deste trabalho, de modo a 

apreender, na particularidade do exercício profissional do assistente social, em seus diversos 

espaços sócio ocupacionais, dentre os quais se destacam os CRAS, que implementam a 

Política de Assistência Social, as várias faces da precarização que atingem esse trabalhador 

em suas condições de trabalho. 

Assim, “a operacionalização da política de assistência social em rede, com base no 

território, constitui um dos caminhos para superar a fragmentação na prática dessa política” 

(PNAS, 2004). Tal medida irá variar, dessa forma, de acordo com as características de cada 

cidade e, também, de cada território ou região. 

Nessa perspectiva, o SUAS institui um piso de financiamento por número de 

habitantes, de acordo com a complexidade dos programas, projetos, serviços e benefícios de 

cada município (NOB-SUAS 01/2005). Dessa forma, busca romper com a lógica de repasse 

através de convênios, que faz da relação União –Estado – Município uma relação 

hierarquizada, subalternizada. De acordo com a orientação legal, os recursos do SUAS serão 

administrados com autonomia pelos municípios e repassados de fundo a fundo de 

assistência social, em conformidade com os planos previamente aprovados e submetidos ao 

controle social.  

Na trajetória da política de assistência social essa mudança configura-se como um 

grande avanço, pois os repasses deixam de ser encaminhados direto às instituições, 

contrapondo-se a uma recorrente prática clientelista, forma como se caracterizou 
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historicamente as ações públicas de enfrentamento à pobreza no Brasil (YAZBEK, 1993, p. 

51). Nessa busca de superação do caráter assistencialista, a PNAS (2004) acrescenta, entre 

outros conceitos, a definição de proteção social que consiste no conjunto de ações, 

cuidados, atenções, benefícios e auxílios ofertados pelo SUAS para redução e prevenção do 

impacto das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo da vida, à dignidade humana e à família 

como núcleo básico de sustentação afetiva, biológica e relacional (NOB-SUAS, 2005).  

Assim, seguindo-se essa nova concepção trazida pelo SUAS, a proteção social de 

Assistência Social é hierarquizada e possui níveis de complexidade no processo de proteção, 

por decorrência do impacto desses riscos no indivíduo e em sua família. O SUAS organiza-se 

através de uma rede de serviços, ações e benefícios de diferentes complexidades que se 

dividem em dois níveis de proteção social: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.  

A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco, por meio do 

desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social, 

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

públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de 

pertencimento social (NOB-SUAS, 2005). 

Além disso, o SUAS estabelece a área de proteção social especial que tem por 

objetivos prover atenções socioassistenciais a famílias e indivíduos que se encontram em 

situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou 

psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas 

socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. (PNAS, 2004). 

No município de Natal, destaca-se na área de proteção social básica a criação dos 

CRAS, implementados nas áreas de maior vulnerabilidade do município, abrangendo, 

principalmente as regiões norte e oeste da cidade.  Registram-se 12 CRAS em 

funcionamento: CRAS PAJUÇARA; CRAS PLANALTO; CRAS LAGOA AZUL; CRAS SALINAS; CRAS 

ÁFRICA; CRAS PASSO DA PÁTRIA; CRAS GUARAPES; CRAS FELIPE CAMARÃO; CRAS NOSSA 

SENHORA DA APRESENTAÇÃO; CRAS MÃE LUIZA; CRAS NORDELÂNDIA E CRAS PONTA 

NEGRA. Todavia, apesar de estarem funcionando, diversas unidades apresentam 

dificuldades em atender às exigências das normas estabelecidas pelo SUAS, no que 

tangenciam à estrutura física, atividades realizadas e ao funcionamento. 
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Para o funcionamento adequado, o MDS (Ministério de Combate à Fome e 

Desenvolvimento Social) estabelece exigências mínimas de funcionamento. Para 

entendermos melhor essa construção analítica, cabe elencar diversas atribuições na atuação 

cotidiana dos assistentes sociais nos CRAS em que o profissional do serviço social necessita 

que os critérios relativos à localização, funcionamento, espaço físico e recursos humanos 

sejam atendidos para obter êxito na realização destas atividades, ampliando os direitos 

sociais dos usuários.  

Destacam-se: acolhida oferta de informações e realização de encaminhamentos às 

famílias usuárias do CRAS; planejamento e implementação do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral a Família - PAIF, de acordo com as características do território de 

abrangência; mediação de grupos de famílias do PAIF; realização de atendimento 

particularizado e visitas domiciliares às famílias referenciadas ao CRAS; Apoio técnico 

continuado aos profissionais responsáveis pelos serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculos desenvolvidos no território ou no CRAS; acompanhamento de famílias 

encaminhadas pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos oferta dos serviços 

no território ou no CRAS; realização da busca ativa no território de abrangência do CRAS e 

desenvolvimento de projetos que visam prevenir aumento de incidência de situações de 

risco; (NOB-SUAS, 2005). 

Dessa forma, pode-se inferir que o não atendimento de alguns itens destacados 

acima precarizam o trabalho dos/as assistentes sociais, particularmente. O não atendimento 

às exigências mínimas dificulta ou inviabilizam a realização de ações simples, consideradas 

facilitadoras para o acesso às informações e direitos sociais. Denota, ainda, identificar as 

possíveis formas de violação dos direitos às quais também é submetido o/a assistente social 

na condição de trabalhador assalariado, no intuito de fomentar o debate acerca das diversas 

dimensões de precariedade vivenciadas no mundo do trabalho. 

Portanto, foi necessário enquanto profissional do Serviço Social compreender a 

realidade dos Centros de Referencia em Assistência Social do município do Natal e seu 

funcionamento, de acordo com as exigências mínimas estabelecidas pela Norma Operacional 

Básica do Ministério do Desenvolvimento Social (NOB- 01/05). Configura-se como de 

fundamental importância para traçarmos o esboço atual da assistência social, em especial, 

no município de Natal. 
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3 METODOLOGIA 

 

Por se acreditar que “o método é a alma da teoria” (MINAYO, 1994, p. 16) escolhe-se 

como método para orientar este estudo, o paradigma dialético crítico/materialismo 

histórico. Não hesitando em “qualificar este método como aquele que consiste em elevar-se 

do abstrato ao concreto” (NETTO, 2009, p. 685).  Conforme aponta Jane Prates com 

perspectiva teleológica, o método dialético contempla no processo investigativo o equilíbrio 

entre condições subjetivas e objetivas, o movimento contraditório de contradições dos 

fenômenos sociais contextualizados e interconectados à luz da totalidade e a articulação 

entre dados quantitativos, forma e conteúdo, razão e sensibilidade. (PRATES, 2003) 

Por essa razão a importância do método escolhido, pois além de permitir que seja 

aprofundado o tema de estudo de forma rigorosa, também é importante para atingir “as leis 

fundamentais da organização, desenvolvimento e transformação dos fatos e problemas 

histórico-sociais” (PRATES, 2003).  

Os procedimentos metodológicos foram operacionalizados em dois momentos: o 

primeiro contempla a revisão de literatura e a aproximação mais sistemática com o universo 

de estudo através da pesquisa documental, a partir das seguintes fontes de dados: 

bibliografia que aborda a política de assistência social, a reestruturação produtiva, a 

legislação referente à política de assistência social no país e no município estudado, no que 

tange ao SUAS/CRAS, e às normas de operacionalização dos CRAS. Num segundo momento, 

a partir das categorias teóricas, analisou-se o funcionamento dos CRAS de Natal /RN, sob a 

égide das normas estabelecidas pelo SUAS, tendo em vista os/as assistentes sociais inseridos 

nessa realidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O profissional de Serviço Social está inserido em um contexto social mundial marcado 

pela retração e mesmo erosão do trabalho contratado e regulamentado, típico da era 

taylorista e fordista, onde cresce o trabalho precário, parcial, temporário, bem como as 

diferentes modalidades de flexibilização de vínculos e de direitos, além da ampliação do 

trabalho voluntário e das diversas formas de cooperativismo e empreendedorismo, que 



REVISTA INTERFACE 
V.14 Nº 2 – Julho a Dezembro de 2017|ISSN 2237-7506 
 

 
 

 

A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPOS CONTEMPORÂNEOS: breve análise do SUAS na conjuntura brasileira 
Elizângela Paulino da Silva Buriti 

17 

ocultam novos modos de gestão e (auto) exploração do trabalho. Portanto, essa dinâmica de 

precarização atinge também o trabalho do assistente social, através da insegurança do 

emprego, precárias formas de contratação, intensificação do trabalho, baixos salários, 

pressão pelo aumento da produtividade e de resultados imediatos, ausência de horizontes 

profissionais de mais longo prazo, falta de perspectivas de progressão e ascensão 

(RAICHELIS, 2010). Diversas características citadas acima podem ser percebidas no âmbito 

dos CRAS e repercutem diretamente na vida dos trabalhadores. 

Ao tratar dessa realidade de precarização do trabalho do/a assistente social, 

Iamamoto (2005) explica que esta profissão, contraditoriamente, dispõe de algumas 

características típicas de uma profissão liberal, como por exemplo, a existência de uma 

relativa autonomia teórica, técnica e ético-política, no que se refere à forma de condução 

por parte do Assistente Social de suas ações junto aos indivíduos e/ou grupos sociais com os 

quais trabalha. No entanto, este profissional afirma-se socialmente como um trabalhador 

assalariado, que vende sua força de trabalho, numa relação de compra e venda com os seus 

empregadores, submetendo-se às suas exigências.  

Assim, São os empregadores que fornecem instrumentos e meios para o 

desenvolvimento das tarefas profissionais, são as instituições empregadoras que têm o 

poder de definir as demandas e as condições em que deve ser exercida a atividade 

profissional: o contrato de trabalho, a jornada, o salário, a intensidade, as metas de 

produtividade.  

Esses organismos empregadores, estatais ou privados, definem também a matéria 

(objeto) sobre a qual recai a ação profissional, ou seja, as dimensões, expressões ou recortes 

da questão social a serem trabalhadas, as funções e atribuições profissionais, além de 

oferecerem o suporte material para o desenvolvimento do trabalho — recursos humanos, 

técnicos, institucionais e financeiros, decorrendo daí tanto as possibilidades como os limites 

à materialização do projeto profissional (RAICHELIS, 2011). Ou seja, os recursos materiais 

institucionais, atrelados aos conhecimentos técnicos comprometidos ética e politicamente 

com a parcela marginalizada da sociedade, são imprescindíveis para a efetivação do Projeto 

Ético Político Profissional do Serviço Social que deve ser materializado no fazer profissional. 
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