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RESUMO 

 

A amplitude de atuação do Assistente Social nos Centros de Referência de 
Assistência Social foi estabelecida neste trabalho, através da construção do perfil 
requerido ao profissional, com base nos limites éticos e legais e nas atribuições e 
competências privativas. Uma descrição da trajetória da Assistência Social desde o 
início do Século 20 até o início do Século 21 foi elaborada, destacando a 
transformação do “pensar social” ao longo dos anos, em função das modificações 
ético-morais e político-econômicas da sociedade brasileira. A trajetória do “fazer 
profissional” foi descrita, ressaltando a maturação comportamental a partir da prática 
do favor até a garantia dos direitos sociais e a busca pela cidadania do usuário. Os 
conceitos de ética e moral, sua volatilidade com o tempo e a sociedade e as 
competências e atribuições do assistente social foram discutidos. O trabalho analisou 
os serviços atribuídos aos CRAS, destacando as atitudes requeridas aos profissionais 
envolvidos. Foi estabelecido que os assistentes sociais devem pautar suas ações com 
base no código de ética da profissão, nas atribuições e competências legais e nos 
seus próprios princípios éticos, de forma a acompanhar as transformações sociais e 
mediar as transações entre o Estado, a sociedade e os usuários. Um destaque foi 
dado ao fato de que a questão social (expressão dos sofrimentos do povo) somente é 
compreendida como tal pelo Estado e pela Sociedade através de lutas que promovam 
sua publicação. Uma discussão perene e de aprofundamento contínuo sobre a 
atuação do Assistente Social nos CRAS foi recomendada ao final do trabalho. 
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ABSTRACT 

The extent of social worker's action in the Social Assistance Reference Centers was 
established in this work, through the construction of the profile required for the 
professional, based on ethical and legal limits and on the attributions and private 
jurisdiction. A description of the trajectory of social assistance from the beginning of 
the 20th century until the beginning of the 21st century was elaborated, highlighting 
the transformation of "social thinking" over the years, due to the ethical-moral and 
political-economic changes of Brazilian society. The trajectory of "professional doing" 
has been described, highlighting the behavior maturation from the practice of favor to 
the guarantee of social rights and the search for user citizenship. The concepts of 
ethics and morals, their volatility with time and society, and the jurisdiction and 
attributions of the social worker were discussed. This dissertation analyzed the 
services attributed to the CRAS, highlighting the attitudes required to the involved 
professionals. It was stated that the social workers should guide their actions based 
on the ethics code of the profession, the attributions and legal competencies and In 
their own ethical principles, in order to accompany social transformations and mediate 
the transactions among the State, society and users. A highlight was given to the fact 
that the social question (expression of the people's sufferings) is understood as such 
one by the State and by the society just through struggles that promote its publication. 
A perennial discussion and continuous deepening of the Social worker's activities in 
the CRAS was recommended at the end of the work. 
 

Key-words: CRAS; Social Question; Ethics; Moral; Social Worker. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Lei de Regulamentação da profissão do assistente social e o Código de Ética 

profissional estabelecem, respectivamente, as competências e atribuições privativas 

deste profissional (BRASIL, 1993a) e os princípios e diretrizes éticas da prática da 

profissão (CFESS, 2012). Ambos são complementados por diversas outras leis e 

resoluções (BRASIL, 1993b; BRASIL, 2010; BRASIL, 2011). Os Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS), localizados prioritariamente em áreas de 

vulnerabilidade social, contribuem com a operacionalização das ações táticas do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS (BRASIL, 2015) e é através da atuação 

de seus profissionais que são oferecidos os serviços de proteção básica a seus 

usuários (BRASIL, 2005a). 

Entretanto, apesar da abundância de textos orientadores, na atuação 

profissional no âmbito dos CRAS, o/a assistente social se perde entre a escassez de 

recursos públicos, as demandas dos usuários, as atribuições e competências e os 

conflitos éticos, vivenciando um cotidiano de incertezas e insegurança quanto ao que 

precisa, o que pode e o que não deve ser feito. 

Assim, se tornam de extrema importância a atenção e a reflexão dos 

profissionais de serviço social sobre suas atribuições e competências na atividade 

cotidiana em âmbito dos CRAS face às demandas do usuário e aos recursos 

disponíveis, sem desprezar todas as questões éticas associadas. O presente trabalho 

de pesquisa aborda os limites e liberdades de atuação do/a assistente social dos 

Centros de Referência e se apresenta como uma fonte adicional de consulta para o 

exercício da profissão em Centros de Referência de Assistência Social, de forma a 

contribuir para a eficácia no atendimento ao usuário e para a preservação do 

profissional, assim como responder a indagação aqui estabelecida como problema de 

pesquisa: “Quais os limites de atuação dos assistentes sociais dos CRAS?”. 

Com base no exposto acima, o objetivo geral deste trabalho foi definido como 

“estabelecer a amplitude de atuação do Assistente Social nos CRAS com base nos 

limites éticos e legais e nas atribuições e competências profissionais” e detalhado nos 

objetivos específicos “descrever a trajetória da assistência social e a Política Nacional 

de Assistência Social (PNAS), contextualizando as ações do CRAS como segmento 

de sua atuação”; “descrever a trajetória da prática profissional e definir a ação do 

assistente social, com base em competências e atribuições profissionais, preceitos 
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éticos e legislação vigente, no território de abrangência do CRAS em que atua, 

considerando a articulação socioassistencial e intersetorial atribuída ao CRAS, 

visando à promoção da proteção básica dos usuários”; e “estabelecer o perfil de 

atuação do Assistente Social dentro da amplitude adequada com base nas atribuições 

do CRAS, nos preceitos éticos e na legislação aplicável”.  

O trabalho de revisão literária foi desenvolvido com base na legislação 

brasileira vigente, tal como a Constituição Federal de 1988, as Leis Orgânicas de 

Seguridade Social e Assistência Social, a Lei de regulamentação da profissão do/a 

Assistente Social e o Código de Ética do profissional de Serviço Social, além de artigos 

interpretativos das referidas leis. O material utilizado apresentou data de publicação a 

partir de 1988. As bases de dados Google Acadêmico e Scielo, além da Biblioteca da 

Universidade Anhanguera, foram as principais fontes de consulta.  

Este trabalho de conclusão de curso foi distribuído em: Introdução, que aborda 

principalmente os elementos descritos no projeto de pesquisa, tais como o tema, a 

justificativa e os objetivos; o Capítulo 1, que descreve a trajetória da Assistência Social 

no Brasil ao longo da História e estabelece uma relação entre a Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS) e os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), 

destacando o segundo como operador do primeiro; o Capítulo 2, que define a atuação 

profissional do assistente social, com base em competências e atribuições e os 

preceitos éticos e legais; o Capítulo 3, que mostra o perfil adequado de atuação do 

Assistente Social nos CRAS; as Considerações Finais relacionando os aspectos 

abordados nos capítulos anteriores; e, por último, as Referências, onde está listado o 

material bibliográfico consultado para a elaboração do trabalho. 
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1. A EVOLUÇÃO DA ASSISTÊNCIA: A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E OS CENTROS DE REFERÊNCIA  

 

Para descrever a Política de Assistência Social, de forma a permitir uma 

compreensão mais ampla, é necessário remontar a história da evolução da 

assistência social no Brasil. Assim, uma revisão de importantes pesquisas no campo 

do pensamento social face aos distintos momentos históricos ao longo da recente 

história brasileira está descrita neste capítulo.  

Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), estruturados para 

atuar como elemento de interface entre a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS) e o usuário final, também fundamentam seus procedimentos na evolução 

histórica da assistência social no Brasil. Este fato potencializa a necessidade da 

descrição dessa evolução, de forma a permitir estabelecer de forma inequívoca a 

correlação entre a PNAS e os CRAS, permeando pelo Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS). 

A assistência social brasileira tem na sua história uma herança assistencialista, 

baseada na prática do “favor”, na caridade e benemerência aos pobres e desvalidos. 

Esta realidade pode ser vista como consequência do pensamento construído de que 

esses sujeitos não são capazes de reverter sua condição de miséria e, portanto, 

necessitam da ajuda e da misericórdia de outrem (YASBEK, 2007). Oliveira (2005) 

complementa destacando que a assistência social não era inicialmente uma política, 

mas uma “prática de atenção aos pobres, aos doentes, aos miseráveis e aos 

necessitados, exercida, sobretudo, por grupos religiosos ou filantrópicos”. 

Cabe aqui destacar que a realidade descrita no parágrafo anterior implicava um 

imediatismo que se resumia em ações frágeis sem o favorecimento da emancipação, 

da autonomia e do resgate da dignidade do sujeito. 

O período compreendido entre 1889 e 1930 ficou conhecido na História do 

Brasil como “República Velha” e contou com treze presidentes, sendo Washington 

Luís Pereira de Sousa o último do período (1926-30). Segundo um de seus biógrafos, 

o político, acerca do movimento operário, afirmava que a “a agitação operária é uma 

questão que interessa mais à ordem pública do que à ordem social, representa o 

estado de espírito de alguns operários, mas não de toda a sociedade!”. Esta assertiva 

teria sido romantizada para uma máxima da gestão da época em que “a questão social 

é um caso de polícia” (DEBES, 1994). 
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Independente da discussão sobre o real teor da campanha do Presidente 

Washington Luís, fica exposto o desinteresse sistêmico do Estado brasileiro pelas 

mazelas da classe trabalhadora até 1930 e que as manifestações públicas do 

proletariado deveriam ser combatidas com a força. 

Assim, é possível compreender que, até o início da década de 1930, no Brasil, 

a pobreza não era compreendida como uma expressão da “questão social”. Logo, se 

uma manifestação qualquer se tornasse uma questão para o Estado, seria tratada 

como um “caso de polícia”. A assistência era então misturada com as atividades de 

saúde, caracterizando um binômio de ajuda médico-social (SPOSATI et al., 1998). 

A própria definição da “questão social” como “expressão do cotidiano da vida 

social”, surge somente em 1930 para contextualizar as grandes transformações 

europeias no campo econômico, social e político, que tiveram origem devida ao 

processo de industrialização do início do século XX e refletiram posteriormente no 

Brasil (BRAGA, 2012). 

No Brasil, a partir da crise mundial capitalista, o Estado passa a assumir 

responsabilidades pelas “condições de vida da população” e enxergar gradativamente 

a pobreza como questão social, assumindo-a como uma questão política que deveria 

ser resolvida (SPOSATI et al., 1998). 

Behring e Boschetti (2006) destacam que a crise econômica mundial que se 

instalou entre 1929 e 1932 representou um marco significativo de transformação no 

desenvolvimento de políticas sociais, pois sedimentou um entendimento de que era 

necessária a intervenção do estado para superá-la. Como decorrência do novo 

entendimento, ocorreram a ampliação de instituições existentes e a criação de novas, 

para assegurar as práticas intervencionistas estatais. 

Assim, em 1930, como uma das primeiras ações do recém implantado governo 

Vargas e evidenciando a intenção do Estado de intervir na relação capital-trabalho 

(FGV, 2018), é criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, para fiscalizar, 

ordenar e controlar ações junto aos trabalhadores (SPOSATI et al., 1998). Estas 

atividades anteriormente eram desempenhadas de forma ineficaz pelo Ministério da 

Agricultura, que praticamente ignorava as questões (FGV, 2018). 

A assistência também começa a se configurar, tanto como uma agenda da ação 

estatal para prestar serviços, quanto para servir de mecanismo político de atenuação 

de tensões sociais (SPOSATI et al., 1998). 
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A Constituição de 1934, em seu Art. 113, assegura os direitos “... à liberdade, 

à subsistência, à segurança individual e à propriedade...". Define ainda que “...A todos 

cabe o direito de prover à própria subsistência e à de sua família, mediante trabalho 

honesto. O Poder Público deve amparar, na forma da lei, os que estejam em 

indigência” (BRASIL, 1934). A mesma carta magna define no Art. 138 que:  

...Incumbe à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das leis 

respectivas: a) assegurar amparo aos desvalidos, criando serviços 

especializados e animando os serviços sociais, cuja orientação procurarão 

coordenar; b) estimular a educação eugênica; c) amparar a maternidade e a 

infância; d) socorrer as famílias de prole numerosa; e) proteger a juventude 

contra toda exploração, bem como contra o abandono físico, moral e 

intelectual; f) adotar medidas legislativas e administrativas tendentes a 

restringir a moralidade e a morbidade infantis; e de higiene social, que 

impeçam a propagação das doenças transmissíveis; g) cuidar da higiene 

mental e incentivar a luta contra os venenos sociais.  

Em 1937, uma nova Constituição foi promulgada e, a respeito dos aspectos de 

assistência social, o Art. 135 refere que a riqueza é fundada na ”iniciativa individual, 

no poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo, exercido nos limites 

do bem público” e a intervenção do Estado é legítima apenas para o suprimento das 

deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores da produção (BRASIL, 

1937).  

No Art. 136, a mesma Constituição de 1937 refere que o trabalho é um dever 

social e que o trabalho intelectual, técnico e manual tem direito a “proteção e solicitude 

especiais” do Estado (BRASIL, 1937). 

É possível perceber, a partir da leitura dos dois parágrafos anteriores, que a 

Constituição de 1937 busca a proteção dos trabalhadores formais e sugere que a 

riqueza decorre naturalmente da iniciativa individual, ou seja, aquele que se esforçar 

o suficiente enriquecerá e aquele com postura contrária constituirá um peso social, 

pois sua deficiência será suprida pelo Estado. 

O Decreto-lei no 525, de 1938, institui o Conselho Nacional de Serviço Social 

(CNSS) e fixa as bases da organização do serviço social em todo o Brasil. O Art. 3o 

desta lei definia que o CNSS iria atuar como órgão de cooperação do Ministério da 

Educação e Saúde com a função de “estudar, em todos os seus aspectos, o problema 

do serviço social, e para funcionar como órgão consultivo dos poderes públicos e das 
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entidades privadas, em tudo quanto se relacione com a administração do serviço 

social” (BRASIL, 1938).  

O Texto do Decreto-lei no 525 define que o usuário, alvo dos serviços do CNSS, 

não possui o direito de discutir sobre seus próprios problemas, uma vez que o 

conselho é constituído por membros dedicados notoriamente ao serviço social 

designados pelo Presidente da República, que se reuniriam na presença de 

autoridades administrativas representantes dos Governos Federal e Estaduais para 

discutir e coordenar as atividades relacionadas ao serviço social (BRASIL, 1938). 

Logo, é possível perceber que o usuário final não participa da construção dos 

programas a serem executados, caracterizando um processo não democrático de 

assistência. 

Enquanto o Estado traz para si a responsabilidade por reproduzir a força de 

trabalho, incorpora também o Serviço Social como técnica de introdução de 

procedimentos racionais para a execução na área de assistência e transforma os 

profissionais atuantes em agentes, garantindo a justiça social na operacionalização 

(SPOSATI et al., 1998). Isto pode ser verificado através da inclusão de “membros 

dedicados notoriamente ao serviço social” na composição da equipe do CNSS. 

A CNSS, entretanto, não chega a ser uma entidade atuante, e se caracteriza 

pela manipulação de verba e subvenções, se destacando pelo clientelismo político. 

Assim, em 1942, suas funções são transferidas para a recém-criada Legião Brasileira 

de Assistência (LBA), inicialmente coordenada pela primeira dama Darcy Vargas 

(CARVALHO, 2008). 

A LBA, criada em 1942 para atender às famílias dos soldados brasileiros em 

campanha na Segunda Grande Guerra, posteriormente estendeu sua atuação 

àqueles sem qualquer vínculo previdenciário. Foi a primeira grande instituição de 

assistência social no Brasil de reconhecimento como órgão colaborador com o Estado. 

Seu estatuto assegurava a presidência da entidade às primeiras damas da República 

(CARVALHO, 2008). 

Iamamoto e Carvalho (2007) descrevem os objetivos básicos da LBA como:  

executar seu programa, pela fórmula do trabalho em colaboração com o 
poder público e a iniciativa privada; congregar os brasileiros de boa vontade, 
coordenando-lhes a ação no empenho de se promover, por todas as formas, 
serviços de assistência social; prestar, dentro do esforço nacional pela vitória, 
decidido concurso ao governo; trabalhar em favor do progresso do serviço 
social no Brasil.  
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Após o término da Segunda Grande Guerra, a LBA segue como um organismo 

de assistência para atender às famílias necessitadas. Entretanto, o princípio do 

“primeiro damismo” reinante na instituição ainda fomentava a mentalidade da caridade 

e da filantropia, cuja contribuição era, no final, quase que somente a valorização da 

imagem do partido vigente (DANTAS, 2016). 

Em 1946, nova Constituição é promulgada e estabelece que os princípios da 

justiça social devem fundamentar a organização da ordem econômica e conciliar a 

liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano. Destaca ainda no 

parágrafo único do Art. 145 que a todos é assegurado trabalho que possibilite 

existência digna e o trabalho é obrigação social. No Art. 157, que trata da legislação 

do trabalho e da previdência, garante assistência aos desempregados. O Art. 164 

refere que a assistência à maternidade, à infância e à adolescência é obrigatória no 

Brasil e que a lei deverá amparar as famílias de prole numerosa (BRASIL, 1946). 

Cabe, mais uma vez, destacar que também a Constituição de 1946 distingue 

trabalhadores e não trabalhadores; valoriza e protege os primeiros, e reproduz a ideia 

do assistencialismo. 

A Constituição de 1967, no Art.167, parágrafo 4o refere que a lei irá instituir a 

assistência à maternidade, à infância e à adolescência. Esta parece ser a única alusão 

à assistência social nesse texto constitucional (BRASIL, 1967). 

Pelo exposto nos parágrafos anteriores, a legislação brasileira não aprofundou 

ao longo de sua história as discussões acerca da questão social, de forma que, em 

nenhuma das versões constitucionais, a assistência social aparece como um direito 

com garantias amplas e democráticas.  

O assistencialismo permeou as décadas, sempre com interesses de 

perpetuação da hegemonia da classe dominante, que negam o resgate da dignidade 

ao indivíduo. O acesso legítimo aos benefícios sociais esteve condicionado ao vínculo 

empregatício, hipervalorizado como dever social e a assistência foi tratada de maneira 

subalterna a outras concessões, como a saúde e a previdência. Com isso, as políticas 

sociais trataram a prática da assistência de forma secundária e precária. 

A partir de 1964, surgem por iniciativa popular os movimentos sociais de 

extrema importância para a história do Brasil, uma vez que deles a sociedade obteve 

diversas conquistas sociais. Sua origem se deu pela insatisfação da sociedade que, 

face às mazelas sociais, à imposição do regime autoritário, à exclusão de alguns 
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grupos sociais, à assimetria de gênero e raça, entre outras coisas, clamava por 

mudanças (MOLINA, 2015), ou seja, por uma nova ordem societária.  

Através desses movimentos, elementos de resistência são construídos e a 

realidade acaba por ser alterada (MOLINA, 2015). Santana, Silva e Silva (2013) 

referem que a população “...emerge de seu descontentamento social e passa a 

expressar sua insatisfação através dos movimentos sociais de cariz reivindicatório que 

se fortalecem nos anos 1980 contra a ditadura militar”.  

Molina (2015) destaca como de significativa relevância a participação dos 

estudantes, através da União Nacional dos Estudantes (UNE); da Igreja Católica que, 

apesar de segmentada em opiniões divergentes, emprestou inúmeros religiosos 

(padres, freis, bispos e cardeais) à luta contra os militares; do movimento do custo de 

vida; dos movimentos feministas; das mães de mortos e desaparecidos políticos; da 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI); e dos diversos sindicatos, através de greves 

e manifestações. A autora, no entanto, destaca a distinção da contribuição da Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB) que, para combater a possibilidade da instauração do 

comunismo, apoiou o golpe militar de 1964, mas depois lutou com empenho para a 

restauração do estado democrático de direito. 

Em 1974, as atividades relacionadas com a previdência e a assistência social 

são desmembradas do Ministério Trabalho e Previdência Social, através do Art. 2o da 

Lei no 6036/74 e transferidas para o Ministério da Previdência e Assistência Social – 

MPAS criado pela mesma lei (BRASIL, 1974).  

A Lei no 6439, publicada em 1977, instituiu o Sistema Nacional de Previdência 

e Assistência Social, que funcionaria sob a orientação, coordenação e controle do 

MPAS. A lei cria o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social – 

INAMPS – e o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência 

Social – IAPAS – como autarquias vinculadas ao MPAS. Adicionalmente, define que, 

além das referidas autarquias, passam a integrar o SINPAS: o Instituto NacionaI de 

Previdência Social - INPS; a Fundação Legião Brasileira de Assistência – LBA; a 

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor FUNABEM; Empresa de Processamento 

de Dados da Previdência Social – DATAPREV; e a Central de Medicamentos – CEME, 

ficando na condição de órgão autônomo da estrutura do Ministério (BRASIL, 1977). 

A década de 1980 chega trazendo o crescimento da disparidade de distribuição 

da renda e, segundo Yasbek (2008), a pobreza se converte em tema central na 

agenda social, tanto pela visibilidade cada vez maior, quanto pelas pressões de 
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democratização, que ocorreram em uma conjuntura econômica caracterizada pelo 

distanciamento entre as minorias abastadas e as maiorias miseráveis, ou seja, entre 

a pobreza e a cidadania. 

O fim do regime autoritário brasileiro, em 1985, com a eleição de Tancredo 

Neves via Colégio Eleitoral (grifo nosso), marcou o início do atendimento aos clamores 

populares por maior participação da sociedade nos processos decisórios da gestão 

das políticas públicas. Esta participação, assim como outros anseios que traduziriam 

a sociedade como “mais justa e igualitária”, foram direcionados para a o processo de 

elaboração da nova Constituição Federal, iniciado em 1986 com a convocação da 

Assembleia Nacional Constituinte, composta por representantes de diversos 

segmentos sociais (grifo nosso), e concluído em 5 de outubro de 1988 com a 

promulgação da Carta Magna (ZANIRATO, 2018). 

Os movimentos sociais, que visavam à defesa e efetivação dos direitos civis e 

sociais, se refletiram na Constituição Federal Brasileira promulgada em 1988, que 

define e implementa a Seguridade Social, constituída pela Assistência Social, 

Previdência Social e Saúde, um tripé de sustentação para a política social no Brasil 

(SANTANA; SILVA; SILVA, 2013). 

Com efeito, a Constituição Federal de 1988 define em seu Art. 6o que são 

direitos sociais “a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância e, por fim, a assistência aos desamparados” (BRASIL, 1988). 

No artigo 194, é definido que compete ao Poder Público a organização da 

Seguridade Social, nos termos da lei, com base, entre outros, no “caráter democrático 

e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação 

dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos 

colegiados”. Define ainda que a seguridade social é destinada a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

No Art. 203, está reconhecida explicitamente a assistência social, não mais 

como uma disciplina subalterna a outra como a saúde ou a previdência, mas como 

uma entidade própria, com objetivos próprios, a ser garantida, independentemente de 

contribuição à seguridade, conforme o texto constitucional: 

Art. 203. 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; 



 22

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 meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
lei.  

O Art. 204, por sua vez, consolida a vitória dos movimentos sociais, definindo 

a origem dos recursos e estabelecendo as diretrizes (descentralização político-

administrativa; e a participação da população na formulação das políticas e controle 

das ações), conforme pode ser visto no texto: 

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão 
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 
195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:  
I. descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 
normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos 
programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades 
beneficentes e de assistência social;  
II. participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.  

 

Assim, é estabelecido um marco histórico, onde são vistas, pela primeira vez 

no Brasil, as políticas sociais como uma garantia de direito de cunho universal, 

descentralizado e participativo.  

O aprofundamento da análise da Constituição Federal de 1988 conduz ao Art. 

194, que define a seguridade social como “um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (BRASIL, 1988). Este artigo 

estabelece a responsabilidade do Estado e da sociedade na pragmatização da 

prestação dos serviços de previdência, entre eles a assistência. 

Assim, apontando para a ampliação da cidadania, a Constituição Federal, 

conhecida como “Constituição Cidadã”, passa a garantir a assistência social aos 

cidadãos como um direito e não mais como benemerência, além de assumir uma 

característica de descentralização em relação ao Governo Federal e de maior 

participação da sociedade organizada.  

Fica claro que, com a promulgação da Constituição de 1988, a Assistência 

Social ganharia um status formal de “caso de política pública”. Entretanto, ainda 

seriam necessários três anos para o estabelecimento da Lei no 8212, de 1991, 

também conhecida como “Lei Orgânica da Seguridade Social – LOSS”, e cinco anos 

para a publicação da Lei 8742, de 1993, a “Lei Orgânica da Assistência Social - 

LOAS”. 
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Com o intuito de pragmatizar as ideias constitucionais, é elaborada em 1991 a 

Lei no 8212, chamada de Lei Orgânica da Seguridade Social (LOSS) que, entre outras 

coisas, dispõe sobre a organização da Seguridade Social. Esta lei estabelece em seu 

artigo 4o: 

“A Assistência Social é a política social que provê o atendimento das 
necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à 
infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, 
independentemente de contribuição à Seguridade Social” (BRASIL,1991). 

A Lei 8212/91 define ainda que a organização da Assistência Social deverá 

obedecer às diretrizes de descentralização político-administrativa e de participação da 

população na formulação e controle das ações em todos os níveis. 

Apesar do caráter pragmático da Lei no 8212/91, a necessidade de uma 

complementação do texto para atender às especificidades do segmento da 

Assistência Social levou à elaboração da Lei no 8742/93, conhecida como Lei 

Orgânica de Assistência Social - LOAS (BRASIL, 1993b), alinhada com os artigos 203 

e 204 da Constituição Federal de 1988, que definem e garantem o direito à assistência 

social (BRASIL, 1988). 

A Lei no 8742/93 suscitou a elaboração e implementação de um sistema de 

assistência público e descentralizado, que foi materializado através da Política 

Nacional de Assistência Social, de cunho estratégico, coordenado inicialmente pelo 

Ministério do Bem-Estar Social e, posteriormente, pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (BRASIL, 1993b; BRASIL, 2011). 

Em 2003, a IV Conferência Nacional de Assistência Social discute amplamente 

o sistema de assistência público referido na Lei no 8742/93, aprova e lança as bases 

de um novo e importante ordenamento político-institucional, que passa a ser 

conhecido como Sistema Único de Assistência Social – SUAS (BRASIL, 2003). 

A IV Conferência Nacional de Assistência Social reconhece a urgência da 

implementação do SUAS para a organização e gestão da Política de Assistência 

Social. Por esta razão, resolve propor a construção de uma agenda de implementação 

coordenada pelo Ministério da Assistência Social, para 2004. Este novo sistema deve 

ter natureza descentralizada, regionalizada e hierarquizada, com base no território, e 

sua implantação deve traduzir os ditames do Plano Nacional de Assistência Social 

(BRASIL, 2003).  

Em 2004, o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, por meio da 

Resolução 145, de 15 de outubro, aprovou o texto da Política Nacional de Assistência 
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Social, revogando as disposições em contrário (BRASIL, 2004). Este passo 

demonstrou o interesse do Ministério do Desenvolvimento Social na materialização 

das diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS -  através da implantação 

do SUAS (BRASIL, 2011), preconizada na IV Conferência Nacional de Assistência 

Social (BRASIL, 2003). 

Em decorrência da urgência identificada por ocasião da IV Conferência 

Nacional, em 2004, a Norma Operacional Básica da Assistência Social (NOB SUAS) 

foi aprovada em 15 de julho de 2005, através da Resolução no 130 do CNAS (BRASIL, 

2005b).  

Em 2011, Lei no 8742/93 (LOAS) sofreu importantes alterações em seu 

conteúdo, através da Lei no 12435/2011, que modificou 16 artigos. Os objetivos da 

Assistência Social são ampliados e não se restringem mais unicamente à proteção 

social, passando a almejar a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos 

(BRASIL, 2011). 

A PNAS se desdobra em nível tático no Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) e visa à proteção social básica (FLORENTINO e FLORENTINO, 2014). Este 

último (SUAS) tem, entre outras, a atribuição de afiançar a segurança do convívio 

familiar e comunitário da população usuária dos serviços disponibilizados pelo sistema 

(BRASIL, 2012), que é uma forma de garantir proteção social básica. 

A proteção básica pode ser definida como  

...o conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência 
social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio 
do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários (BRASIL, 2012). 

Para contribuir com a operacionalização das ações táticas do SUAS, surgem 

os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) que, por definição do 

Ministério do Desenvolvimento Social, são a porta de entrada da Assistência Social e 

estão localizados prioritariamente em áreas de vulnerabilidade. Através dos CRAS, 

são oferecidos serviços que visam ao fortalecimento da convivência familiar e 

comunitária (BRASIL, 2015). 

O CRAS assume então a responsabilidade por executar serviços de proteção 

social básica, organizar e coordenar a rede de serviços socioassistenciais locais da 

política de assistência social (BRASIL, 2005a). 

Os centros de referência dispõem de equipes denominadas “Volantes” para o 

atendimento às populações de regiões de difícil acesso, como é o caso das 
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comunidades ribeirinhas, indígenas, rurais e quilombolas, distantes dos centros 

urbanos (BRASIL, 2015). 

Pelo exposto no presente capítulo, a evolução acidentada da Assistência Social 

no Brasil permeia uma história política de distanciamento entre a real necessidade do 

assistido e a necessidade que lhe impõe o legislador. Para permitir a visualização 

sintetizada dos principais eventos da história da evolução da Assistência Social no 

Brasil, um quadro resumo (Quadro 1) pode ser encontrado no ANEXO B deste 

trabalho. 

Com base na compreensão da evolução do contexto histórico que conduz às 

transformações na forma de praticar a Assistência Social no Brasil, desde o início do 

Século 20 até o início do Século 21, é possível perceber a moldabilidade da prática 

com as modificações temporais da sociedade. Urge com isso a necessidade do 

assistente social perceber a transfactualidade na relação entre as leis e as demandas 

dos necessitados: se, por um lado, as leis existem, mesmo que não sejam cumpridas, 

por outro lado, as necessidades afligem o sujeito, mesmo que as leis existam. 

Assim, se faz necessário que o assistente social, como agente de 

transformação, concorra com paixão para o cumprimento e a atualização das leis e, 

quando necessário, para a criação de novas leis que diminuam as aflições dos sujeitos 

que necessitam da Assistência Social. 

A Constituição Federal de 1988 parece ter vindo para modificar a forma de fazer 

assistência no Brasil e entre uma ponta e outra do “cabo de guerra” de interesses 

sociais, se ergue a figura do profissional da Assistência Social, para o qual as 

competências, habilidades e atitudes requeridas vêm sendo transformadas ao longo 

do tempo. Neste contexto, os profissionais de campo, que atuam diretamente com os 

usuários das políticas públicas de Assistência, como aqueles que trabalham nos 

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, necessitam estar atentos às 

transformações contemporâneas, de forma a evitar o retrocesso profissional. 

É possível interpretar que, a partir da Constituição, se estabelece uma 

hierarquia que tipifica os níveis de atuação do processo de transformação das 

palavras escritas no texto constitucional em ações pragmáticas que possam ser 

“sentidas” pelo usuário nos equipamentos (CRAS), ou seja, através do trabalho 

sistemático do(a) assistente social. A referida hierarquia pode ser vista em três níveis 

distintos: i) nível das diretrizes – definidas na Constituição e compiladas e 

desdobradas nas LOSS e LOAS, nesta ordem; ii) nível da estratégia – traduzido pela 
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PNAS; iii) nível tático – representado pelo SUAS; e, finalmente, o nível operacional – 

personificado pelo CRAS, com a atuação dos profissionais da ponta. 

A Figura 1 mostra de forma sucinta os níveis de ação que compõem a 

sistemática da Assistência Social, apontando desde a origem das diretrizes até a ação 

final (operação), passando pelas etapas estratégica e tática. 

 

Figura 1 – Níveis de ação da sistemática da Assistência Social no Brasil 

 

 

Fonte : BRASIL, (1998); BRASIL, (1991); BRASIL, (1993); BRASIL, (2004), BRASIL, (2005) e 
BRASIL,  (1994, p. 170)  
 

É sobre a atenção para as transformações sociais ocorrentes no tempo, 

referida nos parágrafos anteriores que vai tratar o Capítulo 2. 
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2. O ASSISTENTE SOCIAL: TRAJETÓRIA, COMPETÊNCIAS, ATRIBUIÇÕES E 

PRECEITOS ÉTICOS  

 

É pertinente considerar que a questão social é a principal “matéria prima” para 

o trabalho do Assistente Social e, por esta razão, a definição consistente do termo 

cresce de importância quando se deseja discutir a atuação do profissional para 

atender aos requerimentos da sociedade.  

Para uma reflexão que permita estabelecer a correlação entre o profissional e 

o objeto de seu trabalho, é preciso situar historicamente o advento da questão social. 

Netto (2006) refere que o termo surgiu por volta de 1830 para designar o processo de 

pauperização em massa da classe operária, que decorreu do estágio industrial da 

instauração do capitalismo. Mesmo não sendo novas a desigualdade e a polarização 

entre ricos e pobres, assim como a distribuição e uso dos bens sociais, a dinâmica de 

generalização da pobreza era sem precedentes. 

Segundo Iamamoto (1999), a questão social é “o conjunto das expressões das 

desigualdades da sociedade capitalista madura...” e destaca a importante contradição 

capitalista em que, por um lado, o trabalho se transforma gradativamente em mais 

social e, por outro, os benefícios da produção passam a assumir caráter privativo de 

uma parte da sociedade. Guerra et al. (2007) contribuem com a discussão, 

enfatizando que a questão social é “a expressão mais elevada da contradição 

constitutiva do capitalismo: a exploração do trabalho pelo capital”. 

Não obstante às afirmações de Iamamoto (1999) e Guerra et al. (2007), deve 

ser esclarecido que a existência de determinadas necessidades intrínsecas à vida dos 

sujeitos não caracteriza, por si só, a questão social. De fato, como afirma Costa 

(2006), é necessário que a dada realidade dos sujeitos seja pública e decorra em 

reivindicações, em demandas, para que seja vista como questão social. Segundo esta 

autora, este fenômeno social emergiu no século XIX na Europa a partir da 

industrialização e desnudou para a esfera pública as mazelas da vida dos 

trabalhadores.  

É razoável então admitir que a questão social é o conflito social, demonstrado 

pela divisão das sociedades em classes, em que o trabalho se submete ao capital e 

experimenta crises econômicas de natureza cíclica que implicam sacrifícios de 

empregos e salários e acarretam dilapidação das condições de vida do trabalhador 

(COSTA, 2006). 
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Neste contexto, em que a questão social afeta os clamores dos sujeitos por 

garantia de direitos, sejam eles sociais, civis, políticos ou humanos, e os lança à luta 

por cidadania, surge o assistente social. Esse profissional centraliza a questão social, 

que irá considerar em articulação com as diferentes formas de produção e reprodução 

social e, através das políticas sociais instituídas pelo Estado burguês, intervém em 

suas expressões, as quais considera como decorrência da subserviência do trabalho 

em relação ao capital (GUERRA, 2007). 

Com o objetivo de determinar a origem temporal do serviço social ou de alguma 

atividade que o valha, Estevão (1984) explica que o lucro, desde o momento do 

“nascimento” da sociedade capitalista, não era mais imoral ou pecaminoso. Em 

decorrência desta realidade, os problemas sociais e políticos que as classes menos 

assistidas poderiam suscitar passaram a ser motivo de preocupação para a classe 

burguesa. Santos (2013) complementa, referindo que o incômodo causado pelo 

proletariado ao patrão capitalista, que surge como reação à extrema exploração do 

primeiro pelo segundo, faz necessária a intervenção do estado para exercer a 

mediação, através de dispositivos legais, e “regular a relação capital-trabalho”.  

Na medida em que o capitalismo avança e se aprofunda, a questão social passa 

a exigir um posicionamento das classes dominantes (SANTOS, 2013). Visto de outro 

modo, o inconformismo das classes pauperizadas obrigou, ainda no século XIX, a 

burguesia, que ora se consolidava, a inserir o pauperismo em sua agenda, de forma 

a bloquear a ameaça às instituições sociais da época (NETTO, 2001). Assim, naquele 

contexto, o Estado e as Igrejas (católica e protestante) passam a dividir tarefas, de 

forma que o primeiro “impõe a paz política”, através do uso da força, se necessário, e 

as Igrejas assumem o aspecto social, através da caridade (ESTEVÃO, 1984). 

Então, como resposta das classes dominantes (mais especificamente a Igreja 

Católica) à emergente questão social, surge o Serviço Social que, no entanto, de 

forma paradoxal, precisa servir aos opressores, de forma a manter o controle da 

ordem que a própria questão social ameaça (SANTOS, 2013).  

O Serviço Social se transformou em carreira profissional nos Estados Unidos 

no início do século XX pelas mãos de Mary Richmond (1861-1928), que buscava 

inicialmente tratar individualmente os problemas sociais, mas incorporou 

posteriormente os métodos de grupo e de comunidade. Segundo ela, a ajuda material 

fornecida aos necessitados não consistia no Serviço Social propriamente dito, mas 

apenas um “osso do ofício”. Com efeito, exercer o Serviço Social significava o trabalho 
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na personalidade do indivíduo e no seu meio social, que seria entendido como a 

família, a escola, os amigos, o emprego e outros aspectos (ESTEVÃO, 1984).  

No Brasil, a gênese do Serviço Social como instituição ocorreu nas décadas de 

1930 e 1940 (SILVA; SILVA; SOUZA JUNIOR, 2016). Naquele momento, a atuação 

do Serviço Social se restringia a atendimentos individuais e com base na 

caracterização do indivíduo necessitado como fraco, desajustado, incapaz e carente 

de ajuda especial. Ao aplicar metodologia de caso, grupo ou comunidade, como forma 

de intervenção, a estrutura social não era analisada e a pobreza era expressa por 

meios estatísticos e sem relação com a forma de organização social. Assim, com 

essas bases, o assistente social, apesar de reconhecer a insuficiência de leis para 

responder à pobreza, acreditava que a inaptidão para prover o próprio sustento era 

devida “a falta de educação ou a desvios morais da população” (OLIVEIRA; CHAVES, 

2017). 

Um crescimento econômico importante ocorreu no Brasil entre as décadas de 

1940 e 1960. Com isto, a exemplo de outros países latino-americanos, no final da 

década de 1950, aparecem as ideias desenvolvimentistas (SILVA; SILVA; SOUZA 

JUNIOR, 2016) e os profissionais do Serviço Social passaram a assumir o 

desenvolvimentismo, proposto pelos norte-americanos, como alternativa às 

proposições comunistas (principalmente após a Revolução Cubana de 1959). A 

atuação ganha um aspecto mais técnico e passa a fundamentar-se na busca por 

“neutralidade, frieza e distanciamento em relação aos problemas tratados e no 

aprimoramento dos métodos” (ESTEVÃO, 1984).  

O desenvolvimento socialmente justo, no entanto, não se verificou e, ao invés 

disso, é observado o surgimento de uma economia urbano-industrial que passa a 

requerer entidades assistenciais que visem ao atendimento das demandas e ao 

controle das lutas sociais (SILVA; SILVA; SOUZA JUNIOR, 2016). Essas instituições 

assistenciais, então, aparecem em concomitância com o processo ainda embrionário 

de legitimação do Serviço Social na divisão social do trabalho e com a 

profissionalização do assistente social egresso das escolas especializadas. A ação do 

assistente social amadurece e sua atuação é inserida no aparelho do Estado e em 

grandes instituições de assistência; entretanto, a “ação educativa e doutrinária de 

enquadramento” da população cliente se mantém como caraterística fundamental 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2006). 
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Analisando criticamente, apesar da evolução profissional e técnica da prática, 

fica claro, através da literatura, que a construção histórica do pensamento dos 

assistentes sociais, nos países capitalistas, foi pautada na cultura de servir as 

estratégias burguesas representadas, principalmente, pelo Estado e pela Igreja. 

É também possível constatar que o assistente social, no final dos anos 1950, 

aceita “de bom grado” participar do projeto desenvolvimentista. Ele abraça a 

mensagem de defesa do capitalismo contra a ameaça comunista. Este fato, mais uma 

vez, parece traduzir o pensamento histórico do assistente social àquela época: a visão 

capitalista do Estado e da Igreja é conveniente para a sociedade dos países 

subdesenvolvidos. 

Assim, no início dos anos 1960, os assistentes sociais haviam se inserido 

profissionalmente no projeto desenvolvimentista, concebido pelos norte-americanos; 

entretanto, a dinâmica das questões sociais conduziu o contexto para a negativa da 

realização de tal projeto na América Latina, incluindo o Brasil, e para uma consequente 

crise de identidade do Serviço Social (ESTEVÃO, 1984).  

Como decorrência do desgaste das práticas profissionais vigentes, nos anos 

60, na América Latina, o Serviço Social entrou em crise, num processo conhecido 

como “Erosão do Serviço Social” tradicional. Este processo decorreu da ineficácia da 

prática profissional frente à profunda crise social, econômica, cultural e ideológica 

vivenciada em muitos países, principalmente da América Latina. Como consequência, 

a união dos profissionais da área no continente em torno da tentativa de ruptura com 

o conservadorismo nesta atividade se fez possível (RIGO, 2008).  

Estevão (1984) ressalta ainda que dois fatos justificam essa crise de identidade 

na profissão, após algum tempo de prática nos moldes desenvolvimentistas e 

comunitários: i) não era possível realizar o trabalho face à realidade local e aos 

desafios inerentes a ela com métodos modernos, mas que foram concebidos para a 

realidade de países desenvolvidos; ii) também não era possível ser neutro e aplicar 

os métodos e técnicas de forma fria e sem comprometimento, diante da gravidade e 

dos aspectos humanos dos problemas sociais na realidade encontrada. 

Assim, a impossibilidade de resolver os problemas sociais e atender 

simultaneamente ao clamor desenvolvimentista, fez com que o Serviço Social, 

fundamentado em bases capitalistas conservadoras e servis, experimentasse o início 

da erosão de suas bases frente à realidade do desenvolvimentismo (EIDELWEIN, 
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2007). Jovens profissionais, recém inseridos nos trabalhos de comunidade, passam a 

questionar a relação subserviente da prática profissional (BARROCO, 2001). 

As propostas desenvolvimentistas, surgidas como uma solução política para 

resolver os problemas políticos da “ameaça comunista”, se mostraram ineficazes para 

equacionar as principais questões sociais e, apesar (e até por isso) do período de 

ditadura militar, que foi se instalando na América Latina a partir da segunda metade 

da década de 60, houve o favorecimento de uma militância política de setores 

profissionais e estudantis, e surgiram novas demandas para a profissão, salientando 

ainda mais a necessidade de sua renovação (ESTEVÃO, 1984; RIGO, 2008). 

O aumento da insatisfação social diante da realidade latino-americana na 

década de 1960 com a instalação de ditaduras militares nos países do continente 

decorreu em movimentos sociais que questionavam a sociedade capitalista, assim 

como a participação do Estado e de suas instituições sociais. Isto representava, por 

extensão, segundo Rigo (2008), um questionamento à atuação do Serviço Social.  

No Brasil, a implantação da ditadura militar, em 1964, trouxe a repressão e a 

violação de direitos como ferramenta para a manutenção do regime e o erguimento 

de um Estado “antinacional e antidemocrático” cuja função era assegurar a 

reprodução do grande capital. Nessa conjuntura, o enfrentamento da questão social 

era feito, por um lado, através da repressão e, por outro, com políticas compensatórias 

(SILVA; SILVA; SOUZA JUNIOR, 2016). 

Assim, em meados da década de 1960, a atividade se percebe dentro de uma 

luta de classes e surge entre os profissionais do Serviço Social, a chamada Geração 

65, que inicia gradativamente inúmeros questionamentos. Inicialmente, tais 

indagações eram a respeito da presumível neutralidade imposta aos técnicos e a 

importação de métodos, reivindicando o estabelecimento de um Serviço Social 

personal e alinhado com as realidades latino-americanas (ESTEVÃO, 1984).  

Em 1967, o Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbios de Serviços 

Sociais (CBCISS) promove uma série de seminários, a começar pelo Seminário de 

Araxá, que culminou com o que, no âmbito do Serviço Social, foi convencionado 

chamar de “Movimento de Reconceituação” (OLIVEIRA; CHAVES, 2017). Assim, o 

processo de reconceituação do Serviço Social, ou Movimento de Reconceituação do 

Serviço Social (ESTEVÃO, 1984; RIGO, 2008) foi o primeiro elemento concreto de 

confronto profissional com o Serviço Social “tradicional” (NETTO, 2005). 
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O documento produzido no Seminário de Araxá objetivava a elaboração de uma 

base teórica que pudesse indicar os objetivos e a sintonia entre funções e 

metodologia. Com efeito, os elementos advindos do evento destacavam a promoção 

humana e a conscientização como fundamentação orientativa para o desenvolvimento 

global. Apesar disso, permanece nas novas perspectivas a presença dos elementos 

tradicionais (OLIVEIRA; CHAVES, 2017). 

Apesar de todo o esforço empenhado pelo Movimento de Reconceituação, 

preconizado pela Geração 65, a construção histórica de servidão aos interesses 

burgueses, incentivada pela preponderância das forças do regime de ditadura, 

prevaleceu e adiou o desfecho do processo de ruptura para a década de 1980, quando 

o Serviço Social passou a ser compreendido como uma profissão inserida na divisão 

do trabalho coletivo da sociedade (IAMAMOTO, 2000). 

Assim, apesar de convenientemente descrito por Netto (2005) como 

inconcluso, o Movimento de Reconceituação do Serviço Social Latino Americano 

contribuiu decisivamente para o processo de aceleração da ruptura do Serviço Social 

com a prática tradicional e “representou um marco decisivo no desencadeamento do 

processo de revisão crítica do Serviço Social no continente (IAMAMOTO, 2000). 

Analisando a evolução histórica do Serviço Social desde o início, quando havia 

uma influência significativa da Igreja Católica, até o contexto atual, em que a laicidade 

e o materialismo histórico dialético se posicionam no foco, é possível perceber a 

gritante reconfiguração sofrida pela atividade. Esta análise permite identificar os 

códigos de ética como marcos intimamente ligados à dinâmica histórica sob os pontos 

de vista de conjuntura, estrutura, teoria, filosofia e metodologia (OLIVEIRA; CHAVES, 

2017). 

A alusão aos códigos de ética remete a uma discussão inevitável que não pode 

nem deve ser conduzida isoladamente sem a concomitância com a discussão acerca 

do conceito de moral e sua temporalidade.  

A conveniência do estabelecimento de uma discussão sobre a conceituação de 

ética e moral é exatamente a possibilidade de definir a relevante diferença entre o 

saber teórico e o saber prático, de forma a permitir ao profissional o discernimento 

entre os conflitos existenciais tais como “pode, mas não deve”, “não pode, mas deve” 

ou “deve, mas não pode”. Se faz necessário então partir do pressuposto que tais 

conceitos são a base do agir ético-comportamental nos mais diferentes campos de 
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atuação da vida pessoal ou profissional e, por esta razão, devem ser integrantes da 

formação do assistente social.  

Há que se concluir que não há pertinência na inserção conceitual da ética e da 

moral na mesma perspectiva de realidade valorativa (PEDRO, 2014), uma vez que, 

por um lado, a moral representa um “conjunto de normas, valores [...], princípios de 

comportamento e costumes específicos de uma sociedade (WEIL, 2012), e de outro 

lado, a ética objetiva a análise e a investigação da natureza dos princípios que 

suportam tal conjunto, estabelecendo o questionamento sobre seu sentido, assim 

como das diferentes estruturas teóricas morais e dos argumentos usados para a 

manutenção em si de características culturais específicas (PEDRO, 2014).  

Pedro (2014) argumenta ainda que, enquanto a moral busca respostas para a 

indagação: “como o sujeito há de viver?”, a ética questiona o porquê do viver segundo 

este ou aquele modo. 

Singer (1993) distingue as correntes éticas relativistas e subjetivistas e refere a 

dificuldade em estabelecer o viver ético do não ético e os erros de distinção: i) viver 

segundo aquilo que cremos serem os padrões corretos em contrapartida a viver 

segundo aquilo que cremos serem os padrões errados; ii) viver segundo alguns 

padrões éticos em contrapartida a viver segundo nenhum padrão ético.  

O desdobramento desta discussão leva o autor a concluir pela possibilidade de 

que um indivíduo que segue convicções éticas, ainda que não convencionais, vive sob 

padrões éticos, desde que seja capaz de estabelecer uma defesa consciente para 

aquilo que faz ou acredita. Com esta visão, mesmo que outros indivíduos não julguem 

a defesa ou justificativa pertinente e sigam pensando que as ações daquele indivíduo 

são más, a própria tentativa de justificar suas ações, segundo Singer (1993), já é 

suficiente para inserir seu comportamento no domínio do ético.  

Adicionalmente, Valls (1994) destaca que os costumes das sociedades variam 

de um povo a outro, mas não apenas eles; os valores que os acompanham e dão 

suportação também variam, assim como as normas concretas, ideais e sabedoria. A 

autora ressalta ainda a temporalidade das questões éticas: “[...] E a diversidade 

simultânea não é a única: maiores são as variações de um século para outro”.  

Em outras palavras, é possível concluir que a ética e a moral são mutáveis de 

uma sociedade para outra, mas também de uma época para outra dentro da mesma 

sociedade. 
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Cabe a esta altura destacar a relação de complementaridade entre a ética e a 

moral. Desta forma, conforme convenientemente destaca Pedro (2014)  

[...] tanto a ética implica a moral, enquanto matéria-prima das suas reflexões 
e sem a qual não existiria, como a moral implica a ética para se repensar, 
desenhando-se, assim, entre elas uma importante relação de circularidade 
ascendente e de complementaridade. 

 

Pelo exposto nos parágrafos anteriores, o “fazer profissional” do assistente 

social, quando pautado na ética, deverá consequentemente ser suportado pelo 

questionamento ético sobre os ditames morais, visando ao maior bem-estar do 

usuário.  

Esta realidade laboral representa um desafio pois, neste contexto, o profissional 

deverá considerar o perigoso tripé ético-moral-legal, de forma a atender às demandas 

urgentes dos usuários sem comprometer sua própria individualidade.  

A observância dos parágrafos anteriores deverá permitir a discussão que se 

segue sobre os códigos de ética dos assistentes sociais ao longo da história da 

profissão no Brasil. 

No início da década de 1940, na Bélgica, a União Católica Internacional de 

Serviço Social (UCISS) passa a promover uma discussão de envergadura 

internacional, a partir da qual um código de moral é elaborado com vistas a orientar a 

prática da profissão. Este código tomava por base a filosofia neotomista que, por meio 

da encíclica Rerum Novarum, fundamentava o Código Social de Malinas, lançado na 

Bélgica (1927). Vários outros códigos ao redor do mundo foram também influenciados 

por esta base filosófica. Dentre eles, o brasileiro (OLIVEIRA; CHAVES, 2017). 

De uma forma mais contextualizada para o Serviço Social no Brasil, 

considerando pragmaticamente que “Moral ou Ética pode ser conceituada como a 

ciência dos princípios e das normas que se devem seguir para fazer o bem e evitar o 

mal”, e que a moral aplicada a uma determinada profissão recebe o nome de Ética 

Profissional, a Assembleia Geral da Associação Brasileira de Assistentes Sociais 

(ABAS) aprovou em 29/09/1947 o Código de Ética dos Assistentes Sociais (CFESS, 

2018). 

O Código de Ética de 1947 apresentava o princípio da liberdade como principal 

valor e utilizava os valores morais cristãos da caridade como inspiração. Desta forma, 

a liberdade individual tomava o neotomismo como base e se manifestava a partir “da 

escolha do bem suprema, conforme as leis de Deus”. Assim, a educação dos sujeitos 
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deveria prepará-los para realizarem suas escolhas (ARALDI, 2007). Além dos valores 

cristãos, não previa a mediação do Estado e, portanto, não dispunha de respaldo legal 

(OLIVEIRA; CHAVES, 2017).  

Com o objetivo de estabelecer uma regulamentação jurídica para a profissão 

do assistente social e ajustá-la às “transformações conjunturais do país”, o Código de 

Ética de 1947 foi revisado em 1965 (OLIVEIRA; CHAVES, 2017). Assim, como o 

Código de 1947, esta nova revisão relacionava os problemas sociais com a 

decadência moral dos sujeitos e pressupunha uma postura neutra do Estado e das 

autoridades (SILVA, 2015). 

Nas considerações introdutórias, o Código de Ética de 1965 destaca a 

consciência profissional, a amplitude técnica e científica (assinalando a imposição de 

maiores encargos e responsabilidades aos profissionais) e a aplicabilidade a 

profissionais de diferentes credos e princípios filosóficos (CFESS, 2018b). 

Oliveira e Chaves (2017) referem que, segundo o Código de 1965, a 

solidariedade, o amor ao próximo e a doação permaneciam como força motriz do 

Serviço Social. No entanto, a partir de 1967, com o Seminário de Araxá, teve início 

um profundo debate a respeito da prática profissional do Serviço Social e, de forma a 

atender às reflexões deste debate, uma nova revisão do Código de Ética foi publicada 

em 1975 (OLIVEIRA; CHAVES, 2017).  

Segundo Silva (2015), o contexto brasileiro da realidade associada à ditadura 

militar fortaleceu o conservadorismo, de forma que o princípio da liberdade manifesto 

no código de 1975 acompanhou a ideia do Código de 1947 e permaneceu com os 

mesmos valores de origem cristã, reproduzindo socialmente o capitalismo e a ordem, 

assim como as bases individualistas, a redução de desvios sociais e a não admissão 

dos conflitos de classe. Nas considerações introdutórias  

No texto introdutório do Código de 1975, pode ser visto 

Exigências do bem comum legitimam, com efeito, a ação disciplinadora do 
Estado, conferindo‐lhe o direito de dispor sobre as atividades profissionais – 
formas de vinculação do homem à ordem social, expressões concretas de 
participação efetiva na vida da sociedade (CFESS, 2018c). 

 

Oliveira e Chaves (2017) interpretam o texto introdutório como o 

reconhecimento do Estado como “gestor do bem comum, numa perspectiva 

neotomista e acrítica”. Este entendimento, aliado ao descontentamento e as lutas de 

enfrentamento que ocorriam desde a segunda metade da década de 1960, significa 
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que a realidade profissional, diante do contexto histórico, não era mais atendida pelo 

texto do Código de 1975.  

A década de 1980 vivenciou uma série de mudanças no Brasil, nos âmbitos 

político, social e econômico, que incluíam a organização dos trabalhadores (SILVA, 

2015). O fim da ditadura e a redemocratização ocorreram em 1985, com a posse do 

primeiro presidente civil, desde 1964. Assim, com a obsolescência do Código de Ética 

de 1975, uma revisão foi publicada em maio de1986 (CFESS, 2018d). 

As considerações introdutórias do novo Código de Ética de 1986 referem 

[...] a categoria de Assistentes Sociais passa a exigir também uma nova ética 
que reflita uma vontade coletiva [...], onde os valores são tidos como 
universais e acima dos interesses de classe. A nova ética é resultado da 
inserção da categoria nas lutas da classe trabalhadora e, consequentemente, 
de uma nova visão da sociedade brasileira (CFESS, 2018d).  

 
Segundo Silva (2015), o Código de Ética de 1986 é o marco de consolidação 

da liberdade, da suplantação da visão tradicional e da ruptura com a perspectiva 

conservadora da ética.  

Para Oliveira e Chaves (2017), a partir do Código de 1986, a ética passa a ser 

vista no contexto da dinâmica histórica, fruto das relações sociais. Assim, o código se 

constitui de elementos base da formação profissional no “campo do dever” e de 

elementos do “exercício profissional”. Além disso, a ética passa a usar o compromisso 

com os trabalhadores como princípio. Isto então configura uma aproximação do 

pensamento marxiano e o antagonismo ao neotomismo. Com isso, a prática 

profissional demarcada pela politização associada à intenção de ruptura passa a ser 

direcionada às demandas dos usuários, os “sujeitos históricos pertinentes a uma 

classe social”. 

Apesar do rompimento com o conservadorismo, Barroco (2009) destaca que o 

Código de 1986, sob o ponto de vista operacional, não foi desenvolvido de forma 

suficiente no que tange às orientações do marxismo à luz das bases teóricas. 

Destarte, se fez necessária uma revisão com o objetivo de ampliá-las. Esta 

reformulação se deu em 1993, em um contexto diferente do que concorreu, na década 

de 1980, para a elaboração do projeto de ruptura profissional. 

O Código de Ética de 1993, vigente atualmente, conta com 11 princípios 

fundamentais: reconhecimento da liberdade como valor ético central; defesa dos 

direitos humanos e recusa ao autoritarismo; ampliação da consolidação da cidadania, 

visando à garantia de direitos; defesa da democracia; posicionamento em favor da 
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equidade e justiça social; empenho na eliminação de todas as formas de preconceito; 

garantia do pluralismo; opção por um projeto profissional vinculado à construção de 

uma nova ordem societária, sem dominação-exploração de classe, etnia e gênero; 

articulação com outras categorias profissionais; compromisso com a qualidade dos 

serviços e a competência profissional; e exercício do serviço social sem discriminação 

(CFESS, 2018e). 

Para Silva (2015), no código de 1993, é possível encontrar o conteúdo 

axiológico necessário à construção de um novo projeto ético-político da profissão 

opositor da exploração estabelecida pelo capitalismo. 

Após ter sido trabalhada a contextualização dos conceitos de ética e moral e 

da sua aplicação nos diversos modelos de código através da história do Serviço Social 

brasileiro, é pertinente abordar as atribuições do assistente social no âmbito do fazer 

profissional. 

A correlação entre as demandas e as atribuições profissionais tem acarretado 

incertezas para os profissionais do Serviço Social, como mostram Guerra et al. (2016) 

no XV Encontro Nacional de Pesquisadoras(es) em Serviço Social, em que salientam 

a necessidade de estabelecer de forma clara os conceitos e as requisições 

profissionais. 

A importância da definição de conceitos se justifica pela questão da 

interpretação que o próprio assistente social faz de si mesmo enquanto profissional 

(GUERRA et al., 2016). A este respeito, o Conselho Federal de Serviço Social 

destacou em 2009 

[...] a intervenção profissional na política de Assistência Social não pode ter 
como horizonte somente a execução das atividades arroladas nos 
documentos institucionais, sob o risco de limitar suas atividades à “gestão da 
pobreza” sob a ótica da individualização das situações sociais e de abordar a 
questão social a partir de um viés moralizante (CFESS, 2009). 

 

A lei 8662, de 1993, em seus artigos 4o e 5o, define as competências e 

atribuições de assistentes sociais no exercício da profissão (BRASIL, 1993a). Parece 

então que, sob uma ótica mais profunda, esta lei (hierarquicamente o principal 

documento institucional) padece de críticas por parte da comunidade militante do 

Serviço Social.  

Guerra et al. (2016) trazem à luz a discussão sobre a dificuldade na adoção de 

uma concepção clara de atribuição. Seria ela produto da realidade ou do conceito? As 

atribuições são determinadas por quê e por quem? 



 38

Pelo exposto nos parágrafos anteriores, cabe aqui inserir uma retrospectiva 

sobre a condução histórica sobre a discussão sobre competências e atribuições de 

profissionais do Serviço Social. Para tal, este trabalho lançou mão do consistente texto 

de Iamamoto (2009). 

A partir do final da década de 1990, um profundo debate sobre as atribuições e 

competências profissionais de assistentes sociais foi sendo coordenado pelo pela 

Comissão Organizadora e Fiscalizadora (COFI) do Conselho Federal Serviço Social 

(CFESS). Inicialmente, o direcionamento jurídico era para o debate no campo do 

“fazer profissional”, mais do que o foco na revisão da lei, uma vez que não foram 

identificadas imperfeições jurídicas. 

Posteriormente, a COFI do CFESS liderou a discussão nacional sobre o tema, 

ampliando as reflexões com a contribuição dos Conselhos Regionais de Serviço 

Social (CRESS). Na oportunidade, foi identificada a recorrência da questão 

(atribuições e competências), uma vez que são as múltiplas manifestações da questão 

social que originam as demandas profissionais. As dificuldades de identificação dos 

objetos das práticas profissionais suscitam dúvidas e indefinições. 

O XXIX Encontro Nacional CFESS/CRESS, ocorrido em 2000, aprovou o 

direcionamento mostrado no documento “Convite à Reflexão”, ou seja, o debate sobre 

a questão das atribuições privativas do assistente social. 

Considerando que são as manifestações da questão social que geram as 

demandas do profissional de serviço social, como referido anteriormente, é possível 

concluir que manifestações inéditas podem demandar atribuições e competências 

inéditas. Este fato implica uma discussão permanente acerca do papel do assistente 

social na sociedade em face de cada momento histórico. 

É possível definir “atribuições privativas do assistente social” como aquelas 

que competem somente a este profissional realizar. Tais atribuições são definidas pela 

Lei 8662/93, que trata da regulamentação da profissão do assistente profissional. 

De forma análoga, é possível definir as competências do assistente social como 

a capacidade legal que o profissional tem para apreciar, tratar e fazer julgamentos a 

respeito das ações sob sua responsabilidade. Por isso, a Lei 8662/93 em seu artigo 

2o, determina que só terão competências para o exercício da profissão aqueles que 

são “possuidores de diploma em curso de graduação em Serviço Social, oficialmente 

reconhecido, expedido por estabelecimento de ensino superior existente no País, 

devidamente registrado no órgão competente”. Além disso, o mesmo artigo, em seu 
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parágrafo único define que o exercício da profissão requer registro prévio nos órgãos 

de classe (BRASIL, 1993a). 

Mantendo a coerência com os parágrafos anteriores, os artigos 4o e 5o da Lei 

8662/93 (transcritos no ANEXO A) definem, respectivamente, as competências e 

atribuições privativas dos assistentes sociais. 

O artigo 4o é composto por dez incisos válidos (o inciso IV aparece como vetado 

por motivos descritos no ANEXO A). Pode ser observada, no entanto, a existência de 

sobreposições de competências descritas nos diferentes incisos. Por exemplo, os 

incisos III e V do artigo 4o, pragmaticamente, diferem apenas pelo fato de que no inciso 

III existe a competência de “encaminhar providências”. No restante, ambos os incisos 

são similares. 

O artigo 5o é constituído por 13 incisos, que descrevem as atribuições privativas 

do assistente social. Também neste artigo podem ser encontradas diversas 

sobreposições, redundâncias ou incoerências entre os diversos incisos.  

Supervisionar programas e projetos não aparece como competência do 

assistente social no inciso II do artigo 4o; entretanto, no inciso I (que define atribuições 

privativas na de estudos, pesquisas, plano e projetos na área de serviço social) do 

artigo 5o, que trata das atribuições privativas do assistente social, a atividades de 

supervisão aparece. Este paradoxo suscita então o questionamento: “Como é possível 

que a atividade de supervisão seja uma atribuição privativa do assistente social tendo 

em vista não ser de sua competência”? 

Iamamoto (2009) destaca a importância de focalizar a política nacional de 

fiscalização do exercício profissional do assistente social nas competências e 

atribuições privativas da profissão. A autora aponta ainda que as constantes 

transformações das relações entre o Estado e a sociedade provocam a reconfiguração 

dos espaços ocupacionais. Em consequência disto, ocorre a necessidade de 

estabelecer novas competências às quais estarão associadas novas atribuições. 

É possível concluir que a discussão sobre as competências e atribuições 

privativas do assistente social deve ser perene, pois, como dito anteriormente, a 

questão social pode apresentar novas manifestações em decorrência das constantes 

modificações nas relações sociais e, assim, demandar novas competências. 

Corroborando esta conclusão, Iamamoto (2009) refere então a necessidade de 

aprimorar e explicitar a interpretação dos artigos 4o e 5o da lei 8662/1993. 
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Assim, a variação dos espaços ocupacionais do assistente social será também 

uma função das alterações das relações entre Estado e Sociedade. 

Sob o ponto de vista da fiscalização do exercício da profissão do assistente 

social, podem ser identificadas duas abordagens de delimitação da prática 

profissional: a primeira delimita aquilo que o assistente social “pode fazer”; a segunda 

delimita o que apenas o assistente social “pode fazer”. 

A primeira abordagem é o objeto da descrição do art. 4o, que trata das 

competências do assistente social. Se, por um lado, os incisos deste artigo 

especificam as competências legais do profissional do serviço social, salientando o 

que este pode fazer, por outro lado, competências não listadas são funções que o 

assistente social não pode realizar, sobe pena de estar exercendo atividades para as 

quais não está capacitado ou aviltando a profissão. 

O artigo 5o por sua vez, tem a finalidade clara de defender “nichos” profissionais 

para o assistente social, estabelecendo atribuições privativas, ou seja, competências 

exclusivas do assistente social. 

Após o esclarecimento dos objetivos dos artigos 4o e 5o da Lei 8662/93, a 

despeito de eventuais omissões de competências e atribuições privativas, as 

repetições observadas pela autora entre os incisos dos dois artigos passam a ter 

menor relevância dentro do contexto da discussão sobre a fiscalização da prática 

profissional do assistente social. Assim, cresce em importância a necessidade de uma 

definição para o âmbito de atuação do profissional do serviço social. 

A longa discussão acerca das atribuições e competências de assistentes 

sociais parece não ter chegado ao fim; entretanto, parece ser consenso o parecer de 

Iamamoto (2009b) e, sob uma análise mais atenta, este fato remete mais uma vez o 

fazer profissional aos conceitos e padrões éticos do indivíduo assistente social e às 

condições pessoais para a realização do trabalho traduzidas pela instrumentalidade 

do profissional. 

Após a exaustiva contextualização da questão social como matéria prima do 

assistente social; da ética e da moral como base de sustentação do comportamento 

individual e coletivo no exercício da profissão; da evolução e do amadurecimento dos 

códigos de ética no cenário histórico-crítico; da luta pela ruptura com o 

conservadorismo; e ainda da discussão a respeito das atribuições e competências do 

assistente social, que foram objeto deste capítulo, a abordagem da instrumentalidade 
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no atendimento ao usuário dos diversos serviços nos Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS) será o objeto do capítulo 3. 
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3. PERFIL DE ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NOS CENTROS DE 

REFERÊNCIA (CRAS)  

 

O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) aprovou, através da 

resolução no- 145/2004, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), cuja 

proposta é a materialização das diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social e dos 

ditames da Constituição de 1988 (BRASIL, 2005a), que coloca a assistência social 

como política pública e direito do cidadão (BRASIL, 1988).  

A PNAS, por sua vez, assume como funções a proteção social, a vigilância 

socioassistencial e a defesa de direitos, organiza-se sob a forma de sistema público 

não contributivo, descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS.  

A proteção social, como função da PNAS, se divide em dois segmentos 

distintos: a proteção social especial e a proteção social básica.  

A proteção social especial representa o segmento de proteção social destinada 

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 (BRASIL, 2005a). 

A proteção social especial é de responsabilidade dos Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social (CREAS) e está dividida em dois níveis de 

complexidade: alta e média. 

A proteção básica (baixa complexidade), por sua vez, visa a “prevenir situações 

de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários”. Seu público são os indivíduos 

em condições socialmente vulneráveis devidas a pobreza, privação e fragilização de 

vínculos afetivos familiares ou comunitários (BRASIL, 2005a). 

A PNAS atribui o atendimento com vistas à proteção social básica aos Centros 

de Referência de Assistência Social (CRAS), que são considerados como a porta de 

entrada do sistema de prestação de serviço de assistência (BRASIL, 2009). Este 

ideário lhes impõe uma grande responsabilidade, por um lado, com o usuário, pois 

neste primeiro contato, o assistente social deverá executar ações transformadoras no 

indivíduo demandante; por outro lado, com a própria comunidade técnica, uma vez 
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que a preservação da imagem do projeto ético-político do Serviço Social deve ser 

garantida pelo Estado e pela “engrenagem” de atendimento. 

Os CRAS são, de acordo com a PNAS, unidades de assistência social públicas 

municipais, que devem ser localizadas em área de maior índice de vulnerabilidade e 

risco social (RANGEL, 2009).  

A atuação do CRAS, visando ao provimento da proteção social básica, se divide 

em dois segmentos: Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) e gestão territorial 

de proteção social básica.  

O PAIF é uma função do CRAS que representa o principal serviço de proteção 

básica do equipamento. A ele todos os outros serviços de proteção básica devem 

estar articulados, uma vez que esta função confere o reconhecimento do poder público 

na garantia do direito do usuário ao convívio familiar e garante a matricialidade 

sociofamiliar por um dos eixos estruturantes do SUAS, o atendimento 

socioassistencial (BRASIL, 2009).  

O princípio de descentralização do SUAS é materializado pela gestão territorial 

da proteção básica, que busca a promoção da ação preventiva, a disponibilização de 

serviços no entorno da localidade de moradia das famílias, a racionalização das 

ofertas e a transformação dos requerimentos ao CRAS em ação. Estes objetivos 

transformam o CRAS, a principal unidade pública de proteção social básica, em 

referência para os moradores locais e para os serviços setoriais (BRASI, 2009). 

As principais ações de gestão territorial da proteção social básica são a 

articulação da rede socioassistencial referenciada ao CRAS; a promoção da 

articulação intersetorial; e a busca ativa (BRASIL, 2009).  

O CRAS assume, de forma institucional, a responsabilidade por executar os 

serviços de proteção básica, organizar e coordenar a rede dos serviços 

socioassistenciais locais da política de assistência social. Utiliza como estratégia a 

atuação conjunta com outros segmentos profissionais, de forma a constituir uma 

equipe multidisciplinar (BRASIL, 2005a). 

A PNAS estabelece que o CRAS deve atuar com as famílias e os indivíduos 

em seu contexto comunitário (BRASIL, 2005a). Esta orientação implica que o 

assistente social em atuação no CRAS tenha um perfil de campo e, 

consequentemente, uma visão voltada para as relações interpessoais empáticas. 

Assim, a escuta atenta, ferramenta de captação de informações do usuário, deve 

conduzir a resultados que favoreçam a empatia e a percepção apurada da verdadeira 
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realidade do indivíduo. Desta forma, poderá se concretizar a ação de orientação para 

o convívio sócio-familiar e comunitário.  

Como representante da política pública junto ao usuário, o assistente social do 

CRAS assume a responsabilidade por concorrer para a implementação do Programa 

de Atenção Integral às Famílias (PAIF) e, com foco na proteção básica, deve 

considerar arranjos familiares diferentes. Desta forma, o profissional deve ter, por sua 

formação acadêmica, a capacidade de identificar e diferenciar as famílias estruturadas 

e não estruturadas, superando impassível o reconhecimento de um único modelo 

baseado na família nuclear e admitindo outras possibilidades de estrutura. A atitude e 

o comportamento do profissional devem ser tais que fomentem as funções básicas da 

família de prover a proteção e a socialização de seus membros; constituir-se como 

referências morais, de vínculos afetivos e sociais e de identidade grupal; e de atuar 

na mediação das relações de seus membros com outros organismos sociais e com o 

Estado, conforme orienta a própria PNAS (BRASIL, 2005a). 

Um recurso de provisão da proteção social básica é a articulação da rede 

socioassistencial. Ela torna viável o acesso da população aos serviços, benefícios e 

projetos de assistência social. Adicionalmente, ajuda a definir atribuições de unidades 

que, por sua vez, contribuem para o estabelecimento dos fluxos entre o PAIF e os 

serviços de convivência. A articulação fomenta ainda o gerenciamento integrado de 

benefícios e serviços, o que garante o acesso dos beneficiários de transferência de 

renda aos serviços locais de assistência social, priorizando os mais vulneráveis 

(BRASIL,2009). 

O perfil do assistente social, para atender adequadamente a este segmento de 

provisão da proteção social básica, remete a uma reflexão sobre a ética do indivíduo 

profissional. Neste contexto, o atendimento às demandas prementes do usuário 

requer, na maioria das vezes, um comprometimento de ordem pessoal de tal 

intensidade que, independente do profissionalismo, ultrapassa a fronteira entre o 

racional e o emocional. Cabe então, a título de reflexão, a indagação: o quanto a 

premência da questão do outro indivíduo se desdobra em premência para o 

profissional? A resposta a esta questão só poderá ser encontrada no interior da 

consciência ético-histórica do profissional de serviço social. Qual o padrão ético a ser 

seguido?  

Não obstante a reflexão proposta no parágrafo anterior, o profissional deve ter 

em mente a prioridade do usuário em relação a contingências paralelas. Diante da 
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impossibilidade técnica, pessoal ou institucional de satisfazer a necessidade do 

usuário, tem o assistente social do CRAS o dever ético de referenciar a demanda em 

articulação intersetorial e/ou com a rede socioassistencial, de forma a garantir o 

atendimento. 

Com o objetivo de favorecer a interlocução entre a política de assistência social 

e outras políticas e setores, assim como garantir o acesso a serviços setoriais pelas 

famílias, o segmento de gestão territorial se utiliza da articulação intersetorial. Este 

expediente facilita a inserção das questões nas agendas sociais dos governos federal, 

estaduais ou municipais e, adicionalmente, auxilia o estabelecimento de acesso 

prioritário das famílias em condições de extrema vulnerabilidade social aos serviços 

públicos (BRASIL, 2009). 

Mais uma vez, emerge a necessidade da discussão ética a respeito da atitude 

e do comportamento do assistente social na entrega da solução para as demandas 

do usuário. A atuação expediente e intransigente para com os obstáculos 

burocráticos, com vistas ao atendimento ao mais necessitado deve ser a tônica da 

atuação profissional. Entretanto, uma análise ético-critica deve estabelecer os limites 

de competência na atuação, de forma a evitar danos de ordem pessoal ao assistente 

social ou aprofundar o desconforto do usuário. 

A gestão de território utiliza uma poderosa ferramenta para o fornecimento de 

proteção social básica, a busca ativa. Esta ferramenta captura relevantes informações 

sobre o território, que serão utilizadas para planejar ações locais e preventivas de 

proteção, através da identificação de situações vulneráveis e potencialidades, de 

forma a permitir um melhor entendimento da realidade social e uma ação eficaz 

(BRASIL, 2009). 

Sendo a busca ativa uma atividade de campo, muitas das vezes interferente 

com o indivíduo carente, algumas características devem ser requeridas ao assistente 

social, de forma a garantir o êxito do serviço e, consequentemente, o atendimento à 

demanda do usuário. 

Em primeiro lugar, o profissional deve praticar e conquistar a empatia. Em 

outras palavras, deve ser capaz de se imaginar na vivência das condições em que o 

usuário se encontra, assim como fazer com que o indivíduo possa agir da mesma 

forma em relação a ele. Esta condição transacional só será plenamente possível se o 

profissional conquistar a confiança do usuário, o que somente será viável através da 

transparência na relação.  
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A conquista da confiança é um paradoxo que pode ser perigoso, tanto para o 

usuário quanto para o assistente social. A quebra da confiança pode tornar as 

condições do demandante piores que as experimentadas antes da intervenção. Deve 

ser levado em consideração que, ao se julgar traído, o ser humano desassistido pode 

se fechar em suas mágoas ou apresentar comportamento violento. Desta forma, o 

assistente social jamais deve ultrapassar a barreira ética da verdade, da lealdade e 

da transparência, sob pena de perder a conexão com o usuário. Assim, o assistente 

social deve resistir, baseado em valores éticos, à tentação de subestimar a 

capacidade intelectual do outro. 

O assistente social, ao realizar uma entrevista, deve exercitar a capacidade da 

escuta honestamente atenta, com demonstração do respeito que gostaria de receber 

se as condições fossem inversas. Ademais, deve sempre evitar expressões ou gestos 

que sugiram indiscrição. Portanto, a objetividade na elaboração de perguntas deve 

ser uma prática profissional, ou seja, as questões devem ter a finalidade exclusiva de 

compor o cenário da vida das pessoas, e jamais para satisfação de curiosidades. 

A formação pessoal e acadêmica do assistente social, com base na natureza 

da profissão, deve ser tal que impeça manifestações de quaisquer formas de 

discriminação em relação ao sujeito em condições de vulnerabilidade. Num “mal dia”, 

ou seja, fora do seu “melhor eu”, o assistente social deve evitar a interface com os 

usuários em atividades de busca ativa. 

Assim, é possível concluir que as atitudes e comportamentos dos assistentes 

sociais em atividades em Centros de Referência de Assistência Social devem ser 

pautadas não só no código de ética da profissão e nas atribuições e competências 

legais. Devem, também estar em consonância com os princípios éticos do próprio 

profissional. Este, por sua vez, deve a todo momento aplicar a ética como 

questionadora dos padrões morais vigentes, de forma a internalizar as necessidades 

de mudança pessoal com o objetivo de acompanhar os clamores dos indivíduos 

desassistidos e atuar como interlocutor das transações entre o Estado, a sociedade e 

o usuário dos serviços.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A evolução da Assistência Social no Brasil mostrada no Capítulo 1 deste 

trabalho, desde o início do processo de industrialização, nos anos 1920, torna possível 

perceber que o “fazer profissional” do Assistente Social, ao longo da história do país, 

vem sofrendo profundas transformações em consequência das modificações ético-

morais e político-econômicas da sociedade. Esta percepção é de suma importância 

para a assimilação das constantes mudanças esperadas nas atitudes dos ”indivíduos” 

assistentes sociais. 

Com efeito, é percebida uma maturação nas atitudes e comportamentos na 

prática profissional da categoria, que partem da prática do favor e da caridade no início 

do Século 20 e rumam na direção do resgate da cidadania, da emancipação do sujeito, 

no início do Século 21. Esta evolução é mostrada no Capítulo 2, onde adicionalmente 

é mostrado que, historicamente, a conquista da cidadania decorre da transformação 

do “pensar” social que se dá pelo convívio combativo com a questão social. Esta, por 

sua vez, representa a publicação que expressa as mazelas do povo. E, finalmente, o 

“tornar públicas as mazelas do povo” se faz possível apenas através dos movimentos 

sociais de luta das classes sofredoras pelo direito à cidadania e ao bem-estar.  

Também no Capítulo 2 são discutidos os conceitos de ética e moral, assim 

como sua volatilidade com o tempo e a sociedade. Ademais, as competências e 

atribuições privativas do assistente social, diante da ética, também são discutidas, 

permitindo estabelecer o perfil do profissional no trato diário com os usuários dos 

CRAS. 

No Capítulo 3, o trabalho analisa os serviços atribuídos aos CRAS e permite 

traçar o perfil e a instrumentalidade do profissional, concluindo que atitudes e 

comportamentos dos assistentes sociais que trabalham nos Centros de Referência 

devem ser pautados no código de ética da profissão, nas atribuições e competências 

legais e, não menos importante, devem, também estar alinhados com os seus próprios 

princípios éticos. Assim, fica claro que a ética deve ser aplicada a todo momento como 

elemento de questionamento dos padrões morais vigentes, de forma a internalizar as 

necessidades de mudança pessoal para acompanhar os clamores dos indivíduos 

desassistidos e mediar as transações entre o Estado, a sociedade e o usuário dos 

serviços. 
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Assim, através de seus três capítulos, este trabalho de pesquisa abrangeu a 

evolução da assistência social no Brasil, a trajetória do pensamento do assistente 

social face as transformações sociais ao longo do tempo, as definições de ética e 

moral, as atribuições privativas do Assistente Social e o Código de Ética da profissão 

e, por último, com base em toda a abordagem anterior, estabeleceu o perfil requerido 

para o Assistente Social lotado nos CRAS, identificando limites e amplitudes de 

atuação. Desta forma, foi possível atingir o objetivo do trabalho, traduzido como 

“estabelecer a amplitude de atuação do Assistente Social nos CRAS com base nos 

limites éticos e legais e nas atribuições e competências profissionais”. 

Entretanto, este trabalho não encerra em si a discussão do “fazer profissional” 

do assistente social e, destarte, uma discussão perene e de aprofundamento contínuo 

se faz necessária para além deste texto e está aqui recomendada.  
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ANEXO A - LEI NÚMERO 8662, DE 7 DE JUNHO DE 1993 

Competências e Atribuições Privativas do Assistente Social (BRASIL, 1993a) 

Art. 4º Constituem competências do Assistente Social: 

I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da 
administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações 
populares; 

II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do 
âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil; 

III - encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à 
população; 

IV - (Vetado);   

O veto ao inciso IV deste artigo (originariamente “ocupar cargos efetivos ou em 
comissão, funções de assessoria técnica, consultiva, direção, chefia, supervisão e 
execução em entidades públicas ou privadas prestadoras de Serviço Social”) foi 
justificado pelos fatos de que, para que seja possível a ocupação de cargo público 
efetivo, se faz necessário que o profissional se submeta a concurso e obtenha 
aprovação; e que nem todos os cargos de uma entidade prestadora de serviço estão 
relacionados a atividades de competência da profissão de assistente social [grifo 
nosso]. 

V - orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de 
identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus 
direitos; 

VI - planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; 

VII - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da 
realidade social e para subsidiar as ações profissionais; 

VIII - prestar assessoria e consultoria aos órgãos da administração pública direta e 
indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias relacionadas 
no inciso II deste artigo; 

IX - prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às 
políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da 
coletividade; 

X - planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de 
Serviço Social; 

XI - realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e 
serviços sociais junto aos órgãos da administração pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades. 
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Art. 5º Constituem atribuições privativas do Assistente Social: 

I- coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, 
programas e projetos na área de Serviço Social; 

II - planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço 
Social; 

III - assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública direta e indireta, 
empresas privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social; 

IV - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres 
sobre a matéria de Serviço Social; 

V - assumir no magistério de Serviço Social tanto a níveis de graduação como pós-
graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em 
curso de formação regular; 

VI - treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social; 

VII - dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de graduação 
e pós-graduação; 

VIII - dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em 
Serviço Social; 

IX - elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de 
concurso ou outras formas de seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam 
aferidos conhecimentos inerentes ao Serviço Social; 

X - coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre 
assuntos de Serviço Social; 

XI - fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federais e Regionais; 

XII - dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas; 

XIII - ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em 
órgãos e entidades representativas da categoria profissional. 
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ANEXO B – QUADRO RESUMO DA EVOLUÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO 

BRASIL 

Quadro1: Quadro resumo da trajetória da Assistência Social no Brasil 
ANO EVENTO OBSERVAÇÕES 

Década de 1920 

República Velha 
(1889 a 1930) 

Falta de interesse do Estado com 
os fatos sociais (“A Questão 
Social como caso de Polícia” – 
Presidente Washington Luiz). 

Processo de 
industrialização e 
urbanização. 

Pauperização. 

Crise de 1929. Crise econômica mundial. 
Assistência como 
caridade  

A assistência por iniciativa da 
igreja e da caridade. 

Crise econômica 
Mundial (1929 a 
1932) 

Desenvolvimento das Políticas 
Sociais. Intervenção do Estado na 
relação capital e trabalho. 

Década de 1930 

Criação do Ministério 
do Trabalho, Indústria 
e Comércio (1930). 

Fiscalizar, ordenar e controlar 
ações junto aos trabalhadores. 

Movimentos Sociais 
Reconhecimento da pobreza 
como “Questão Social”. 

Constituição Federal 
(1934). 

Alguns direitos assegurados, mas 
define que cabe a todos prover a 
própria subsistência.  

Constituição Federal 
(1937). 

Proteção do Estado somente a 
trabalhadores formais. 

Decreto-lei no 525, de 
1938. 

Institui o CNSS e fixa as bases da 
organização do serviço social. 

O Estado incorpora o 
Serviço Social na 
composição da 
equipe do CNSS. 

Objetivo: transformar os 
profissionais em agentes, 
garantindo a justiça social na 
operacionalização. 

1942 
Criação da LBA, 
coordenada por 
Darcy Vargas. 

Primeira instituição de assistência 
(abrangência nacional, mas viés 
assistencialista). 

1946 Constituição Federal 

- Assegura o trabalho a todos 
como obrigação social. 
- Garante assistência aos 
desempregados.  
- Obriga a assistência à 
maternidade, à infância e à 
adolescência. 

1964 
Golpe Militar. 

Instalação do Estado autoritário 
(ditadura) 

Surgimento de 
movimentos sociais. 

Sociedade que clamava por uma 
nova ordem societária. 
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1967 
Promulgação de 
Constituição Federal. 

- Assistência à maternidade, à 
infância e à adolescência (única 
alusão à assistência social no 
texto). 

1974 Lei no 6036 
Cria o MPAS desmembrando o 
Ministério do Trabalho e 
Previdência Social. 

1977 Lei no 6439 Institui o SINPAS. 

Década de 80 

Movimentos Sociais 

- (Estudantes) UNE; 
- Feministas;  
- Eleições Diretas (diretas já); 
- OAB, entre outros.  

Fim do Regime Militar 
(1985) 

Eleição de Tancredo Neves à 
presidência da República, através 
de colégio eleitoral. 

Convocação da 
Assembleia 
Constituinte (1986) 

Eleição de representantes dos 
diversos segmentos sociais. 

Promulgação da 
Constituição Federal 
(1988) – Constituição 
Cidadã 

Garantia de direitos sociais. 
Assistência Social ganha status 
formal de “caso de política 
pública”. 

1991 

Lei 8.212/91 – Lei 
Orgânica da 
Seguridade Social - 
LOSS 

Dispõe definições e diretrizes 
sobre a seguridade social 
(assistência, previdência e 
saúde). 

1993 
Lei 8.742/93 – LOAS Dispõe sobre a organização da 

Assistência Social 

2003 
IV Conferência 
Nacional de 
Assistência Social 

Aprova e lança as bases do SUAS 

2004 
Resolução 145 do 
CNAS 

Aprovação da PNAS 

2005 

Aprovação da NOB 
SUAS 

Norma Operacional da 
Assistência Social que desdobra a 
ideia de descentralização e 
participação da CF/1988. 

2011 

Lei no 12.435  Altera a LOAS, ampliando a 
abrangência (além da proteção 
social, passa a almejar a vigilância 
socioassistencial e defesa dos 
direitos). 

 


