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RESUMO  

 

A Constituição Federal de 1998 instituiu a assistência social enquanto política pública 

compondo a seguridade social, juntamente às políticas de Saúde e Previdência Social. Parte 

integrante desse modelo de proteção social, a assistência social foi regulamentada em 1993 por 

meio da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) que lhe imprimiu o status de direito do 

cidadão e dever do Estado. Assim, em 2004 é sistematizada e aprovada a Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS) responsável por organizar a oferta dos serviços socioassistenciais 

no território nacional, se propondo a afirmar os pressupostos da LOAS, com destaque para a 

universalização dos direitos sociais e igualdade nas condições de acesso. Em 2005, o Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) é construído no intuito de gerir e operacionalizar a política 

por meio de serviços, programas, projetos e benefícios, organizando as ações da assistência em 

níveis de proteção, expressa em básica e especial. No decorrer dos anos a assistência social 

caminhou na direção não só da implantação de dispositivos legais, mas, principalmente, na 

busca de sua implementação enquanto direito. Apesar de consideráveis avanços, a assistência 

social ainda sofre para se consolidar enquanto tal, cujos limites são de ordem estrutural oriundos 

da ofensiva neoliberal em curso, somado a entraves históricos que configuraram sua face, à 

exemplo do viés assistencial, a fragmentação das ações em sua grande maioria de cunho 

caritativo. Em vista disso, tem sido recorrente a avaliação da implementação da política nos 

mais distintos aspectos, em especial os serviços socioassistenciais que, de acordo com a 

avaliação de políticas públicas, pode ocorrer antes, ou depois de sua construção. No trabalho 

em questão, a avaliação se volta para a implementação do Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral a Família (PAIF), considerada avaliação de processo. Nesse sentido, a pesquisa em 

apreço tem como objetivo geral: Avaliar a implementação do (PAIF) sob a concepção dos 

Assistentes Sociais dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Mossoró/RN. 

O PAIF é um dos principais serviços da proteção social básica, cujo objetivo busca a proteção, 

prevenção e promoção às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio de 

um conjunto de ações individuais e coletivas operacionalizadas no espaço do CRAS através de 

equipe de referência, composta, dentre outros profissionais, por Assistentes Sociais. Atua com 

perspectiva integral no sentido de atender a totalidade das necessidades dos usuários. Para tanto, 

os municípios diante do processo de municipalização e, que possuem plena autonomia na 

gestão, passam a implementar as políticas públicas, em particular a assistência social por meio 

de uma rede de serviços socioassistenciais. Atualmente, Mossoró/RN conta com a presença de 

treze CRAS que implementam o PAIF, com destaque para a centralidade dos assistentes sociais 



 

 

enquanto operacionalizadores do serviço, mas com a presença de psicólogos e outros técnicos 

de nível superior.  

  

Palavras-chave: Assistência Social, Avaliação da Implementação, Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral a Família.  

 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT  

 

The Federal Constitution of 1998 instituted social assistance as a public policy composing social 

security, along with health and cheers policies. An integral part of this model of social 

protection, social assistance is regulated in 1993 through the Organic Law of Social Assistance 

(LOAS), which gives social assistance the status of citizen's right, a duty of the State. Thus, in 

2004 the National Social Assistance Policy (PNAS) was systematized and approved, 

responsible for organizing the offer of social assistance services in the national territory, 

proposing to affirm the assumptions of LOAS, highlighting the universalization of social rights 

and equality in conditions access. In 2005, the Single Social Assistance System (SUAS) was 

created to manage and operationalize the policy through services, programs, projects and 

benefits, organizing the actions of assistance at levels of protection, expressed in basic and 

special. Over the years, social assistance has moved not only from implementation through legal 

devices, but mainly to its implementation as a right. Despite considerable advances, social 

assistance still suffers to consolidate itself as such, whose limits are structural in nature from 

the ongoing neo-liberal offensive, coupled with historical obstacles that shaped its face, such as 

welfare bias, the fragmentation of actions in its great majority of charitable nature. In view of 

this, it is recurrent to evaluate the implementation of the policy in the most different aspects, 

especially socio-administrative services. In the evaluation study of public policies, the analysis 

can occur before, or after its construction. In the work in question, the evaluation turns to the 

implementation of the PAIF, considered process evaluation. In this sense, this research aims to: 

Evaluate the implementation of the Service of Protection and Integral Family Assistance (PAIF) 

under the conception of Social Assistants of the Reference Centers of Social Assistance (CRAS) 

of Mossoró /RN. PAIF is one of the main services of basic social protection, whose objective 

seeks protection, prevention and promotion to families in situations of vulnerability and social 

risk, through a set of individual and collective actions operationalized in the CRAS space 

through a team of reference, composed among others by Social Assistants. It operates with an 

integral perspective in order to meet the totality of users' needs. In order to do so, the 

municipalities facing the process of municipalization, and having full autonomy in 

management, begin to implement public policies, in particular social assistance through a 

network of social assistance services. Therefore, in Mossoró / RN, there are now thirteen 

CRASs that implement PAIF, with emphasis on the centrality of social workers as service 

operators, followed by a Higher Education Technician and a psychologist.  



 

 

Keywords: Social Assistance, Evaluation of Implementation, Protection and Integral Family 

Service.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

O presente estudo tem como tema a Avaliação da implementação da política de 

assistência social, cujo foco é a avaliação da implementação do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF) sob a concepção dos Assistentes Sociais dos Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS) no município de Mossoró-RN.  

O PAIF é parte integrante dos serviços de proteção social básica operacionalizado pela 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS). A PNAS oferta serviços em diferentes níveis 

de complexidade, subdivididos em proteção social básica e proteção social especial. No nível 

básico, o PAIF é implementado por meio dos CRAS’s, apresenta natureza contínua e tem como 

público alvo as famílias em situação de vulnerabilidade e risco social da área de abrangência 

dos equipamentos. Tem como objetivos a prevenção, proteção e promoção na perspectiva do 

atendimento integral às necessidades das famílias.   

Desse modo, o PAIF1, alcança o patamar de principal serviço da proteção social básica, 

considerado alicerce desse nível de proteção, conforme observamos na afirmação “O PAIF é 

pedra fundamental, basilar da política de assistência social” (BRASIL, 2012, p. 5).  

Nessa direção, a pesquisa avaliativa aqui proposta refere-se à Avaliação da 

implementação do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), serviço 

socioassistencial da Política Pública de Assistência Social, integrante do sistema de proteção 

social vigente no país, estruturado sob o tripé da seguridade social – saúde, previdência social 

e assistência social.  

A assistência social no Brasil teve como marco a sua aprovação enquanto política 

pública pela Constituição Federal de 1988. A partir daí ela finalmente foi considerada parte 

integrante do sistema de proteção social, legalmente reconhecida e instituída como direito. 

Assim, a política de assistência social é legitimada por meio de um arcabouço jurídico: em 1993 

é promulgada a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); em 2004 a Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS); em 2005 o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Normas 

Operacionais Básicas, entre outros. Esse arcabouço visa a regulamentação, normatização, 

operacionalização, implementação da proteção social. Entretanto, é praticamente a partir dos 

anos 2000 que a PNAS inicia a trajetória rumo à sua implementação, cujos esforços são 

continuamente rebatidos pelo projeto neoliberal em curso que tende a ampliar a distância entre 

a assistência social legal e a real.  

 

1 A proteção social básica oferta três serviços: o PAIF, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) e Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas com Deficiência e Idosas.  
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Na concepção de Boschetti (2009), a política de assistência social como componente da 

seguridade social, recrudesce com o desmonte da seguridade social no contexto contemporâneo 

pautado por estratégias neoliberais que correspondem a desconfiguração dos direitos 

constitucionais, fragilização dos espaços de participação e controle democrático, cortes 

orçamentários entre outros mecanismos. Tais medidas tendem a fragilizar a seguridade social 

como um sistema de proteção social eficiente e impor limites à sua implementação e, mais 

especificamente, a assistência social.  

Nessa mesma linha de pensamento, a precarização das políticas sociais no contexto 

neoliberal de restrição de direitos, tende a redirecionar a intervenção estatal para o trinômio 

neoliberal de enfrentamento às políticas sociais, pautados na “privatização, a focalização e 

descentralização” (BEHRING; BOSCHETTI, 2007). As políticas sociais são privatizadas, à 

medida que, são transformadas em mercadorias e comercializadas no mercado, para uma 

população demandante de poder aquisitivo significativo, no qual gera uma rentabilidade para o 

capital e, ao mesmo tempo, um acesso dual as mesmas. No tocante a assistência social, diante 

da impossibilidade de privatizá-la, o Estado tende a retrair-se frente as necessidades dos 

usuários e transferir responsabilidades para a sociedade civil. Nessa mesma direção, Pereira 

(2012, p.16) afirma que a assistência social é a “política na qual se observam os retrocessos 

mais dramáticos das conquistas sociais previstas na Constituição Federal Brasileira vigente, 

promulgada em 1988”   

Inscrita nesse cenário a PNAS busca concretizar os pressupostos da LOAS por meio da 

delimitação do campo de proteção social e direitos socioassistenciais assegurados para o 

atendimento das necessidades básicas e especial. A proteção social básica conforme a LOAS 

alterada pela Lei 12.435/2011 representa um conjunto de serviços, programas projetos e 

benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social; 

(BRASIL, 2011, p. 14).  

Dessa forma, desenvolve ações direcionadas para prevenção, promoção e proteção às 

famílias em situação de vulnerabilidade social, bem como o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários por meio do desenvolvimento de atividades e aquisições. O objetivo 

nesse âmbito é promover a melhoria da qualidade de vida da população, com ações focadas no 

atendimento das necessidades básicas. Os programas, projetos, serviços e benefícios da 

proteção básica, são ofertados, prioritariamente, no espaço do Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS), com exceção do PAIF que é ofertado exclusivamente no 

equipamento referido.  
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A proteção social especial subdivide-se em média e alta complexidade conforme a 

gravidade da situação e destina-se a indivíduos e famílias que sofreram violações de direitos. É 

ofertada por meio dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS). 

Essas proteções sociais devem ser asseguradas com base nos objetivos, princípios e diretrizes 

da política de assistência social que são assentados na perspectiva do SUAS.  

Podemos observar que a PNAS e o SUAS instituíram o desenho da assistência social 

nos territórios, municípios e regiões do país definindo, principalmente, usuários, direitos e 

meios de acesso. Entretanto, não implica afirmar que a política venha ou esteja sendo 

implementada conforme preconiza os referidos marcos, pois, sua objetivação é condicionada a 

diversos e distintos fatores que ultrapassam a esfera legal.   

Nessa direção, a Constituição Brasileira de 1988, possibilitou múltiplas e significativas 

mudanças, entre outras, as municipalizações das políticas públicas. Tal realidade remete ao 

contexto local, leia-se município e neste o Poder Estatal local assumindo a obrigatoriedade de 

planejar, executar e avaliar as políticas públicas, entre elas, a assistência social e criar 

mecanismos e instrumentos de controle social, tais como os Conselhos Municipais. A 

Assistência Social municipalizada, controlada pelo Conselho Municipal de Assistência Social 

deve apresentar-se como uma política, materializada em um plano Municipal, com Fundo para 

seu custeio em consonância com a LOAS, de acordo com seus objetivos, princípios e diretrizes 

e com a Política Nacional de assistência Social.   

Assim, os municípios materializam a PNAS principalmente, através dos CRAS e 

CREAS, sendo que as Normas Operacionais Básicas (NOB’s) assinalam que a prioridade nos 

contextos locais deve ser a proteção social básica e, posteriormente, a proteção especializada.  

Em Mossoró/RN registra-se a oferta das proteções social básica e especial. Isso significa 

que existe uma rede de serviços socioassistenciais no município, especialmente, a proteção 

social básica que deve assistir parcela considerável da população da cidade. Embora a 

assistência social no país tenha avançado quanto ao marco regulatório, padece para materializar 

seus serviços em todo território e em Mossoró/RN a situação não é diferente.  

Nessas circunstâncias, a política pública de Assistência Social tem sido alvo de 

avaliações recorrentes em torno de aspectos teóricos, políticos, metodológicos, conceituais, 

entre outros aspectos que compõe sua estrutura, em especial avaliações que se voltam para os 

serviços socioassistenciais. E, é nessa perspectiva que direcionamos nossas reflexões.   

Partindo da compreensão das políticas públicas como uma construção social de natureza 

contraditória, estas suscitam inúmeras inquietações, reflexões e questionamentos quanto aos 

aspectos teóricos, conceituais, políticos, metodológicos, estruturais, dentre outros, que apontam 
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para a necessidade da avaliação. A avaliação de políticas públicas em sua grande maioria se 

volta para avaliar os níveis de eficiência, eficácia e efetividade, no sentido de mensurar o 

alcance dos objetivos e impactos esperados pela população demandante. Por isso “o foco central 

das pesquisas avaliativas tem sido a verificação do cumprimento de objetivos (resultados de um 

programa) ou de impactos, tendo como critérios a eficiência, eficácia e efetividade” (SILVA, 

2001, p.47). Aqui a avaliação concentra-se em termos de efetividade do PAIF, ou seja, refere-

se à materialização do serviço, se acontece e de que forma, se vai de encontro aos dispositivos 

legais, já que os reflexos desse processo recaem para os usuários da assistência social.  

A visão tradicional de avaliação das políticas públicas a compreende como um ciclo 

(formulação, implementação e avaliação) com fases sequenciais e contínuas. Por outro lado, a 

perspectiva crítica a concebe como um processo composto por momentos articulados e 

interdependentes. Expoentes da literatura sinalizam para a existência de tipologias de avaliação 

pautada em critérios, métodos e técnicas de avaliação que às classificam conforme o tempo, 

objetivos pretendidos, em função de quem demanda a avaliação, conforme a dimensão dos 

projetos, o destinatário da avaliação, entre outros.  

Choen e Franco (1993), pontuam que o processo avaliativo se desenvolve de acordo 

com o momento e objetivos perseguidos, subdividindo-se em duas fases distintas, a saber: ex-

ante e ex-post. A metodologia ex-ante concentra a análise no processo de formulação, cuja 

avaliação recai sobre fatores previsíveis que irão subsidiar o processo decisório e os fins 

perseguidos. Remete a probabilidades na medida em que toma por base a eficiência mensurando 

a relação custo-benefício e custo-efetividade.  

A avaliação ex-post refere-se ao método de análise sobre determinado processo em 

andamento ou já concluído, cujo objetivo é buscar subsídios para fundamentar decisões 

qualitativas de manter ou introduzir modificações. Trata-se da avaliação de processo, cuja 

análise ocorre concomitante a implementação da política, e avaliação dos efeitos que é a 

avaliação de impacto.  

Nessa perspectiva, recorro a Avaliação de processo, metodologia situada no âmbito das 

tipologias de avaliação, como subdivisão em função do momento em que se realiza a avaliação 

(ex-post). A avaliação de processos, conforme Choen e Franco (1993), “determina a medida em 

que os componentes de um projeto contribuem ou são incompatíveis com os fins perseguidos”. 

Nessa linha de pensamento, Faria (2006) assinala que esse tipo de avaliação objetiva,  

  

A essência do trabalho do avaliador é acompanhar, observar e testar o desempenho 
do programa para aprimorá-lo. Este acompanhamento inclui o diagnóstico das 
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eventuais falhas dos instrumentos, procedimentos, conteúdos e métodos, bem como 
da adequação ao público-alvo e do impacto do programa, aumentando sua adequação 
aos seus objetivos e metas. (FARIA, 2006, p.45)  

  

Desse modo, a avaliação de processo, se mostra com maior possibilidade de alcance dos 

objetivos pretendidos, uma vez que, procura identificar os elementos que envolve a 

implementação das políticas públicas, em particular, a política pública de assistência social.  

A implementação seria o momento de materialização da política pública conforme 

objetivos e metas estabelecidas. Silva (2001, p.39) compreende a implementação como “a fase 

de execução de serviços para o cumprimento de objetivos e metas pré-estabelecidas, tendo em 

vista obter os resultados pretendidos”.   

Como citamos anteriormente, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) oferta 

serviços em diferentes níveis de complexidade; aqui o recorte recai sobre a proteção básica, 

especificamente, sobre a implementação do PAIF, por meio dos CRAS.  

Tal serviço intitula-se de caráter continuado, movimentando-se em várias frentes de 

ação com o intuito de prover atendimento integral às famílias, pautado na proteção, prevenção 

e promoção aos direitos sociais. Postulados que se corporificam por meio do desenvolvimento 

de intervenções pautadas na Acolhida, Acompanhamento Familiar, Oficinas com Famílias, 

Ações Comunitárias, Ações particularizadas e Encaminhamentos. (BRASIL 2012, p.14). Tais 

ações se voltam para famílias territorialmente referenciadas por meio de demanda espontânea, 

busca ativa e/ou encaminhamentos das demais políticas públicas. O mesmo é implementado 

por equipe de referência do CRAS, cujo quantitativo e composição depende do porte e nível de 

gestão do município.  

No tocante a metodologia, ou a intervenção profissional necessária à implementação do 

PAIF, a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2014,p.13) descreve que existem 

estratégias essenciais ao serviço, tais como: acolhida, estudo social, visita domiciliar, busca 

ativa, orientação e encaminhamentos, grupos de famílias, acompanhamento familiar, 

atendimento familiar, atividades comunitárias, campanhas socioeducativas, elaboração de 

relatórios, dentre outros.  

Podemos adiantar de forma sucinta que entre os anos (2010-2016) enquanto atuante na 

Assistência Social em Mossoró/RN, a implementação do PAIF apresentava fragilidades no que 

se refere as estratégias de ação junto as famílias, às ações reduzidas no âmbito do serviço que 

acenavam para generalização e/ou esvaziamento do PAIF, além de outras características que 

retomaremos no capítulo 4.  
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Quanto ao perfil das famílias atendidas no âmbito do serviço, são aquelas que vivenciam 

situação de vulnerabilidade social “decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos 

serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer 

outra situação de vulnerabilidade e risco social” (BRASIL, 2014, p.13). Dessa forma, a 

Resolução CNAS nº 13, de 13 de maio de 2014 entende que o PAIF deve contribuir de forma 

efetiva para a melhoria da qualidade de vida das famílias socialmente vulneráveis.  

A concretização desses e outros aspectos que configuram o PAIF, nos remete a reflexões 

ou questão de pesquisa, a saber: “Como os (a)s Assistentes Sociais dos CRAS de Mossoró/RN 

avaliam a implementação do PAIF?” Esse propósito é oriundo de experiência profissional de 6 

(seis) anos vivenciada no CRAS Costa e Silva do município de Mossoró/RN, o qual diante da 

invisibilidade do PAIF, pulverização, indefinição, reducionismos, limites e fragilidades em sua 

materialização, emergiram inquietações e questionamentos sobre a implementação do serviço 

e a possibilidade de avaliá-la.  

Assim, a pesquisa em tela, se propõe a avaliar a implementação do PAIF, o qual constitui 

por Objetivo Geral: Avaliar a implementação do PAIF sob a concepção do assistente social 

dos CRAS’s do município de Mossoró/RN, e Específicos: a) analisar a concepção do assistente 

social sobre o PAIF; b) identificar limites e possibilidades do PAIF nos CRAS do município de 

Mossoró/RN; c) identificar as estratégias de implementação do PAIF nos CRAS do município 

de Mossoró/RN.  

Diante disso, partimos do entendimento que a essência da realidade não é algo dado, 

nem sua aparência é suficiente para explicitar sua lógica imanente, de modo que, as 

manifestações que daí derivam não representam o todo, nem se mostram de imediato, assim, é 

indispensável à dimensão investigativa para capturar os fenômenos escamoteados na totalidade 

concreta. Conforme afirma Kosik (1976, p.19), “o mundo que se manifesta ao homem na práxis 

fetichizada, no tráfico e na manifestação, não é o mundo real, é o mundo da aparência”.  

Portanto, o método ao qual recorro, permite compreender a essência dos fenômenos, 

concebendo-os como totalidades, determinados historicamente, inscritos na produção e 

reprodução da sociedade capitalista, num movimento contraditório, mediado por diversos 

atores sociais.  

Diante desse caminho que se abre é necessário descrevermos a forma de caminhar, ou 

o como caminhar, durante o percurso teórico-metodológico. O qual se inicia com um 

questionamento e objetiva-se com a pesquisa empírica e os resultados obtidos. Em vista disso, 

é de suma importância a iluminação teórica para uma aproximação ao objeto de estudo, na 
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medida que, permite analisar, apreender as múltiplas determinações que o compõe, inscrito na 

totalidade dos processos.  

Para tanto, recorro a revisão bibliográfica, como procedimento que permite apreender 

inúmeros aspectos que perpassam e que estão imbrincados nos processos que envolvem o objeto 

de estudo, como também para a construção do quadro de referenciais teórico-analíticos. Para 

isso, utilizaremos da literatura que versa sobre a Avaliação de Políticas Públicas, os expoentes 

teóricos iluminados por Arretche (2001), Arretche (2006), Castro (2009), Choen e Franco 

(1993), Faria (2005), Faria (2006) Silva e Melo (2000), Silva (2001), Muller e Surel (2002), 

Figueiredo e Figueiredo (1986) entre outros.  

Com relação à política pública de assistência social, recorremos a Castro (2009), Sposati 

(2008), Couto (2008), Couto et al (2012), Behring e Boschetti (2007), Boschetti (2003), Sposati 

(2011), Sposati (1990), Sposati (2008) Yazbek (2001), (Pereira, 2000), Pereira (2012), Mota 

(2010), Mota (2011), Iamamoto (2001), Iamamoto ( 2012) Coelho (2008), Netto e Braz (2012), 

Netto (2001), Menezes (2009) entre outros.  

De modo similar, utilizaremos a pesquisa documental, uma vez que, representa uma 

fonte rica de informações, mostrando-se de grande valia para a construção desse trabalho, pois, 

“possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja compreensão necessita de contextualização 

histórica e sociocultural” (ALMEIDA, 2009).  

Nesse sentido, a análise aludida refere-se à revisão da Constituição Federal de 1988, 

marco para a política pública de assistência social, assim como toda legislação específica que 

versa sobre a política como a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS-RH, 2006, 

2012), Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2014), Caderno de Orientações 

Técnicas do PAIF v. 1 e 2, Caderno de Orientações Técnicas do Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS, Portaria nº 78/2004, Protocolo de Gestão Integrada dos Serviços, 

Benefícios e Transferência de Renda no âmbito do SUAS, Planos Decenais de Assistência 

Social 1º e 2º, entre outros. A consulta abrangerá também as normativas que versam sobre o 

Serviço Social, em especial, o Código de Ética Profissional do Assistente Social, a Lei nº 

8662/93 que normatiza a regulamentação da profissão, Parâmetros para Atuação do Assistente 

Social na Política de Assistência Social, dentre outros.  

Norteada por tais elementos, realizaremos a pesquisa de campo. Essa ocorrerá na Rede 

de Proteção Social Básica, especificamente nos CRAS’s do município de Mossoró/RN. A 

escolha desse equipamento justifica-se por ser a instituição responsável e exclusiva na oferta e 

implementação do PAIF, conforme da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 
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que aponta o CRAS como protagonista da oferta do serviço, (BRASIL, 2014). Ao mesmo tempo 

está relacionada a existência de assistentes sociais atuantes nesses equipamentos.  

De acordo com informações da Gestão municipal2, em Mossoró existem atualmente 13 

(treze) CRAS, sendo 01(um) rural e 12 (doze) urbanos. Desse universo, a pesquisa ocorrerá nos 

equipamentos localizados na área urbana, por questões de viabilidade e acesso aos referidos 

equipamentos.  

Ainda segundo informações da gestão municipal, o município conta em seu quadro de 

recursos humanos, com a presença de 18 (dezoito) assistentes sociais atuantes nos CRAS que 

compõem a equipe de referência, notadamente profissionais com vínculo estatutário.  

Como são 18 (dezoito) assistentes sociais distribuídos em 12 (doze) CRAS, existe 

equipamento com 01 (um), 02 (dois) e 03 (três) profissionais atuando. Utilizando o critério da 

representatividade, nos CRAS’s com mais de um profissional, a pesquisa abordará apenas 

01(um) assistente social por equipamento.  

Entretanto, tendo em vista que a carga horária dos profissionais passou de 20 (vinte) 

para 40 (quarenta) horas semanais3, há uma rotatividade de profissionais nos equipamentos, ou 

seja, um mesmo assistente social que atua, por exemplo, no CRAS Abolição, atua no CRAS 

Barrocas, fato que torna desnecessário abordar os mesmos profissionais em equipamentos 

diferentes. Ao abordar os mesmos profissionais por estarem em equipamentos distintos, obter-

se-ia informações duplicadas, o que não traria informações que pudessem acrescentar 

elementos significativos.  

Diante dessa situação e levando em consideração o porte do município, classificado 

como de Grande Porte e Gestão Plena 4, optamos por seguir a divisão estabelecida em zonas 

(Norte, Sul, Leste, Oeste e Central) com o intuito de contemplar o critério da Territorialização 

preconizado pela PNAS.  

 

2 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude. Gestão do SUAS. Departamento de Recursos 

Humanos, 2017. 
3 O concurso público realizado em 2013 para a Assistência Social, trazia para os assistentes sociais uma carga 

horária fixada em 20 horas, assim, o profissional cumpria 01 expediente diário. Em 2017, o município lança a 

proposta de dobrar a carga horária dos assistentes sociais para, ao mesmo tempo, ter profissionais presentes 08 

horas diárias no equipamento e se eximir de convocar outros profissionais concursados. A grande maioria dos 

assistentes sociais aderiram a alteração de carga horária.  
4 Refere-se a classificação de um dos eixos estruturantes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o da 

Descentralização Político-Administrativa e Territorialização, o qual caracteriza o município conforme o porte 
demográfico, pois, presume-se que, “quanto maior a concentração populacional, maior será a necessidade de 

considerar as diferenças e desigualdades existentes entre os vários territórios de um município ou região” 
(BRASIL, 2004, p.45). Desse modo, Mossoró é de Grande Porte, pois, concentra população entre 101.000 
habitantes até 900.000 habitantes (cerca de 25.000 a 250.000 famílias). Com relação a Gestão Plena, significa que 
o município oferta serviços da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.  
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Na Zona Norte do município existem 03 (três) CRAS, na Sul 02 (dois), Central 01(um), 

Oeste 02 (dois) e Leste 04 (quatro).  

Desse modo, optou-se por visitar 01 (um) CRAS na Zona Norte, 01 (um) na Zona Sul, 

01 (um) na Zona Oeste e 01 (um) na Central; 02 (dois) na Zona Leste, em virtude da extensão 

do território de abrangência de tal zona. Dessa forma, totalizou-se 06 (seis) equipamentos, 

sendo 06 (seis) assistentes sociais, sujeitos da pesquisa, abordados no universo referido.  

Com relação ao Assistente Social, a escolha desse profissional justifica-se por ser um 

dos principais - já que existe ou presume-se que exista equipe de referência multiprofissional 

nos CRAS- se não o principal a operacionalizar o PAIF nos CRAS.  

A pesquisa em questão é de natureza qualitativa, pois, “esta trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYO, 

2007, p.21). Portanto, aborda as dimensões objetiva e subjetiva do objeto de estudo, por meio 

dos sujeitos da pesquisa, procurando apreender perspectivas, concepções, posturas e leitura da 

realidade na qual intervém e estão inscritos. Aspectos que serão analisados nesse projeto numa 

perspectiva dialética e indutiva, partindo do particular para o geral.  

Isso implica apreender e interpretar a complexidade dos processos que envolvem o 

objeto de estudo em suas especificidades e particularidades, como ação humana objetivada, 

imbuída de significados. Minayo e Sanches (1993) assinalam que  

  

Por trabalhar em nível de intensidade das relações sociais (para se usar uma expressão 
Kantiana) a abordagem qualitativa só pode ser empregada para a compreensão de 
fenômenos específicos e delimitáveis mais pelo seu grau de complexidade interna do 
que pela sua expressão quantitativa (MINAYO; SANCHES, 1993, p.245).  

   

Por isso, a pesquisa em tela não trabalha com dados quantitativos, estatísticas e números, 

nem tampouco almeja a produção desses elementos. Embora os aborde de forma complementar. 

Desse modo, o estudo se debruça sobre a complexidade dos processos que envolvem o objeto 

de estudo aludido, em suas manifestações do real, do concreto em múltiplas determinações.  

Para o alcance dos objetivos desse estudo, utilizaremos como instrumentos e técnicas de 

produção de dados a entrevista, definida como  

  

[...] uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, realizada por iniciativa do 
entrevistador. Ela tem o objetivo de construir informações pertinentes para um objeto 
de pesquisa, e abordagem pelo entrevistador, de temas igualmente pertinentes com 

vistas a esse objetivo. (MINAYO, 2007, p.64)  
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Desse modo, utilizaremos a entrevista semiestruturada, pois ela se mostra com maior 

possibilidade de responder aos propósitos dessa pesquisa, no tocante aos significados, 

interpretações e leituras dos sujeitos sobre o objeto de estudo em questão, uma vez que, 

possibilita obtermos dados objetivos e subjetivos relevantes que vislumbrem respostas a nossa 

questão de partida  

Para concluir, os dados obtidos mediante os mecanismos referenciados serão 

submetidos ao processo de análise de conteúdo à luz de referenciais teóricos, o qual resultará 

em respostas ao problema proposto. Em sequência, virá as considerações finais, anexos, 

apêndices e referências, partes relevantes que dão sentido ao trabalho.  

Assim, no processo de sistematização teórica, a discussão sobre avaliação de políticas 

públicas, tipologias de avaliação e implementação de políticas públicas será abordado no 

capítulo 2º, no intuito de compreendermos o estudo no campo de avaliação de políticas públicas.  

No capítulo 3º abordamos política pública e assistência social em um breve esboço a 

partir de seus primórdios no plano internacional acompanhando os desdobramentos da 

conjuntura política, econômica e social do século XIX, até o despontamento e desenvolvimento 

das políticas públicas no plano nacional associadas ao contexto na qual estão inscritas. Ainda 

nesse item refletimos sobre a assistência social enquanto ação, com destaque para as 

características históricas que a acompanham, até o momento de institucionalização da 

assistência social no contexto da seguridade social e os limites de ordem neoliberal que limitam 

o processo de implementação na cena contemporânea.  

No 4º capítulo explanamos sobre a estrutura da Política Nacional de Assistência Social, 

os elementos que a conformam, os aspectos conceituais da política, os direitos 

socioassistenciais ofertados por meio de serviços, programas, projetos e benefícios. Nesse 

mesmo item, abordamos o PAIF à luz da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 

no sentido de contribuir com o esclarecimento do serviço, explanando sua definição, objetivos, 

público-alvo, metodologia, impacto social esperado, dentre outros elementos indispensáveis à 

elucidação do objeto de estudo. Em seguida descrevo de forma sucinta os caminhos de 

aproximação ao objeto de estudo aludido.  

Na quinta parte discorremos sobre a implementação do PAIF no município de 

Mossoró/RN, ou como deve estar sendo implementado conforme as determinações legais, 

chamando a atenção para características, particularidades e singularidades do contexto da 

cidade. Assim, assinalamos aspectos quanto a materialização da PNAS no município, com 

destaque para a estruturação da rede de serviços socioassistenciais, em especial os CRAS’s 
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enquanto unidades implementadoras do PAIF. Do mesmo modo, abordamos a configuração das 

equipes de referência dos CRAS’s de Mossoró.  

No capítulo 6º, os dados empíricos coletados durante a pesquisa de campo serão 

submetidos à luz das reflexões abordadas nos capítulos antecedentes. Logo, respostas são 

apresentadas a questão de partida do estudo em tela, ou seja, apresentaremos a avaliação da 

implementação do PAIF sob a concepção dos Assistentes Sociais.  
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2 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: ABORDAGEM HISTÓRICO-

CONCEITUAL   

 

A avaliação é costumeiramente entendida como um processo de atribuir valor ou 

determinar o valor de algo, julgar ações. Isso significa que o processo a ser analisado suscita 

questionamentos para o avaliador, o qual, na relação sujeito-objeto, procura extrair respostas 

mediante a aferição de valor de determinada situação. Essa dimensão é considerada por Silva 

(200, p. 48) em seu sentido lato, ou seja, “supõe emissão de juízo ou julgamento sobre algo 

conforme determinados critérios”. Seria uma avaliação informal, superficial e despretensiosa.   

Em sentido stricto as avaliações não são neutras, nem imunes as correlações de forças, 

pois, possuem natureza política e caráter interdisciplinar, inscritas no contexto da esfera 

pública. Na acepção da autora supracitada as avaliações no campo profissional são:  

  

[...] deliberadas, sistemáticas e complexas, orientando-se por método científico e 
apresentando um caráter público. Incluem, necessariamente, uma dimensão que é 
técnico-metodológica; e outra, que é política; ambas, também necessariamente 
articuladas. Trata-se da pesquisa avaliativa, de caráter aplicado que se utiliza de 
métodos e técnicas da pesquisa social. (SILVA, 2001, p. 48)   

   

Assim, a avaliação de políticas públicas como objeto de estudo em suas dimensões 

técnica, metodológica, teórica e política, apropria-se da pesquisa social para aferir até que ponto 

estas vem obtendo o que seria considerado como bons ou maus resultados, ao mesmo tempo, 

em que produz subsídios que podem contribuir para alterar de modo significativo a vida dos 

sujeitos envolvidos. Essa reflexão permite afirmar que as políticas públicas na perspectiva da 

avaliação são ações do Estado que “geram impacto tangível e mensurável ou substantivo, 

alterando as condições de vida de um grupo ou população ou produzindo mudanças em atitudes, 

comportamentos e opiniões” (SILVA, 2001, p.47). Desse modo, a autora entende que a 

avaliação de políticas públicas pode se constituir em um mecanismo de controle social dessas 

políticas.  

Nesse sentido, Arretche (2006) considera a avaliação de políticas públicas um 

instrumento democrático de controle sobre a ação do Estado, no sentido de possibilitar ações 

no mínimo acertadas que caracterizem um bom governo para a sociedade. Essa assertiva pode 

conferir visibilidade às demandas na esfera das políticas públicas.   

Tomando por base esses pressupostos a avaliação de políticas públicas é apreendida 

como: 
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Uma forma de pesquisa social aplicada, sistemática, planejada e dirigida; destinada a 
identificar, obter e proporcionar de maneira válida e confiável dados e informação 
suficiente e relevante para apoiar um juízo sobre o mérito e o valor dos diferentes 
componentes de um programa (tanto na fase de diagnóstico, programação ou 
execução), ou de um conjunto de atividades específicas que se realizam , foram 
realizadas ou se realizaram, com propósito de produzir efeitos e resultados concretos; 
comprovando a extensão e o grau em que se deram essas conquistas, de forma tal que 
sirva de base ou de guia para uma tomada de decisões racional e inteligente entre 
cursos de ação, ou para solucionar problemas e promover o conhecimento. 
(AGUILAR; ANDER-EGG, 1994, p. 31, apud SILVA, 2001, p. 49).   

  

No âmbito da avaliação de políticas públicas observamos a classificação de distintas 

modalidades de avaliações ancoradas em aspectos que as delimitam a exemplo de: avaliação 

política, pautada no exame dos pressupostos e princípios políticos que deram origem a política; 

por análise de políticas públicas compreende-se o “exame da engenharia institucional e dos 

traços constitutivos dos programas” (ARRETCHE, 2006, p.30). Seria a avaliação das diferentes 

formas que uma política pode ser implementada; e conforme reflexão da mesma autora a 

avaliação de políticas públicas consiste em “estabelecer uma relação de causalidade entre um 

programa x e um resultado y”.  

Para além dessa classificação, inúmeros aspectos devem ser considerados tais como: os 

sujeitos partícipes do processo e as perspectivas que assumem. Silva (2001) aponta os principais 

sujeitos identificados nos grupos de pressão que imprimem visibilidade aos problemas; partidos 

políticos que seriam os tomadores de decisões; administradores e burocratas responsáveis pela 

gestão da política; técnicos, planejadores, avaliadores responsáveis pela execução; e o judiciário 

responsável por garantir o acesso aos direitos sociais.   

Quanto às perspectivas, a mesma autora afirma que são diferentes e diversificadas 

conforme o sujeito e posição que ocupa no contexto da política, ou seja, a perspectiva do gestor 

no geral sempre difere daquela do usuário. Todavia, um mesmo sujeito pode assumir 

perspectivas diferentes, à medida que, altere seus interesses. Isso pode necessariamente resultar 

em embates, conflitos e desencontros que rebatem diretamente no curso da política.   

Concordamos com Choen e Franco (1993, 108) quando afirmam que “nem todas as 

avaliações são iguais”, pois, muitos critérios as diferenciam. Os mesmos autores apontam para 

o tempo, objetivos pretendidos, os sujeitos, a natureza, escala que assumem e para quem se 

destinam.   

Com relação ao destinatário da avaliação, os mesmos autores apontam para os que 

definem as políticas identificadas na figura dos dirigentes superiores; os administradores, cuja 

função seria gerenciar os recursos disponíveis; e, os técnicos que executam os projetos. Nos 

aspectos relacionados à grandeza dos projetos, podem ser mensurados como grandes e 
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pequenos, cuja distinção principal relaciona-se ao número de pessoas envolvidas e o 

quantitativo de recursos utilizados, além de outras diferenças metódicas.  

Quanto aos sujeitos que avaliam são heterogêneos, com níveis de saberes e 

conhecimentos diferenciados, na medida em que avaliam por lentes diversas, intervém através 

de múltiplas perspectivas de análise, pertencem a diferentes classes sociais, são sujeitos 

políticos e ideológicos que assumem compromissos com projetos societários distintos, aspectos 

decisivos que implicam diretamente sobre os rumos do processo avaliativo.  

No que se referem aos objetos, no caso específico as políticas públicas, estes estão 

imbricados numa estrutura macro e micro da sociedade, perpassados por determinantes 

históricos, econômicos, políticos e sociais que lhes conferem identidade. Possuem significados, 

desenho, estrutura e natureza diversa. Em sua grande maioria são construções sociais, 

formulados por pessoas, para pessoas, os quais muitos desde sua origem já carregam as marcas 

de um nascimento deficitário.   

Como já apontamos, a avaliação subdivide-se em duas fases distintas regidas pelo 

momento e objetivos. São elas: ex-ante e ex-post. A metodologia ex-ante se conduz pela análise 

no processo de formulação, cuja avaliação recai sobre fatores previsíveis que irão subsidiar o 

processo decisório e os fins perseguidos. Conduz as probabilidades na medida em que toma por 

base a eficiência e eficácia mensurando a relação custo-benefício e custo-efetividade.  

No que diz respeito a avaliação ex-post, refere-se ao método de exame sobre 

determinado processo em andamento ou já concluído. Os dois tipos/fases de avaliação 

conjugam aspectos qualitativos e quantitativos. Na avaliação ex-post é possível ainda balizar 

conforme a dimensão do tempo, a avaliação do durante e a avaliação do depois.  

A avaliação do durante é concomitante a implementação do projeto/programa, definida 

como avaliação de processos. Metodologia adotada no trabalho em tela. Enquanto que, 

avaliação do depois, é conhecida como avaliação de impacto direcionada para mensurar efeitos 

e/ou reavaliar os rumos do programa/projeto. Cohen e Franco (1993), ainda problematizam os 

sujeitos que avaliam ou realizam a ação classificados em: avaliação externa; avaliação interna 

e mista. Aspectos que retomaremos adiante no item que se descreve as tipologias de avaliação.  

A avaliação da implementação do PAIF em particular, corresponde a avaliação de 

efetividade do serviço, em especial a relação entre sua materialização e determinantes legais, 

bem como preceder os efeitos dessa implementação para famílias e usuários do serviço.  

Em suma, alguns apontamentos que ultrapassam os limites desse trabalho funcionam 

como subsídios pertinentes para a reflexão e exercício de avaliação de políticas públicas, 

principalmente, porque independente da metodologia, tal esforço tende a situar-se entre dois 
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polos divergentes, ou seja, o fracasso ou sucesso de determinado projeto/programa. Lembrando 

que há um meio termo entre os polos referidos, pois, um programa/projeto pode não alcançar 

sucesso almejado, o que não implica necessariamente o fracasso, mas que pode acontecer com 

fragilidades. Logo, podemos constatar o nível de imprecisão que permeia a avaliação de 

políticas públicas, embora necessário para efetivação dos direitos sociais.   

  

2.1 CONTEXTUALIZANDO A AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS   

  

A literatura recorrente aponta que o estudo sobre avaliação de políticas públicas como 

área de conhecimento, objeto de estudo, emergiu nos Estados Unidos a partir da década de 1960 

no escopo de avaliação dos programas sociais, e o processo de institucionalização da Avaliação 

conforme assinala (FARIA, 2005), é produto desse contexto. O referido autor aponta para 

diferentes fases ou gerações distintas sobre a qual se desenvolveu o processo avaliativo no 

modelo americano, quais sejam: um primeiro momento voltado para técnica; seguido de uma 

fase com viés descritivo; posteriormente prevaleceu o modelo de avaliação centrado em 

julgamentos e, por último, a geração reativa.  

No contexto de alargamento da intervenção estatal, urge a necessidade de controlar os 

gastos públicos e avaliar os impactos da ação governamental na direção da racionalidade dos 

processos decisórios e legitimação das políticas públicas.  

Ainda conforme Faria (2005), constrói-se o modelo racional/instrumental pautado no 

desenho top-down (de cima para baixo) que teria prevalecido na década de 1960, no qual os 

sujeitos responsáveis pelas decisões, também realizavam a avaliação. No referido contexto a 

avaliação é institucionalizada como instrumento de legitimação das políticas públicas. 

Conforme afirma o autor ao concluir que a expectativa era “garantir a racionalidade dos 

processos e a legitimação das políticas e dos programas” (FARIA, 2005, p. 98).  

Nos anos de 1970 há a emersão do modelo bottom-up (de baixo para cima), metodologia 

que volta o olhar para a execução e possíveis fatores que se interpõe no percurso. Nos anos 

seguintes, a “avaliação foi posta a serviço da reforma do setor público” (Faria, 2005, p. 101). 

Podemos inferir com isso que a pesquisa avaliativa no escopo das políticas públicas se mostrou 

funcional para a concretização do processo de acumulação capitalista mediado pelo Estado. 

Nos termos de Ianni (2004, p.48) é inegável que o Estado possui uma configuração própria e 

bem delimitada, “todavia, ele emerge, muitas vezes, como mediação, uma das quais é do 

capital”. 



 

30 

 

Silva (2001) assinala que a avaliação de políticas públicas nesse contexto americano foi 

permeado por perspectivas neutras voltadas para avaliação de eficiência e eficácia das políticas, 

ou seja, para mensurar o sucesso ou fracasso das mesmas. A citada autora entende que houve 

uma expansão da pesquisa avaliativa a partir da década de 1960, pois, compreende conforme 

estudiosos do tema 5  que se registraram momentos anteriores denominados de primeira e 

segunda geração.  

A primeira destinava-se a avaliação dos objetivos não alcançados ou desejáveis, ou os 

fatores que contribuíam para o fracasso das políticas. A segunda geração foi perpassada por 

fatores conjunturais que intensificaram as avaliações de programas sociais, a despeito da 

segunda guerra mundial, o desenvolvimento de tecnologias dentre outros. A terceira geração 

envolve diferentes e distintas abordagens à pesquisa avaliativa, desde as compreensivas que se 

“propõem a articular o método quantitativo com o qualitativo” levando em consideração as 

variáveis contextuais, num contraponto a perspectiva neutra, comportamental, até o viés crítico 

ou político que nutrem as avaliações de políticas públicas. Ainda conforme o pensamento da 

autora supra, “nesse contexto passa a se explicitar a dimensão política da avaliação, percebida 

em relação à dimensão técnica, com perspectiva de subordinação desta àquela”. (SILVA, 2001, 

p. 48)  

Ao longo do desenvolvimento da avaliação de políticas públicas percebe-se que há, 

conforme vimos, no processo constitutivo, em primeiro plano a predominância de um modelo 

clássico, tradicional voltado para métodos, técnicas e instrumentos, cujas intenções se revestem 

da neutralidade. Posteriormente e em oposição a essa perspectiva, tal modelo passa a ser 

questionado diante do contexto econômico, social e político, que exige uma postura crítica e 

política somada a procedimentos que levem em consideração inúmeras variáveis.   

O processo de institucionalização de avaliação de políticas públicas foi se adensando ao 

mesmo passo em que havia a ampliação das ações do Estado, especialmente, como instrumento 

de planejamento, monopolizada pelos formuladores de políticas sociais no contexto coincidente 

ao denominado Welfare State6. Detalhe que é esclarecedor, a partir do momento em que o 

Estado figura como principal protagonista desse período considerado de natureza econômica, 

política e social, caracterizado, principalmente, pela ampliação das políticas públicas. Nesse 

sentido, presume-se que no período assinalado a avaliação de políticas públicas tenha sido 

 

5 CHAMBERS, WEDEL, RODWELL (1992).   
6 Teceremos algumas reflexões desse período no item que aborda o surgimento e desenvolvimento das políticas 

públicas.  
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funcional ao sistema, uma vez que não se propunha a questionar os fundamentos e princípios 

do mesmo.  

Nessa direção, pensar a avaliação de políticas públicas é pensar a ação do Estado; dito 

de outra forma, é impossível falar em avaliação de políticas públicas dissociadas do Estado. 

Nessa perspectiva, se há política social, há Estado em ação7, embora necessariamente não se 

tenha um processo avaliativo satisfatório do ponto de vista da ampliação das bases 

democráticas.  

No Brasil, esse cenário não é diferente, ou talvez seja particularizado pela relação 

construída entre Estado e sociedade no país. Estudiosos do tema afirmam que há pouca tradição 

no país quanto ao estudo de avaliação de políticas públicas e apontam fatores como a 

fragmentação organizacional e temática (MELLO, 1999), responsáveis pela fragilidade desse 

campo de investigação.   

No contexto brasileiro, esse campo de estudo desenvolve-se a partir dos anos de 1980, 

década sucessiva ao regime ditatorial, marcado por sistemas políticos centralizadores, 

concentradores e excludentes. A política pública no Brasil, desde as primeiras iniciativas ou 

ações esparsas, anteriores a Constituição de 1988, traz consigo os traços da cultura política 

brasileira, caracterizado pelo paternalismo, clientelismo, benesse e autoritarismo que construiu 

um Estado aliado aos interesses da classe dominante.   

Parte e expressão desse contexto, o Estado nacional ao longo do tempo vai se instituindo 

por um misto de aspectos do plano internacional em múltiplas dimensões, características 

mantidas da formação sócio-histórica, preservação de traços de modelos nacionais anteriores, 

somada a elementos considerados inovadores dentro da particularidade brasileira, tensionado 

pela disputa entre projetos societários distintos.  

Por outro lado, devemos registrar o movimento da sociedade civil organizada, a luta da 

classe trabalhadora, dos sindicatos, partidos políticos, organizações não governamentais, 

movimentos sociais de diferentes segmentos, entre outros, que contribuíram de forma 

significativa para o estabelecimento das bases concretas para o desenvolvimento da avaliação 

de políticas públicas.  

É salutar destacar que a avaliação de políticas públicas emerge no contexto de 

redemocratização do país, precisamente na década de 1980, impulsionado por anseios 

populares, os quais demandavam o alcance dos direitos sociais, políticos e civis e ampliação da 

esfera social pública. Por outro lado, o Estado se compromete com as exigências do receituário 

 

7  Definição clássica de Jobert e Muller (1964) sobre a conceituação de políticas públicas.   
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internacional, cuja orientação é intervir no social com maior racionalidade e eficiência quanto 

aos gastos públicos. Esse entendimento reflete diretamente na formulação e implementação das 

políticas públicas. Ocorre, portanto, em um cenário marcado por conflitos, entraves e embates 

entre Estado e sociedade.  

No entendimento de Silva (2001) o contexto dos anos de 1980 no país, caracterizado 

pela mobilização dos movimentos sociais que reivindicavam a garantia de políticas sociais 

universais, configura-se como um impulso a institucionalização de avaliação de políticas 

públicas. Outro fator recai sobre a ação dos organismos multilaterais que, ao mesmo tempo, em 

que ditam como devem ser construídas e implementadas, condicionam o processo de avaliação 

e financiamento das referidas políticas. Como aponta a autora supra referindo-se a difusão da 

avaliação de políticas públicas  

  

A disseminação ainda se deve as exigências dos organismos internacionais, como 
Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, os quais demandavam 
reforma dos programas sociais, pautada pela focalização, descentralização e 
privatização. Nesse âmbito, as instituições financiadoras incluem a avaliação das 
políticas sociais como condição para seu financiamento, passando a exigir maior 
racionalidade do gasto público e do rendimento dos recursos aplicados. Dessa forma, 
desenvolve-se a avaliação no sentido de aferir a eficiência na utilização dos recursos 
e para dimensionar o grau de eficácia com que os objetivos dos programas estão sendo 
alcançados. (SILVA, 2001, p. 46)  

  

Em sintonia com esse pensamento, Faria (2005) compreende que a dimensão avaliativa 

das políticas sociais é permeada por uma perspectiva gerencialista a serviço da reforma do 

Estado, na qual o expoente seria a “implantação dos sistemas da avaliação pelos organismos 

multilaterais que têm investido sistematicamente nesse processo” cuja preocupação concentra-

se na sustentabilidade e legitimidade das estratégias de redefinição do papel do Estado. O 

mesmo autor considera que a perspectiva normativa e gerencialista prevalece nos sistemas de 

avaliação de políticas públicas no país e identifica a avaliação como instrumento administrativo, 

dissociado da dimensão mais ampla da política, sobretudo, o conflito de interesses que é 

imanente à natureza dos processos políticos.  

No entendimento de Silva, a avaliação de políticas públicas no Brasil embora tenha 

galgado significativos avanços, “ainda é muito restrita e desenvolvida mais como mero controle 

de gastos do que para realimentar os programas em desenvolvimento” (SILVA, 2001, p. 46).  

Na compreensão de Arretche (2006) a avaliação de políticas públicas enfrenta inúmeros 

desafios para que se constitua um processo no mínimo independente, inclusive a autora alerta 

para essa necessidade e elenca as possíveis dificuldades tais como:  
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A dificuldade de isolar da realidade variáveis efetivamente relevantes; a incerteza 
sobre os reais objetivos da política avaliada (dada a necessidade de distinguir entre 
objetivos explícitos e implícitos); as dificuldades de obtenção e adequação das 
informações; as dificuldades técnicas para estabelecer relações de causalidade entre 
programas e seus resultados; as dificuldades para obtenção de recursos financeiros 
necessários à realização de avaliações confiáveis; todos estes fatores tornam os 
estudos de avaliação de muito difícil de execução. (ARRETCHE, 2006, p. 38)  

  

Complementando essas reflexões, Faria (2006) também assinala dificuldades e 

tendências que se interpõe no percurso de avaliação de políticas públicas, uma vez que, constata 

o divórcio entre as tarefas de formulação e implementação, distância que em sua grande maioria 

desconsidera os percalços durante o trajeto da política que resultam em implicações direta em 

seus resultados. Outro elemento citado pela mesma autora seria, “a atividade de avaliação de 

impacto ou resultados quando ocorrem, são executados por equipes externas e primordialmente, 

orientados para a conclusão” (FARIA, 2006, p. 47). Do mesmo modo, relegam aspectos que 

envolvem as variáveis administrativas que são constitutivas e inerentes as políticas públicas. 

Assim, conclui a autora que “os estudos de avaliação são vulneráveis do ponto de vista 

metodológico” (FARIA, 2006, p. 48).  

Outros aspectos são identificáveis no estudo de avaliação de políticas públicas, como a 

abordagem usual do ciclo tradicional (formulação, implementação e avaliação) a utilização dos 

critérios de eficiência, eficácia e efetividade nas avaliações, a predominância das avaliações 

sobre a formulação em detrimento do processo de implementação, a dualidade entre as 

avaliações “instrumentais”, burocráticas e abordagens reativas ou críticas, dentre outros.   

Embora diante desses apontamentos que perpassam o processo de avaliação de políticas 

públicas, ao mesmo tempo, estudiosos do tema apontam para as possibilidades e 

potencialidades da avaliação, pois, pode constituir-se em mecanismo de controle social da ação 

pública, em “instrumento democrático” que monitora a efetividade das políticas públicas e em 

potencial ferramenta de “conquista de direitos sociais” (SILVA, 2001, p. 48).   

Nesse sentido, a pesquisa em apreço se volta para a avaliação da implementação do 

PAIF como uma ferramenta de controle, de aprimoramento, consolidação e afirmação de 

direitos. Isso significa que para além da compreensão da avaliação como mera etapa da política, 

esta é no mínimo necessária para mensurarmos até que ponto os direitos sociais estão sendo 

concretizados e se estão, de que forma? São questões pertinentes tanto quanto à reivindicação 

da construção e ampliação dos direitos sociais que se realizam por meio das políticas públicas.   

Assim, para uma melhor compreensão dos aspectos que envolvem a avaliação de 

políticas públicas e em particular, a avaliação da implementação, tipologia aqui utilizada para 
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o alcance dos objetivos pretendidos, abordaremos a seguir a relação intrínseca entre essas duas 

dimensões.  

  

2.2 AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA RELAÇÃO 

INTRÍNSECA  

  

A literatura recorrente aponta que a avaliação da implementação corresponde ao mesmo 

lapso de tempo do surgimento e desenvolvimento da avaliação de políticas públicas no contexto 

norte-americano anteriormente referendado. Essa assertiva permite apreender que o 

desenvolvimento de metodologias de avaliação acompanha ao mesmo passo o estudo no campo 

das avaliações, a partir do momento em que urge a necessidade de avaliar os diversos aspectos 

que as compõem. Nessa direção, a preocupação com a implementação de políticas públicas 

volta-se para a necessidade de avaliar com maior precisão o êxito delas.  

Quanto aos aspectos conceituais a literatura americana aponta dissensos metódicos 

referentes ao momento em que se inicia e finda a implementação. Nesse sentido, para alguns a 

implementação começa, ao mesmo tempo, que se estabelece a política até os resultados obtidos 

e para outros, a implementação seria um processo composto por inúmeras decisões articuladas 

ao desenho da política.   

Atribuem-se a Pressman e Wildavski (1998) o pioneirismo no estudo de avaliação da 

implementação das políticas públicas, cujo entendimento apontam para a implementação como 

um processo necessariamente atrelado ao arcabouço da política, o qual é permeado por 

inúmeros elementos que podem redefinir o resultado da política. Desse modo, Perez (2006, p. 

67) observa que o “mérito do estudo de Pressman e Wildavskai foi demonstrar o quanto, apesar 

da decisão do nível central, a operacionalização do programa apresentava inúmeros percalços 

no nível local”.  

Percebe-se com isso que, ao longo do tempo, as avaliações de implementação superam 

análises isoladas, parciais e descontextualizadas que imprimem concepção automática às 

políticas públicas, como se a existência da política fosse suficiente para sua implementação.   

Ainda no contexto americano Perez (2006) chama a atenção para existência de três 

gerações de estudo de implementação, cuja a primeira, 1970-1975, caracterizou-se pela 

predominância dos estudos focados em uma única autoridade decisória e nos obstáculos à 

implementação; A segunda entre os anos de 1975-1980, se propôs a identificar os sucessos e 

fracassos da implementação levando em consideração a existência de um conjunto de fatores 

contribuintes para a realização do processo. E a terceira, 1980-1985, configura-se como um 
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misto dos modelos anteriores, apontando para uma perspectiva crítica dos trabalhos realizados 

e a possibilidade de avaliações de implementação inovadoras que demandam enfoques 

multicausais.  

Nessa direção, Perez (2006) assinala que a literatura especializada discorre sobre 

algumas contribuições da avaliação da implementação como:  

  

1) enquanto pesquisa de policy oriented, à medida que não se restringe apenas a 
diagnosticar, mas a corrigir o curso das ações, no momento em que os programas estão 
sendo executados, fornecendo, portanto, subsídios aos decisores; 2) buscam ampliar 
a efetividade da decisão dos programas públicos; 3) contribuem para ampliar a 
accountability dos programas; 4) proporcionam maior grau de integração dos distintos 
corpos da política (administrativo, político e comunidade) o que é fundamental para 
o desempenho da política. (PEREZ, 2006, p.67-68).  

  

  

Num contraponto, a mesma literatura discorre sobre os desafios desse tipo de avaliação, 

tais como: pluralismo teórico, a predominância das micro-abordagens dissociadas dos 

macroprocessos e o pouco consenso e convergência de perspectivas diante das construções das 

abordagens de implementação.  

No contexto nacional, o mesmo autor afirma que a avaliação da implementação ainda é 

muito incipiente, pois, a preocupação com esse método desenvolve-se a partir da década de 

1980, de forma desigual entre as políticas, despontando na política educacional. Embora já se 

registre o adensamento desse tipo de avaliação e da avaliação de políticas públicas de uma 

forma geral.  

Referenciais como Arretche (2001) afirma que a implementação modifica as políticas 

públicas, pois, uma avaliação que leve em conta somente os objetivos e estratégias de ação, 

definidos no desenho do programa, tenderia a construir uma análise totalmente ingênua. Assim, 

recomenda que:  

  

Para superar uma concepção ingênua da avaliação de políticas públicas, que 
conduziria necessariamente o avaliador a concluir pelo fracasso do programa sob 
análise, é prudente, sábio e necessário, então, admitir que a implementação modifica 
as políticas públicas (ARRETCHE, 2001, p.46).  

  

Essa circunstância, na qual a implementação modificaria a concepção inicial da política, 

configurando-se como um campo de incertezas, ocorre mediante a complexidade e diversidade 

de sujeitos e interesses envolvidos no processo, conforme entende Arretche (2001, p.05) ao 

afirmar que a implementação é, de fato, “uma cadeia de relações entre formuladores e 

implementadores, e, entre implementadores situados em diferentes posições na máquina 
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governamental”. Para a autora são os implementadores que fazem a política. Tal reflexão chama 

a atenção para as dificuldades que se interpõe ao processo da implementação, seja alheia as 

decisões dos implementadores ou não.   

Melo e Silva (2000), apontam para a implementação como o “elo perdido”, fazendo 

referência ao ciclo da política (formulação, implementação, avaliação) dada a irrelevância que 

repousa sobre esse momento. Delimitam visões tradicionais do processo de implementação, 

quais seja, a clássica, que constitui um dos momentos do referido ciclo, na qual a 

implementação seria a materialização das ideias, do anteriormente planejado, do traçado 

construído através de objetivos e metas, entre outros elementos, na fase de formulação.  

E o modelo que considera a implementação como um processo, o qual implica uma 

perspectiva de análise mais abrangente que leva em consideração os aspectos que oscilam e são 

imanentes à operacionalização de programa/projeto. Os autores chamam a atenção para as 

vicissitudes do processo de implementação e defendem que as avaliações de políticas públicas 

devem focar de forma privilegiada o momento da implementação.  

Fazendo um contraponto a essa interpretação, Silva (2001) assinala que a política 

modela a implementação, pois, delimita o campo de ação, define os sujeitos, estratégias de ação, 

critérios, recursos necessários entre outros instrumentos que desenham a implementação, 

embora considere as decisões e os deliberantes.  

Divergências teóricas à parte, é pertinente observamos a relação intrínseca entre 

implementação e avaliação, na medida que, a implementação é condicionada à avaliação e essa 

corresponde ao aprimoramento daquela. Nessa circunstância, observamos que pelo menos um 

pensamento converge quando nos reportamos a implementação das políticas públicas, qual seja, 

que é condicionada a inúmeros e distintos fatores.  

Nesse sentido, para além das decisões dos sujeitos envolvidos no processo, considero 

que a implementação não é uma fase à parte, mas sim, a própria política tomando formas e 

contornos, embora em sua grande maioria não desejáveis. Assim, corroboramos com a reflexão 

que delimita a implementação de políticas públicas como um processo perpassado pelos mais 

diferenciados contextos, a qual varia conforme a disponibilidade de recursos financeiros, 

materiais, e humanos, oscilando de acordo com a política em questão, o governo que a 

operacionaliza, assim como é permeada por inúmeros interesses que tendem a modificar o curso 

das políticas anteriormente desenhado.  

Daí a importância, particularmente, da avaliação da implementação neste trabalho, uma 

vez que a mesma se mostra com maior possibilidade de apreendermos como vem se dando o 

desenvolvimento de determinado serviço no âmbito da política social pública. Especificamente, 
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nos referimos ao PAIF da Política Nacional de Assistência Social. Tal avaliação intenta 

contribuir para conhecermos o êxito ou fracasso, desempenho, identificar limites e 

possibilidades, entre outras respostas que se extrai avaliando a implementação das políticas 

públicas. É importante que se diga que, a avaliação da implementação das políticas sociais é, 

no mínimo, necessária, na medida que pode expandir as bases democráticas da sociedade.  

 

2.3 TIPOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

  

Como vimos anteriormente, as políticas públicas tradicionalmente são construídas e 

subdivididas em fases, compreendidas não como um processo linear, mas como uma unidade 

contraditória, na qual etapas distintas podem ocorrer simultaneamente, ou as próprias podem 

apresenta-se parcialmente superpostas.   

No tocante à avaliação, expoentes da literatura, tanto as concepções que se desdobram 

sobre o aspecto técnico e metodológico, quanto as que atuam com perspectiva teórica e crítica, 

assinalam que é um campo de estudo incipiente.   

Autores como Cohen e Franco (1993), apresentam uma tipologia bastante variada, na 

qual definem tipos, métodos e técnicas de avaliação. Como já apontamos, em função do 

momento em que se realiza pode ser antes (ex ante) e/ou ex-post (depois) diferenciando dois 

momentos da avaliação, o da implementação que corresponde ao durante ou avaliação de 

processo conforme a definição dos referidos autores: 

  

Determina a medida em que os componentes de um projeto contribuem ou são 
incompatíveis com os fins perseguidos. É realizado durante a implementação, e, 
portanto, afeta a organização e as operações. Procura detectar as dificuldades que 
ocorrem na programação, administração, controle, etc., para serem corrigidas 
oportunamente, diminuindo os custos derivados da ineficiência. Não é um balanço 

final e sim uma avaliação periódica. (COHEN; FRANCO,1993, p. 109)  

  

E avaliação de impacto ocorreria após a conclusão de determinado programa e seria 

destinada a aferir em que medida os objetivos e metas anteriormente formulados foram 

alcançados. Os mesmos autores definem ainda quatro tipos de avaliações conforme os sujeitos 

que avaliam, classificadas em avaliação externa realizada por pessoas alheias a organização, ao 

contrário da interna que tem como avaliadores membros da organização. A avaliação mista que 

procura combinar os modelos anteriores, e a avaliação participativa que envolve os 

beneficiários dos programas/projetos, cujo objetivo é encurtar a distância entre os mesmos.  
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Cohen e Franco (1993) chamam a atenção para a diferenciação das avaliações entre 

projetos grandes e pequenos que são de ordem metodológica, na qual a primeira utiliza-se de 

estratégia analítica e subjetiva, e a segunda estratégia qualitativa. Definem ainda as avaliações 

conforme os destinatários das avaliações ou o sujeito que demanda determinado tipo de 

avaliação que pode partir dos dirigentes superiores, administradores e técnicos que 

operacionalizam os programas/projetos.   

Similar a esta análise, porém, mais sintetizada, Figueiredo e Figueiredo (1986), aponta 

para dois tipos básicos de avaliação:  

  

a) Avaliação de Processo “[...] visa a aferição de eficácia: se o programa está sendo (ou 
foi) implementado de acordo com as diretrizes concebidas para sua execução e se o 
seu produto atingirá (ou atingiu) as metas desejadas [...] (p. 110/111)  

b) Avaliação de impacto que “[...] tem uma ambição mais ampla e bem mais complexa. 
Ela diz respeito aos efeitos do programa sobre a população-alvo. (p. 111)  

  

Para Draibe (2001, apud CASTRO, 2009, p. 29) a avaliação de políticas públicas 

também ocorreria conforme o aspecto temporal, antes e depois da execução:  

  

Para a autora o momento da avaliação também é denominado ex-ante e ex-post. quanto 
ao primeiro que pode ser identificado como uma avaliação-diagnóstico, ele serve para 
apoiar decisões finais da formulação, e em relação ao segundo, sua função é verificar 
o grau de eficiência, eficácia e efetividade da política/programa/projeto durante ou 
depois de sua implementação.   

  

Faria (2006), assinala que os tipos de avaliações são classificados em quatro categorias: 

a primeira conhecida com (ex-ante) destina-se ao momento de formulação da política; a 

segunda seria destinada para o monitoramento, está focada na avaliação de eficiência; a terceira 

é identificada como a avaliação formativa ou de processos, cujo objetivo é “fazer as coisas 

certas”. E, por último, a avaliação somativa ou (ex-post), destinado aos resultados e efetividade 

dos programas/projetos.   

Nessa linha de pensamento, Aguillar e Ander-egg (1994, apud Silva 2001, p.54), 

entende que a avaliação de políticas públicas se dá conforme o momento em que se realiza, ou 

seja, (ex ante) denominada inicialmente para “verificar a pertinência, viabilidade e eficácia de 

uma política”. A avaliação do durante que se propõe analisar o cumprimento do programa, 

denominada de “gestão, contínua, monitoração ou concomitante”. E, por último, a avaliação do 

depois ou (ex post) que objetiva avaliar efeitos e impactos.  

Numa perspectiva mais tradicional, a avaliação de políticas públicas pode ser dividida 

basicamente em dois momentos diferentes, o primeiro voltado para a decisão “que oferecem 



 

39 

 

subsídios para os formuladores e implementadores de políticas e programas” no tocante à 

tomada de decisões. E o segundo momento seria destinado a conclusão, que tem por “finalidade 

primordial submeter à prova hipóteses explicativas de determinados fenômenos”. (FARIA, 

2006, p.43)  

Melo e Silva (2000), do ponto de vista mais crítico, delimitam visões tradicionais do 

processo de implementação, quais seja, a clássica, que constitui um dos momentos do referido 

ciclo, na qual a implementação seria a materialização das ideias, do anteriormente planejado, 

do traçado construído através de objetivos e metas, entre outros elementos, na fase de 

formulação.  

E o modelo que considera a implementação como um processo, o qual implica uma 

perspectiva de análise mais abrangente que leva em consideração os aspectos que oscilam e são 

imanentes à operacionalização de programa/projeto. Os autores chamam a atenção para as 

vicissitudes do processo de implementação e defendem que as avaliações de políticas sociais 

públicas devem focar de forma privilegiada o momento da implementação.  

Similar a essa acepção, Arretche (2001), acena para o tratamento singular que deve ser 

dispensado por parte do avaliador à implementação e aos elementos contextuais e afirma que 

esse processo modifica as políticas públicas,   

  

Para o avaliador é fundamental ter em mente que a implementação modifica o desenho 
original das políticas, pois esta ocorre num ambiente caracterizado por contínua 
mutação. Mais que isto, deve levar em conta que os implementadores é que fazem a 
política, e a fazem segundo suas próprias referências. Nessas circunstâncias, cabe 
investigar a autonomia decisória dos implementadores, suas condições de trabalho e 
suas disposições em relação à política sob avaliação. (ARRETCHE 2001, p. 54)  

   

A mesma autora preocupa-se em distinguir a avaliação de políticas públicas em termos de 
eficiência, eficácia e efetividade, e chama a atenção para o fato de existirem muitas dificuldades 
quanto a execução dessa tarefa: 

  

A dificuldade de isolar da realidade variáveis efetivamente relevantes; a incerteza 
sobre os reais objetivos da política avaliada (dada a necessidade de distinguir entre 
objetivos explícitos e implícitos); as dificuldades de obtenção e adequação das 
informações; as dificuldades técnicas para estabelecer relações de causalidade entre 
programas e seus resultados; as dificuldades para obtenção dos recursos financeiros 
necessários a realização de avaliações confiáveis; todos esses fatores tornam os 
estudos de avaliação muito de muito difícil execução. (ARETCHE, 2001, p. 38)  

  

Corroborando com os limites que se interpõem aos vários tipos de pesquisas de avaliações de 
políticas públicas, Silva (2001) aponta inúmeros impasses, tais como:  
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[...] a posição subalterna ocupada pela pesquisa avaliativa, devido a forma também 
subordinada como se constitui a política social no Brasil em relação à política 
econômica; o não envolvimento na avaliação de todos os sujeitos relacionados com a 
política ou programa; a falta de clarificação das funções desses sujeitos na avaliação; 
a resistência natural à avaliação no sistema de gestão de políticas públicas, pelo caráter 
de julgamento que caracteriza toda avaliação e a conotação fiscalizadora e punitiva 
muitas vezes a ela atribuída e, sobretudo, a questão relacionada com a limitada difusão 
e pouca utilização dos resultados da avaliação que deveriam ter efeito sobre a prática 
de decisão e escolhas futuras. (SILVA, 2001, p. 77)  

  

Quanto a predominância do tipo de avaliação no contexto nacional, a literatura aponta 

para o uso recorrente da avaliação de impacto, embora a avaliação de implementação tenha 

alcançado densidade diante do imperativo em torno do êxito das políticas sociais públicas.  

Vimos nesta breve incursão que, no rol das tipologias de avaliação, é usual a 

metodologia de avaliações conforme o momento que acontece as políticas, ou seja, na fase 

inicial aquela destinada aos princípios/ fundamentos que deram origem a política, ou final 

voltada para o durante ou encerramento da política. 

Destacamos com esses apontamentos que, o estudo sobre avaliação de políticas 

públicas, especialmente, os tipos de avaliação, tem caminhado na direção de superar lacunas e 

fragilidades que permeiam historicamente esse campo, em especial as de ordem teórica e 

conceitual. Ao mesmo tempo, reconhecemos a existência de inúmeros fatores que condicionam 

o processo avaliativo e geram implicações quanto aos resultados. Nessas circunstâncias a 

avaliação de políticas públicas se configura como um processo complexo, à medida que é uma 

construção social de natureza contraditória e se volta para seu objeto, também coroado pela 

contradição, ou seja, as políticas públicas.   

Nesse sentido, avaliação de políticas públicas apresenta um nível de imprecisão 

significativo, na medida em que depende de distintas e diferentes variáveis para acontecer, 

configurando-se como um processo aberto, em construção, passível de transformação, que 

apresenta reais possibilidades de se consolidar não como uma mera técnica, mas, como 

potencial agente de alteração de realidades.   

Logo, a avaliação centrada no processo de implementação deve ser cautelosa, pois, 

inúmeras variáveis devem ser consideradas para análise dos resultados, tendo em vista que são 

processos imbricados, perpassados por múltiplas determinações e que envolve a ação dos 

sujeitos. Desse modo, considerá-la como um processo, implica reconhecer que não se reduz a 

simples execução de ações determinadas por formuladores de políticas.   
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3 POLÍTICA PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL: EMERSÃO E 

PARTICULARIDADES BRASILEIRA  

  

A assistência social surge inscrita em contextos econômicos, políticos e sociais 

específicos, enquanto ação esporádica, destinada a segmentos e indivíduos considerados 

carentes, pobres, doentes, inválidos, mais frágeis; mais pontualmente, essas iniciativas se deram 

nas sociedades pré-capitalistas. A prática assistencial assume roupagem determinante, a partir 

do advento do cristianismo, o qual se desenvolve por meio de conduta moral, benevolente e 

caritativa. É o que podemos observar no pensamento De Sposati (2008, p. 40), “Com a 

civilização judaico-cristã a ajuda toma a expressão de caridade e benemerência ao próximo, 

como força moral de conduta”.  

Pontuar tais aspectos é relevante para refletirmos que desde os primórdios da história da 

humanidade a assistência ao outro se fez presente, inegavelmente sempre existiu necessidades 

sociais. Embora tenha ocorrido em contextos diferenciados, com mais ou menos intensidade, 

com as particularidades e singularidades de cada sociedade etc.  

Nesse sentido, as práticas assistencialistas assumem em seu trajeto histórico, a 

incorporação de novas funções, notadamente a partir de fins do século XVIII, início do XIX, 

com o desenvolvimento da Revolução Industrial, contexto de expansão do capital e 

pauperização da classe trabalhadora, expressão do adensamento dos “problemas” sociais. Nesse 

contexto, a classe burguesa em ascensão na busca por legitimação e para amortizar o embate 

com o movimento operário que resistia aos processos de pobreza, miséria e opressão, constrói 

estratégias de enfrentamento, sobretudo, ações assistenciais destinadas para esses segmentos.  

Nesses processos, a noção de pobreza ou situações de miséria vivenciada por muitos 

indivíduos e grupos, eram questões de ordem moral, de culpabilização dos sujeitos, de 

adaptação aos sistemas em curso, em especial ao modo de produção capitalista quando esse se 

consolidou definitivamente. Nessas circunstâncias, o mínimo social era ofertado por meio de 

medidas esparsas e pontuais, associado à punição e coerção.  

Tais características tornaram-se inerentes à assistência social, mesmo quando se viu a 

emersão da intervenção estatal no campo social e que, posteriormente, nos anos de 1900, foi se 

estruturando o conjunto de políticas públicas estatais. Essas políticas públicas foram se 

ampliando, incorporando o que comumente se denomina de direitos sociais, contudo, a 

assistência social foi ficando à margem desse rol das políticas públicas, especificamente, as 

sociais. É o que veremos a seguir.  
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3.1 POLÍTICA SOCIAL PÚBLICA: ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

Expoentes da literatura apontam que as protoformas das políticas públicas remontam ao 

final do século XIX, no contexto do desenvolvimento dos Estados-nação da Europa Ocidental, 

período de insurgência da burguesia, em contraposição ao Estado Absoluto, vigente até então, 

especialmente com o desenvolvimento do Capitalismo, Revolução Industrial, despontamento 

das lutas da classe trabalhadora e intervenção Estatal de forma mais sistemática. Como indica 

Behring e Boschetti (2007, p.47), “elas se gestaram na confluência dos movimentos de ascensão 

do capitalismo com a Revolução Industrial, das lutas de classe e do desenvolvimento da 

intervenção Estatal”.  

Desse modo, podemos observar que as condições objetivas que delimitam as ações 

como política social pública, tem como expressão latente o desenvolvimento do capitalismo, 

das forças produtivas, dos indivíduos e da produção. Para Marx cada forma de governo constrói 

estratégias de ações voltadas para o social. Nesse sentido, pode-se pensar que, para cada 

configuração assumida pelo Estado, em sua relação com o capital, mediado pelas lutas de 

classes, as iniciativas de políticas sociais sofreram transformações ao longo do tempo e espaço.  

Nessas circunstâncias, o surgimento do capitalismo concorrencial fundamentado nas 

ideias do Liberalismo, representava a ideologia da classe burguesa em fase de consolidação, 

tendo como princípio fundamental o mercado como único regulador das relações sociais, 

associada à reduzida intervenção estatal.  

Bhering e Boschetti (2007), sintetizam pontos principais das ideias liberais, elementos 

que ajudam a compreender aspectos que são imanentes e que perpassam a configuração das 

políticas públicas, dentre os quais destacamos os seguintes:  

  

Manutenção de um Estado mínimo. Para os liberais, o Estado deve assumir o papel 
neutro de legislador e árbitro, e desenvolver apenas ações complementares ao 
mercado. Sua intervenção deve restringir-se a regular as relações sociais com vistas a 
garantir a liberdade individual, a propriedade privada e assegurar o livre mercado. As 
políticas sociais estimulam o ócio e o desperdício. Para os liberais o Estado não deve 
garantir políticas sociais, pois, os auxílios sociais contribuem para reproduzir a 
miséria, desestimulam o interesse pelo trabalho e geram acomodação, o que poderia 
ser um risco para a sociedade de mercado.  
A política social deve ser um paliativo. Como na perspectiva liberal, a miséria é 
insolúvel e alguns (crianças, idosos e deficientes) não têm condições de competir no 
mercado de trabalho, ao Estado cabe apenas assegurar assistência mínima a esses 
segmentos, como um paliativo. A pobreza para os liberais deve ser minorada pela 
caridade privada. (BHERING; BOSCHETTI, 2007, p. 62)  

  

Podemos apreender desses princípios que o Estado se desresponsabiliza das 

necessidades sociais dos indivíduos e da coletividade, o que resulta em sua desobrigação na 
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assunção das políticas públicas. Ao mesmo passo, deixa a cargo do mercado a responsabilidade 

de suprir todas as necessidades sociais, como se essa esfera fosse capaz de possibilitar de forma 

igualitária, o acesso a bens e serviços necessários para subsistência humana.  

Essas características do projeto Liberal estão diretamente ligadas ao mercado e dão 

sustentação à expansão do capitalismo concorrencial, numa sociedade edificada sobre o 

primado do trabalho, ou o “trabalho como mercadoria e sua regulação pelo livre mercado” 

(BHERING; BOSCHETTI, 2007, p. 56).  

Desse modo, as autoras indicam as legislações trabalhistas que antecederam a 

Revolução Industrial, em iniciativas pontuais que podem ser consideradas políticas sociais, 

embora não apresentem a perspectiva da proteção, mas, da repressão e punição. Tais iniciativas 

estavam intrinsecamente ligadas ao trabalho assalariado que já trazia o selo da exploração e 

dominação da classe trabalhadora.  

Nessa direção, o Liberalismo representou uma estrutura ideológica ancorada na 

exploração da classe trabalhadora, no acirramento das desigualdades sociais, na intervenção 

mínima do Estado repressor e num entrave para expansão das políticas públicas.  

Contudo, esse cenário começa a sofrer alterações a partir de meados do século XIX e 

início do século XX, quando os argumentos que dão sustentação à consolidação do Liberalismo, 

vão aos poucos dando sinais de insustentabilidade, em virtude das transformações econômicas, 

política e social vigente. Ainda conforme as autoras supracitadas, dois fatores principais foram 

decisivos para essas mudanças. O primeiro foi o crescimento e organização do movimento 

operário, que pressionou o Estado Liberal para reconhecer as demandas desse segmento. E o 

segundo, não menos importante, refere-se à passagem do capitalismo concorrencial para o 

capitalismo monopolista.  

A fase do capitalismo monopolista, como a própria nomenclatura revela, caracteriza-se 

pela monopolização do capital em nível internacional, caracterizado pela fusão de grandes 

monopólios financeiros entre outros elementos. Esse período vai de encontro ao capitalismo 

concorrencial pautado na livre ação do mercado. A concorrência intercapitalista própria desse 

período desembocou em processos históricos de crises do capital, no qual seus maiores 

expoentes foram as duas grandes guerras mundiais e a crise de 1929-1932, conhecido como 

período da grande depressão.  

Diante desse cenário, o capitalismo concorrencial reage para enfrentar a crise vigente e 

manter a máxima extração dos lucros. Dentre as várias estratégias anti-crises lançadas para 

reestruturar as bases da hegemonia burguesa, desponta o espraiamento da intervenção Estatal, 

por meio das políticas sociais.   
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As políticas sociais se generalizaram nesse contexto, compondo o rol de medidas 
anticíclicas do período, e também foram o resultado de um pacto social estabelecido 
nos anos subsequentes com segmentos do movimento operário, sem o qual não podem 
ser compreendidas. (BHERING, BOSCHETTI, 2007, p. 71)  

  

Observa-se que houve o investimento por parte do Estado nas políticas sociais nesse 

período, reconhecidas também por Mandel (1982, p.338), o qual aponta uma de suas 

características principais, “a ampliação geral da legislação social”.  

O desenvolvimento substancial das políticas públicas no contexto pós Segunda Guerra 

Mundial, teve como base de sustentação os fundamentos do Keynesianismo/Fordismo. 

Experiência econômica, política e social que representava um conjunto de estratégias burguesas 

para contornar a crise do capital que nesse período passa a vivenciar de forma mais intensa sua 

fase madura ou tardia, caracterizada pela intervenção estatal, fusão de capitais, oligopólios, 

mundialização do capital, entre outros.  

As ideias Keynesianas preconizavam e defendiam a intervenção estatal no mercado, em 

especial na área social, o qual sinalizava para uma estrutura social fundada no pleno emprego. 

Na perspectiva Keynesiana o Estado atuaria como o regulador das relações econômicas e 

sociais, porém sem anular a esfera do mercado, responsável por suprir todas as necessidades 

sociais. Para tanto, o incremento nas políticas sociais, seria um dos mecanismos potenciais para 

a saída da crise, e propulsor da igualdade social.  

Todavia, a preconizada igualdade não aconteceu em sua plenitude, nem tampouco 

significou alterações nos pilares de sustentação do capitalismo, pois, a busca incessante por 

superlucros, permaneceu, o que significou a preservação de seus fundamentos. Inclusive, é 

importante destacar que, o investimento nas políticas sociais constituiu um dos mecanismos 

para criar demanda e ampliar o mercado de consumo.  

Em vista disso, o intitulado Estado social, estruturado no chamado “anos de ouro” do 

capitalismo (1945-1975) aliou-se ao Fordismo, cujos postulados, recaem sobre o mundo do 

trabalho, direcionados para a produção e consumo em massa. Mas, para além de mudanças no 

modelo de produção industrial, o fordismo representou, principalmente, o engendramento da 

regulação e reprodução da força de trabalho.  

Para contribuir com a estabilidade econômica e social do capitalismo maduro derivada 

desse momento, assim como para sua expansão, fatores políticos e culturais também 

sustentaram essa fase, segundo Bhering e Boschetti (2007), tais fatores referem-se ao 

enfraquecimento da esquerda revolucionária e aos acordos e concessões realizados pela classe 
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trabalhadora em prol da manutenção do contexto social vigente, em detrimento de um projeto 

revolucionário, pautado nos direitos sociais, que se materializam por meio de políticas públicas.  

As autoras consideram que esse período, foi decisivo para expansão das políticas 

públicas e destaca a intervenção do Estado social, notadamente, como resposta às demandas da 

classe trabalhadora. Referenciam a construção de modelos de proteção social, os quais tiveram 

maior expressão o Plano Beveridge na Inglaterra, caracterizado pela prestação de serviços 

sociais não contributivos e a lógica do seguro social de Bismark na Alemanha.  

A intensidade da intervenção estatal e o estabelecimento de um sistema de proteção 

social mais amplo foram determinantes para a estruturação do chamado Estado de bem-estar 

social, ou Welfare State. Esse período é considerado pelos estudiosos, de expansão e 

generalização das políticas públicas. Embora haja consenso em torno de sua origem inglesa, 

esse processo é específico e particular à cada nação e às circunstâncias econômicas, políticas e 

sociais vigentes.  

Nesse sentido, o Welfare State, dentre outros pilares de sustentação, refere-se ao 

atendimento das demandas sociais por meio do Estado, ou seja, a partir do momento em que o 

Estado passa a assumir e realizar ações de forma mais ampla e sistemática. É importante 

percebermos que todos esses processos são capitaneados pelo capital e tem como objetivo 

principal a reestruturação da economia no período em questão. Como afirma Netto (2012, 

p.217), “todas essas funções estatais estão a serviço dos monopólios”.  

O denominado Estado de Bem-estar Social perdurou até meados da década de 1970; a 

partir de então, abre-se um novo ciclo de crise do capital, o qual aponta como responsável 

principal as ações do Estado social, anteriormente estruturado.  

Assim, o capital passa a formular estratégias anticrises, de recuperação de lucros e 

acumulação capitalista que vão resultar num conjunto de medidas que desembocam no chamado 

neoliberalismo, determinante para compreendermos o recrudescimento das políticas públicas. 

Aspecto que retomaremos mais adiante.  

No Brasil o percurso das políticas públicas, semelhante ao que se explicitou no plano 

internacional, também esteve inscrito, em relação a sua origem, expansão e desmonte, na tensão 

entre capital, Estado e classes sociais. Contudo, vale destacar que, o movimento da política 

social no Brasil não acompanhou simultaneamente os processos do plano internacional, pois, 

há um descompasso temporal significativo, em relação à formação do Estado nacional, 

introdução do capitalismo, desenvolvimento e organização da classe trabalhadora nessa 

sociedade, se comparado aos países da Europa Ocidental.  
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Para compreensão das bases sobre as quais emergiram as políticas sociais no país, é 

necessário um resgate das particularidades da formação histórica nacional, sobretudo o 

desenvolvimento do sistema capitalista de produção na realidade brasileira.  

Ancorado nas reflexões de Caio Prado Jr. (1991) percebe-se que o padrão de 

desenvolvimento do capitalismo à brasileira é caracterizado por inúmeras marcas que se 

atualizam na contemporaneidade. O autor discorre sobre o processo de colonização, da 

escravidão que gerou impactos para o desenvolvimento da classe trabalhadora, da dependência 

econômica ao mercado mundial, o imperialismo, as metamorfoses da elite agrária em elites 

econômico-políticas, o conservadorismo reinante mesclado pela modernidade, adaptação do 

Brasil ao capitalismo, entre outros.  

Desse modo, percebe-se que a estruturação do capitalismo em nosso país marcado por 

inúmeras cicatrizes, com destaque para a “heteronomia”, assinalam a formação do Estado 

nacional e o nascimento da classe trabalhadora impactada pelo crivo da escravidão. Esse 

entendimento aponta para a relevância desses elementos, considerados chaves para 

compreensão do desenvolvimento das políticas sociais públicas entre nós. E, é interessante 

pontuar que inexistiu no país a radicalização das lutas operárias, sua constituição em classe para 

si. O que não implica ceifá-los antes mesmo do nascimento e desenvolvimento aos moldes 

brasileiro.  

A introdução do capitalismo à brasileira que traz em seu bojo o processo de 

industrialização, a gestação da classe trabalhadora oprimida e explorada, cujas condições 

objetivas impulsionam a busca por melhorias, a instituição do Estado com seu aparato jurídico-

legal, são indicativos do desenvolvimento das políticas sociais na particularidade histórica 

nacional.  

As primeiras iniciativas de políticas públicas na sociedade brasileira registraram-se a 

partir da década de 1930 e estavam diretamente ligadas ao mundo do trabalho, como podemos 

observar na constituição do Ministério do Trabalho, um dos primeiros que regulava as relações 

trabalhistas no país, voltadas para cobertura de riscos, acidentes de trabalho, auxílios, 

aposentadorias e pensões. Nesse mesmo lapso de tempo, gesta-se o sistema público de 

previdência social que se orientava pela lógica contributiva do seguro, direcionado a categorias 

profissionais estratégicas, como ferroviários, marítimos entre outros. Tais medidas no campo 

de ação governamental, assumiam natureza compensatória, de regulação e controle das tensões 

sociais.  

Nessa mesma década foram criados os ministérios da Educação e Saúde Públicas, com 

ações pontuais e esparsas. Com relação a assistência social, estudiosos apontam suas raízes na 
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criação da Legião Brasileira da Assistência Social (LBA) em 1942, com as mesmas 

características que permeavam as demais ações estatais. No entendimento de Bhering e 

Boschetti:  

  

Essa instituição foi criada para atender às famílias dos pracinhas envolvidos na 
Segunda Guerra e era coordenada pela primeira-dama, Sra. Darci Vargas, o que 
denota aquelas características de tutela, favor e clientelismo na relação entre Estado e 

sociedade no Brasil, atravessando a constituição da política social. (BHERING; 

BOSCHETTI, 2007, p. 167).  
  

Em vista disso, as ações da LBA assumem caráter filantrópico a partir do momento que 

o Estado intervém de forma emergencial, fragmentado e pontual, pautado em práticas de boa 

vontade e caridade para com os desamparados, ou melhor, os excluídos do mercado de trabalho, 

no qual se anula o reconhecimento das necessidades sociais dos indivíduos como direito.  

As referências a essas iniciativas de políticas sociais são ilustrativas desse período, o 

que não significa desconhecer outras legislações sociais que tenham surgido no mesmo espaço 

temporal. Desse modo, o desenho formal/legal das políticas públicas no Brasil, ia assumindo 

contornos gerais e específicos em sua construção histórica e social, tensionada pela relação 

capital-trabalho, tendo como suporte a intervenção estatal.  

O processo de desenvolvimento e expansão das políticas públicas de forma pontual e 

fragmentada, caminhou a passos lentos até a instauração da Ditadura Militar de 1964, período 

reconhecido por um investimento substancial na área social, em detrimento da anulação dos 

direitos políticos e civis.  

Esse investimento justifica-se pela necessidade de restauração do capital à nível 

internacional, como vimos anteriormente, à crise que se instalou após o denominado “anos de 

ouro” do sistema, e, também pela necessidade de legitimação do Estado militar. Dessa época, 

várias alterações e inovações nas legislações sociais existentes contribuíram para a intensa 

institucionalização das políticas sociais públicas. Contudo, é importante ressaltar o perfil 

autoritário, tecnocrático e conservador que assumiram as políticas sociais nesse contexto.  

A partir dos anos de 1980, considerado de transição de regime político, impulsionado, 

sobretudo, pela ação dos movimentos sociais e anseios das classes sociais, abre-se um novo 

cenário para as políticas públicas, discussão que retomaremos mais adiante, em especial sobre 

a Política Pública de Assistência Social.  
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3.2   ASSISTÊNCIA SOCIAL ENQUANTO AÇÃO 

  

Como vimos anteriormente, ficou evidenciado que o desenvolvimento do capitalismo 

no Brasil, não ocorreu nos mesmos moldes do contexto europeu. Assim, particularidades como 

o desenvolvimento organizacional da classe operária, dentro de um contexto social de 

crescimento do setor urbano e a incipiente gestação do setor industrial são fatores determinantes 

para as primeiras formas das políticas sociais.  

Com a intensificação desses processos emergiu, por outro lado, as situações de pobreza 

e miséria vivenciadas pela classe trabalhadora que extrapolaram o universo da produção, 

generalizando-se por todas as esferas sociais. A pobreza era vista como “disfunção social”, ou 

seja, o indivíduo responsabilizado pela sua condição, ou incapacidade de adaptar-se, concepção 

que desconsidera as condições objetivas de produção da pobreza.  

Nessa direção, quando as mazelas sociais se insurgiam como questão social, eram 

enfrentadas pelo Estado como “caso de polícia”. Desse modo, para amortecer os conflitos 

sociais oriundos da relação capital-trabalho, estratégias de punição, coerção, controle e 

repressão, associadas a intervenção benemerente do Estado por meio da ajuda e favor, 

denotavam a natureza das medidas esparsas de assistência social.  

Medidas que identificamos num breve resgate as Constituições Brasileiras (1934, 1937, 

1946,1967 e 1969) que apesar do caráter jurídico legal, apresentam-se de forma fragmentada, 

assistemática e focalizada.  

Na Constituição de 1934, para além das medidas assistenciais que estavam 

intrinsecamente vinculadas ao mundo do trabalho, vimos no Título IV, Da Ordem Econômica 

e Social:  

  

Art. 138 – Incube a União, aos Estados e Municípios, nos termos das Leis respectivas:  
a) assegurar amparo aos desvalidos, criando serviços especializados e animando os 
serviços sociais, cuja orientação procurarão coordenar b) amparar a maternidade e a 
infância  
b) socorrer as famílias de prole numerosa  
c) proteger a juventude contra toda exploração, bem como contra o abandono físico, 
moral e intelectual (BRASIL, 1934).  

  

A Constituição de 1937 suprime o segmento social e à Família é assegurada alguns cuidados:  

  

Art. 127 – A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias especiais 
por parte do Estado, que tomará todas as medidas destinadas a assegurar-lhes 
condições físicas e morais de vida sã e de harmonioso desenvolvimento das suas 
faculdades. Aos pais miseráveis assiste o direito de invocar o auxílio e proteção do 
Estado para a subsistência e educação da sua prole. (BRASIL, 1937)  
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A Constituição de 1946, compondo o rol de iniciativas voltadas para a classe 

trabalhadora, desponta no Título V, Da Ordem Econômica e Social, Art. 157, item XV, com a 

“assistência aos desempregados”. Somado ao “amparo as famílias de prole numerosa”, e 

“assistência a maternidade, infância e adolescência” (Art.164) configurando o perfil assistencial 

e fragmentado das estratégias governamentais. Nesse mesmo escopo de ações permaneceram 

as Constituições de 1967 e 1969 pautados no modelo assistencial de amparo social, reduzidos 

à assistência a maternidade, infância e adolescência.   

Observa-se desde então que o caráter assistencial é uma constante em ações de 

assistência social, embora sejam legitimadas e assumidas pelo Estado corroboram para 

afirmação do assistencialismo. É o que afirma Sposati (2008), quando apreende que “o 

assistencial é o mecanismo primordial da reiteração da subordinação e, portanto, do 

assistencialismo”. Logo, podemos identificar nesse breve resgate às iniciativas de 

institucionalização da assistência social que características como a focalização, fragmentação, 

benemerência, assistencialismo, dentre outros, são pilares de sustentação que deram vida a 

assistência social enquanto ação.   

É pertinente dizer que a LBA representou o “braço assistencialista do governo” 

(COUTO, 2008) em todo seu percurso histórico, mediado pelas ações das primeiras damas, o 

que aponta para um campo assistencial instável, disperso e desarticulado das demais políticas. 

Fica demonstrado que a Assistência Social esteve muito próxima do assistencialismo, marcado 

pela tutela, benemerência e paternalismo na relação entre Estado e sociedade.  

Com efeito, tais aspectos são indicativos da configuração assumida pela assistência 

social enquanto ação no contexto nacional, que hora oscila entre caridade e benemerência, hora 

entre punição e repressão, ou uma espécie de “mix entre público e privado” (SPOSATI, 2008) 

com a centralidade do Estado na condução desses processos.  

Nesse breve resgate percebe-se que, as ações no campo da assistência social 

desenvolvidas com o selo do conservadorismo, assistencialismo e da filantropia, eram 

incompatíveis com a noção do direito social, numa perspectiva integral, universalizante e 

sistemática. Aspectos que serão identificados após a promulgação da Constituição Federal de 

1988.  

 

3.3 ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONTEXTO DA SEGURIDADE SOCIAL: A DÉCADA 

DE 1980 NO BRASIL  
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O contexto sobre o qual a assistência social no Brasil emerge como direito é oriundo de 

processos macros, à exemplo da transição de regime político, crise econômica, introdução e 

adequação às orientações neoliberais, agudização das necessidades sociais e mobilização dos 

movimentos sociais e classe trabalhadora. Os anos 1980 são lembrados como a década perdida 

do ponto de vista econômico, pois, sofreram os rebatimentos do endividamento externo, 

processo inflacionário crescente, corte nos gastos públicos entre outros. Por outro lado, também 

é reconhecido como período de conquistas democráticas em função da insurgência dos 

movimentos sociais.  

A confluência desses processos resulta na redemocratização do país, e 

consequentemente, a promulgação da Constituição Federal de 1988, fruto do embate entre as 

classes dominantes e os anseios da sociedade que demandavam entre outros, a afirmação dos 

direitos sociais, cujo “processo de sistematização foi permeado por uma diversidade de 

interesses” (CASTRO, 2009).  

Nessas circunstâncias, a Carta Magna insere em seu texto, no título VIII, Da Ordem 

Social, Capítulo II, Art. 194, a institucionalização da Seguridade Social.  

Compreendida 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, 2003).  

Assim, edifica-se o modelo de proteção social nacional, construído sob a perspectiva do 

direito, o que representa, embora com as devidas críticas, o reconhecimento das necessidades 

sociais como direito e o dever do Estado na prestação dos mesmos. Nessa direção, a proteção 

social pretendida pelo sistema de Seguridade Social define princípios organizativos, sob os 

quais orientam a prestação das políticas de saúde, previdência e assistência social (Art. 194, 

parágrafo único):  

  

I – universalidade da cobertura e do atendimento  
II – uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas 
e rurais;  
III – seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;  
IV – irredutibilidade do valor dos benefícios;  
V – equidade na forma de participação e custeio;  
VI – diversidade da base de financiamento;  
VII – caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão  
quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. (BRASIL, 2003).  

   

Esses princípios deveriam coordenar e afirmar a rede de proteção social destinada aos 

cidadãos deveria romper com as amarras do passado quanto a formatação das políticas sociais 

públicas no país e superar o peso histórico da supressão dos direitos sociais. Contudo, expoentes 
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da literatura apontam que o Brasil não constituiu um sistema de proteção social universal e nem 

assegura cidadania plena aos cidadãos. Reflexo do cenário conjuntural que insurgia nesse 

período, com a introdução e assimilação das ideias neoliberais entre nós.  

No pensamento de Boschetti (2009):  

  

Foi somente com a Constituição de 1988 que as políticas de previdência, saúde e 
assistência social foram reorganizadas e re-estruturadas com novos princípios e 
diretrizes e passaram a compor o sistema de seguridade social brasileiro. Apesar de 
ter um caráter inovador e intencionar compor um sistema amplo de proteção social, a 
seguridade social acabou se caracterizando como um sistema híbrido, que conjuga 
direitos derivados e dependentes do trabalho (previdência) com direitos de caráter 
universal (saúde) e direitos seletivos (assistência). Conforme já indicado 
anteriormente (BOSCHETTI, 2004), aquelas diretrizes constitucionais, como 
universalidade na cobertura, uniformidade e equivalência dos benefícios, seletividade 
e distributividade nos benefícios, irredutibilidade no valor dos benefícios, equidade 
no custeio, diversidade no financiamento e caráter democrático e descentralizado da 
administração, não foram totalmente materializadas e outras orientaram as políticas 
sociais de forma bastante diferenciada, de modo que não se instituiu um padrão de 
seguridade social homogêneo, integrado e articulado ( BOSCHETTI, 2009, p. 330).   

  

Contudo, a mesma autora acena para o desmonte da seguridade social no contexto 

contemporâneo pautado por estratégias neoliberais que correspondem a desconfiguração dos 

direitos constitucionais, fragilização dos espaços de participação e controle democrático, cortes 

orçamentários entre outros mecanismos. Tais medidas tendem a fragilizar a seguridade social 

como um sistema de proteção social eficiente e impor limites à sua implementação.   

Nessa mesma linha de pensamento, a precarização das políticas sociais no contexto 

neoliberal de restrição de direitos, tende a redirecionar a intervenção estatal para o trinômio 

neoliberal de enfrentamento às políticas sociais, pautados na privatização, focalização e 

descentralização” (BEHRING; BOSCHETTI, 2007). As políticas sociais são privatizadas, à 

medida que, são transformadas em mercadorias e comercializadas no mercado, para uma 

população demandante de poder aquisitivo significativo, no qual gera uma rentabilidade para o 

capital e, ao mesmo tempo, um acesso dual as mesmas. Tal processo divide em extremos a 

sociedade dos que tem condições de adquirir os serviços no âmbito privado e dos que são 

excluídos desse acesso, por não terem condições de contratar determinados serviços, o que 

necessariamente, implica em serviços de boa qualidade para quem pode pagar e serviços estatais 

precários para quem não pode pagar, além da perda da condição do direito de cidadania.  

Contra o princípio universal, as políticas sociais são cada vez mais direcionadas a 

segmentos pontuais com necessidades básicas desassistidas. Quanto a descentralização, implica 

em desconcentração financeira e executiva mantendo-se uma centralização normativa e 
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política, traduzida por meio das municipalizações. Isso significa que a tendência é transferir 

para as esferas locais apenas o gerenciamento em detrimento dos processos políticos decisórios. 

E a assistência social? Qual configuração assume nesse modelo de proteção social? Para 

a assistência social, devemos reconhecer que representou significativo avanço, pois, legitima-

se e institucionaliza-se como política pública, direito do cidadão, dever do Estado. O texto 

constitucional no Art. 203, expressa:  

  

A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social e tem por objetivos:  
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;  
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;  
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;  
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária;   
V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família. (BRASIL, 2003, p. 200)  

  

Fazendo um comparativo às Constituições brasileiras revistas anteriormente, 

verificamos que alterações significativas foram introduzidas no escopo da assistência social, na 

medida em que o Estado reconhece a perspectiva do direito, inserindo-a no campo da 

seguridade social numa perspectiva universalizante. Ao mesmo passo aponta a fonte de custeios 

e a forma de gerir a política por meio da descentralização político administrativa e participação 

popular.   

Entretanto, é notório que características históricas do processo de construção e 

institucionalização da assistência social permaneceram na Constituição Federal de 1988, a 

despeito da segmentação dos indivíduos e grupos que acessam a política, a condição econômica 

e, portanto, de classe demarca o perfil do púbico alvo atendido, subdivididos por critérios 

geracionais (criança, adolescente, idoso) condição de saúde, circunstâncias sociais 

(desemprego) e a focalização na família.  

Apesar desses traços, o caráter legal dessa política, aspecto que a configura como direito 

do cidadão e dever do Estado em sua materialização, representa oposição ao caráter assistencial 

historicamente assumido pela assistência social. Seria a tentativa de romper com a concepção 

de assistência social associada à caridade e a legitimação dos direitos sociais por parte do 

Estado.  

Os indicativos dos retrocessos se mostraram explicitamente a partir da divisão da gestão 

da seguridade social instituída na Constituição de 1988 em ministérios, no qual a assistência 

social permaneceu sem teto e ao longo dos diferentes governos sofrendo significativas 
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alterações em seu comando, fato que aponta para o descompromisso do Estado frente a 

necessidade de consolidar a assistência social. Conforme Pereira, “em vez da criação de um 

Ministério da Seguridade Social, a partir do qual seriam administradas, de forma orquestrada, 

as três áreas do sistema de Seguridade, ocorreu uma fragmentação institucional e administrativa 

do sistema” (PEREIRA, 1998, p. 67).  

Para a análise da institucionalidade da assistência social, o espaço institucional em que 

ela se processa é de caráter essencial. Assim, antes da Constituição Federal de 1988, a 

assistência social esteve ligada a previdência social, especificamente, no Ministério da 

Previdência e Assistência Social (MPAS), em 1974, e, posteriormente, no Sistema Nacional de 

Previdência e Assistência Social (SINPAS), em 1977. No SINPAS, a assistência social era 

basicamente implementada pela LBA e sua rede de instituições privadas conveniadas 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2007).  

Após a Constituição Federal de 1988, foi criado o Ministério do Bem-Estar Social 

(1989), porém, a afirmação da assistência social enquanto política pública ainda tinha um longo 

caminho a ser trilhado, pois, a LBA, conhecidamente por sua atuação 

clientelista/assistencialista, permanecia implementando a política de assistência social até a 

década de 1990 quando foi extinta.   

Desse modo, apesar do texto constitucional, dos distintos dispositivos legais, a 

assistência social ainda sucumbiu durante longo período para se concretizar como política 

pública, pois, o Estado guiado por orientações neoliberais, continuou dispensando um trato 

secundário a essa política, o que implicou a afirmação do desconhecimento histórico das 

necessidades sociais dos cidadãos como direito.  

Nessa perspectiva, os determinantes históricos, econômicos, políticos e sociais que 

envolvem os conflitos oriundos da relação capital/trabalho mediados pelas lutas das classes 

sociais, permearam e permeiam a configuração da assistência social. Nesse sentido, as 

transformações estruturais que se intensificaram na década de 1990 no país, rebateram 

diretamente sobre as políticas sociais, em especial sobre a política de assistência social.  

Diante desses apontamentos, estudiosos do tema problematizam a configuração da 

assistência social no contexto neoliberal em diferentes vertentes à exemplo da “assistência 

social em conflito com a organização do trabalho” (BOSCHETTI, 2003), “assistência social 

como ação compensatória das desigualdades sociais” e como “mecanismo político” (SPOSATI, 

2008). Bhering e Boschetti (2007) afirmam de forma contundente que esta política “é a que 

mais sofre para se materializar como política pública”; Yazbek (2001) sinaliza para o retorno a 
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filantropia e Mota (2010) assinala o mito da assistência social, ou o estatuto que assume na cena 

contemporânea, de instrumento privilegiado no enfrentamento das desigualdades sociais:  

  

[...] instala-se uma fase na qual a assistência social, mais do que uma política de 
proteção social, se constitui num mito social. Menos pela sua capacidade de 
intervenção direta e imediata, particularmente através dos programas de transferência 
de renda que têm impactos no aumento do consumo e no acesso aos mínimos sociais 
de subsistência para a população pobre, e mais pela sua condição de ideologia e prática 
política robustecidas no plano superestrutural pelo apagamento do lugar que a 
precarização do trabalho e o aumento da superpopulação relativa tem no processo de 
reprodução social. (MOTA, 2010, p. 141)  

  

Nessa perspectiva, a assistência social configura-se como um artifício ideológico 

dominante que, ao mesmo tempo, amortiza conflitos, naturaliza a ordem, obscurece o caráter 

classista das desigualdades sociais e contribui para perpetuar a cultura salvacionista em torno 

dessa política, estratégias construídas pelo Estado neoliberal no enfrentamento das necessidades 

sociais.  

Além disso, a autora supra ainda assinala para a existência de equívocos recorrentes que 

pairam sobre a assistência social, à exemplo da identificação da assistência social com o pobre 

e a pobreza, com exclusão/inclusão social, como mecanismo primordial no enfrentamento das 

desigualdades sociais dentre outros.    

Alinhado a essas reflexões, Sposati (2011) sinaliza para a assistencialização da 

assistência social, cujo entendimento resultaria numa precarização das demais políticas 

conforme explica a autora: 

  

[...] ao atuar com riscos e vulnerabilidades sociais, a assistência social processa uma 
seletividade da demanda, os mais precarizados, e termina por pressionar sua inclusão 
nas demais políticas sociais. No caso, a assistência social puxaria as políticas sociais 
para a objetivação de condições reais de demandas e, com isto, facilitaria a inclusão 
de novos segmentos. Isto é interpretado como reducionismo, focalização e não como 
ampliação da atenção. (SPOSATI, 2011, p. 34)   

  

Nessa direção, a assistência social no escopo da seguridade social se configura como 

um entrave, na medida em que não pode ampliar sua atuação sem onerar e precarizar às demais 

políticas sociais, sobretudo, a saúde e previdência social.  

Esses apontamentos não se esgotam aqui, apenas são indicativos dos entraves 

enfrentados pela política de assistência social no conjunto da seguridade social, inscrita no 

contexto neoliberal de desconstrução de direitos, mais vulnerável aos ataques e retrocessos 

desse cenário, como assinala Pereira (2012):  
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No capitalismo não há lugar para a política social como direito. E sendo a assistência 
social a mais nova pleiteante desse status, em momento histórico hostil a essa 
pretensão, ela tem sido a política mais propensa a arcar com o ônus do desmonte 
contemporâneo dos direitos sociais, inclusive em seu seio. É ela, por conseguinte, a 
política na qual se observam os retrocessos mais dramáticos das conquistas sociais 
previstas na Constituição Federal Brasileira vigente, promulgada em 1988 
(PEREIRA, 2012, p. 15-16).  

 

E, foi isso que as décadas pós-1980 nos mostraram.  

  

3.4 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: O PÓS-

DÉCADA DE 1980  

  

Os marcos regulatórios da política de assistência social têm início na década de 1990, 

com a promulgação da Lei 8.742, Lei Orgânica da Assistência Social em 1993. O texto da Lei 

aponta para objetivos cuja proteção, amparo e promoção estão direcionados a indivíduos e 

segmentos selecionados, principalmente, por meio da condição econômica, embora afirme ser 

destinada para quem necessitar.  

Tais objetivos serão materializados por meio dos serviços de proteção social básica e 

especial, ao lado de programas e benefícios sociais. Nessa direção, novos caminhos são 

trilhados para montagem e implementação da política, cuja trajetória nesses anos, são marcados 

pelo contexto político, econômico e social que se abre para difundir os pressupostos neoliberais 

no país.   

O neoliberalismo nesse mesmo lapso de tempo ultrapassa os limites geográficos dos 

países superando a esfera econômica e política, ao mesmo passo controlando a social. Nessa 

direção, intensifica o processo de mundialização de seu projeto, subsidiado pelos governos 

nacionais, à exemplo do Brasil na gestão de Fernando Henrique Cardoso, entre os anos de 1995 

e 2003.  

O referido governo orquestrou um plano de proposição à estabilidade econômica e 

financeira, consolidou o Plano Real e abertura do país à investimentos externos, ou melhor, 

promoveu a inserção do país na economia internacional e globalizada. Isso implicou manter 

relações com os organismos tidos como salvacionistas, do ponto de vista econômico, como o 

Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, entre outros.   

Essa estratégia supera a esfera econômica e traz rebatimentos, especialmente, para a 

social, uma vez que, diante da dependência financeira, impõem-se medidas, estratégias, 

diretrizes de ação que atendam aos objetivos do capitalismo em detrimento dos direitos da 

classe trabalhadora.  
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Em vista disso, instaura-se o retrocesso civilizatório no governo FHC, com medidas de 

privatizações, reforma do aparelho estatal, redefinição do papel do Estado, cortes 

orçamentários, desconstrução dos direitos sociais entre outros. Nessa direção, as políticas 

sociais, em especial a Seguridade Social, sofrem os rebatimentos do projeto neoliberal em 

curso, conforme assinala Castro (2009)  

  

[...] as conquistas efetivadas na área social se depararam com a invasão do ideário 
neoliberal, o que acarretou como consequência uma legislação social permeada por 

dubiedades e contradições e fragilizada diante das pressões de ordem econômica. O 
caráter integral/universal ficou restrito à saúde; a previdência social, com um regime 
contributivo público, permaneceu obrigatória para todos os trabalhadores formais; e, 
quanto às políticas de assistência social, por não serem contributivas e direcionadas, 
no geral, para uma população que se encontra à margem do mercado de trabalho e 

consumo, continuaram sumamente estigmatizadas e secundarizadas. (CASTRO, 
2009, p. 64) 

  

Retomando o pensamento das autoras, Bhering e Boscheti (2007), aponta o ideário 

neoliberal para as políticas públicas, pautados na focalização/seletividade, privatização e 

descentralização”, ancorados na retração do Estado quanto ao enfrentamento da questão social. 

Isso implica focalizar em grupos/segmentos marginalizados/estigmatizados que são incluídos 

pela sua condição em detrimento do direito universal; implica também selecionar situações 

extremas de pobreza, a qual fragmenta a pretendida proteção social e escamoteia a condição de 

classe; Além da privatização das políticas que geram rentabilidade para o capital associada à 

estratégia do Estado em transferir responsabilidades, seja para sociedade civil, família, entre 

outros.  

Em tempos neoliberais começa a se delinear timidamente os contornos da política de 

assistência social nos anos 1990, ou melhor, os desafios que vão acompanhar a trajetória da 

assistência social no país, traços que desfiguram os preceitos constitucionais, e tencionam a 

afirmação e implementação da política.   

Como já foi apontado, a assistência social no escopo da seguridade social se configura 

como um verdadeiro entrave às demais políticas. Baseado nesse discurso ideológico neoliberal, 

os governos, a partir da década de 1990, foram tratando de desmontar a própria seguridade 

social, através da desarticulação ministerial.  

Segundo pesquisa realizada por Castro (2009), durante o governo Collor (1990-1992) 

foi instituído o Ministério da Ação Social, seguido do Ministério do Bem-Estar Social no 

governo de Itamar Franco que assumiu a gestão e implementação da política (1992-1994). Nos 

dois governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002), esteve à frente da 

política o Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), numa espécie de agregação 
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à previdência social. Como nosso sistema de proteção social foi historicamente fundado nas 

relações do trabalho, isso pressupõe uma posição secundária da política diante da previdência 

social.  

Mais adiante, em 2003, com o governo Luiz Inácio Lula da Silva é criado o Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) responsável pela gestão e 

implementação da política, que se propôs “a desativar gradativamente o Programa Comunidade 

Solidária” (CASTRO, 2009, p. 66). Esse pode ser considerado um esforço para fortalecer a 

assistência social na condição de política pública, direito do cidadão, dever do Estado. Nesse 

sentido, ao longo dos dois mandatos (2003-2006 e 2007-2010) do governo Lula, a assistência 

social possuiu ministério próprio.  

Esse desenho institucional continuou no governo de Dilma Rousseff (2011-2014 e 2015-

2016), considerado de esquerda que se propôs a dar continuidade a orientações da gestão 

anterior. Marcado pelo impeachment, a presidenta não concluiu o segundo mandato, no qual 

assumiu o vice Michel Temer em 2016, governo vigente. Em contraposição aos governos 

antecessores, de direta e com ideais políticos conservadores nutridos pelo projeto neoliberal, o 

governo Temer numa espécie de anexo, modifica a estrutura do MDS. Desse modo, à política 

de assistência social é agregado a pasta responsável pela agricultura, cujo redesenho instituiu 

em 2016 o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA). Em 2017, desmembrou-

se do Agrário, retornando ao Ministério do Desenvolvimento Social.  

Além dessas inconstâncias ministeriais, e, apesar da existência da LOAS, em 1995 

instalou-se por meio do Decreto nº 1.366, o Programa Comunidade Solidária, cujas ações 

governamentais eram de cunho assistencial e focalizadas, desenvolvidas, sobretudo, por meio 

de parcerias, orquestradas pela primeira-dama do então presidente. O que denuncia o resgate 

ao primeiro-damismo das primeiras formas de assistência, ancoradas na benemerência, 

caridade, assistencialismo.   

O referido programa representou o retorno da assistência social enquanto ação pontual, 

filantrópica, potencializada por meio de aparato jurídico legal, com a aprovação de leis do 

“terceiro setor” nessa década, como observa Castro (2009): 

  

Com o início de suas atividades em 1995, a proposta do Programa Comunidade 
Solidária desconsiderou totalmente o instrumento legal de regulação da assistência 
enquanto direito social, qual seja: a Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS (Lei 
Nº 8.742), aprovada em 07/12/1993. Seus princípios fundamentados na parceria, na 
solidariedade, na descentralização das ações e na integração e convergência das ações 
desvirtuaram os princípios duramente conquistados e apontados na LOAS. Nos anos 
subseqüentes, os incentivos ao voluntariado, à filantropia e ao chamado terceiro setor 
tiveram todo respaldo legal através da aprovação de leis que regulamentaram suas 
atividades. (CASTRO, 2009, p. 65)  
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Alinhado a essa perspectiva, Behring (2011), pontua os nós críticos que obstaculizam a 

implementação da política de assistência social a partir dos anos 1990, com destaque para o 

Programa Comunidade Solidária  

  

A partir de 1995, a assistência social passou a ser colocada de forma diferente de nossa 
perspectiva, hoje no rol das políticas a serem desenvolvidas pelo setor público não-
estatal, ao lado Programa Comunidade Solidária e do Plano Diretor da Reforma do 
aparelho do Estado. (BEHRING, 2011, p. 88)  

  

Diante de tais ações que implicaram no retrocesso da política de assistência social, as 

necessidades sociais se adensavam e se intensificavam num contexto de desemprego, trabalho 

flexibilizado e precarizado, informalidade, concentração de renda, aumento da pobreza e 

miséria entre outros. Os níveis de desproteção social exigiam que a assistência social fosse 

legitimada e reconhecida como direito em desfavor dos ditames neoliberais.  

Desse modo, podemos inferir que, os primeiros anos da política de assistência social 

como direito do cidadão e dever do Estado no contexto neoliberal, foram suprimidos antes da 

efetiva objetivação dos mesmos, o que implicou no retardamento da organização, regulação, 

implantação e implementação da referida política. Processos que só ocorreram mais 

visivelmente a partir dos anos 2000.   

Diante desse cenário, Behring e Boschetti (2007), concordando com diversos outros 

autores, afirmam que não é fácil estimar com precisão em que tempo a política de assistência 

social se estabelece no Brasil, dada sua configuração possuir caráter fragmentado, 

desorganizado e instável ao longo das décadas, havendo utilização dessa política para os mais 

diferentes fins por cada período de governo. Entendimento que podemos observar nesse breve 

resgate da instabilidade ministerial enfrentada pela assistência social para se consolidar como 

direito, bem como em legitimação de ações paralelas como o Comunidade Solidária.  

No quadro dessas pontuações, decorridos dez anos após a promulgação da LOAS, foi 

aprovada a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) em 2004, durante a gestão do 

governo Lula. Considerado de centro esquerda e em oposição ao antecessor, sua orientação 

apontava para possibilidades de alcance da cidadania, embora regulada, e consolidação dos 

preceitos constitucionais.   

A construção intermitente da política trouxe para a estrutura da assistência social, parte 

do que estava asseverado na seguridade social que, delineada no campo da proteção social, 

configurava-a como política de Estado no escopo dos direitos sociais. A articulação de forças 

no campo dos movimentos sociais, possibilitaram a organização e gestão da política de 



 

59 

 

assistência social através da LOAS em 1993. Por conseguinte, em 2004, a concretização dos 

pressupostos da LOAS, foram referendados na Política Nacional de Assistência Social (PNAS); 

em 2005, tem-se a construção do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). É importante 

destacar que a existência de normativas e regulamentações não necessariamente implica em 

concretização da política, pois, esta pode ser implementada de forma diversa ao legalmente 

expresso.   

Nessa direção, a LOAS e seus dispositivos subsequentes, apontam objetivos, princípios, 

diretrizes e usuários. Define níveis de proteção, subdivididos em Proteção Social Básica e 

Especial, bem como os equipamentos responsáveis pela oferta de tais serviços. Quanto à gestão, 

o SUAS trouxe indicativos de organização da política e seu novo ordenamento político 

institucional que seria legalizado pela Norma Operacional Básica do SUAS em 2005.   

Com o SUAS, a assistência social deve ser prestada de forma padronizada em todo 

território nacional. Isso significa desenvolver ações assistenciais alinhadas e em consonância 

aos dispositivos legais da política, evitando, dessa forma, desvios, ações divergentes, 

sobrepostas, pontuais, segmentadas, assistemáticas e indefinições de competências.  

Nessa direção, o SUAS tem como propósito dar materialidade ao previsto na LOAS, 

conforme informa a NOB/SUAS, (2005, p.86). “O SUAS é um sistema público não-

contributivo, descentralizado e participativo que tem por função a gestão do conteúdo 

específico da Assistência Social no campo da proteção social brasileira”.   

Em vista disso, o SUAS assenta-se em onze (11) eixos estruturantes, de acordo com a 

referida norma,  

  

• Precedência da gestão pública da política  
• Alcance de direitos socioassistenciais pelos usuários;  
• Matricialidade sociofamiliar;  
• Territorialização;  
• Descentralização político-administrativa;  
• Financiamento partilhado entre os entes federados;  
• Fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil;  
• Valorização da presença do controle social;  
• Participação popular/cidadão usuário;  
• Qualificação de recursos humanos;  
• Informação, monitoramento, avaliação e sistematização de resultados. (BRASIL, 2005, 

p.87).  
  

  

A pesquisa em apreço tem como parâmetro os eixos da matricialidade sociofamiliar, já 

que o PAIF tem suas ações centradas na família, e a territorialização como diretriz de 

atendimento, uma vez que ao CRAS é referenciado um quantitativo de famílias, conforme o 



 

60 

 

porte do município. A intervenção das equipes de referência tem como base o diagnóstico do 

território para construir estratégias de ação voltadas para as famílias.  

Para além dos eixos referidos que alicerçam a operacionalização da Assistência Social, 

o SUAS define ainda, tipos e níveis de gestão do sistema, instrumentos de gestão, espaços de 

pactuação e deliberação (conselhos e comissões), e instâncias de financiamento da política 

(fundos). Organiza a rede de serviços, define as funções da assistência social, assentadas na 

“proteção social, vigilância social e defesa dos direitos socioassistenciais”, bem como classifica 

serviços, programas, projetos e benefícios.  

Dentro dessa perspectiva, Planos Decenais de Assistência Social (2005-2015 e 2016-

2026) são construídos para ratificar a afirmação da Assistência Social enquanto direito e dever 

do Estado, instituídos pela ação das Conferências Nacionais de Assistência Social. O Plano 

Decenal refere-se ao planejamento de ações, metas e estratégias de alcance, traçados pelos entes 

federativos quanto à política de assistência social, nos aspectos relacionados à gestão, 

financiamento, controle social, implantação e implementação de serviços, programas, projetos 

e benefícios entre outros elementos.  

O primeiro Plano Decenal é oriundo da V Conferência Nacional de Assistência Social, 

ocorrida em 2005, a qual tinha como tema: SUAS – PLANO 10: estratégias e metas para 

implementação da PNAS. Somado a essas metas foram instituídos 10 (dez) direitos 

socioassistenciais (ver anexo I) na tentativa de firmar um pacto ou compromisso entre os atores 

que se colocam na dinâmica dessa política, no que diz respeito a concretização da assistência 

social por meio dos programas, projetos, benefícios e serviços.  

Chama a atenção em particular, o 5º direito socioassistencial referente ao “Direito do 

usuário à acessibilidade, qualidade e continuidade”, direcionado principalmente para o direito 

dos usuários quanto a oferta dos serviços, que devem ser materializados de forma contínua, por 

profissionais qualificados em equipamentos com infraestrutura adequada que garantam a 

qualidade do atendimento.  

Desse modo, o Plano proposto para o período entre os anos de 2005 a 2015, representou 

mais um esforço em superar limites quanto á afirmação da Política, tendo em vista a conjuntura 

neoliberal, associada ao peso histórico dos primórdios da assistência social, anteriormente 

apontados.  

Ao longo desses anos, importantes conquistas foram alcançadas, principalmente a 

construção de marcos regulatórios como a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos 

do SUAS em 2006, que versa sobre os trabalhadores da assistência social, ou seja, normatiza a 
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gestão do trabalho no âmbito do SUAS, o qual contribui para qualidade na execução da política, 

como aponta o documento: 

  

Para a implementação do SUAS e para se alcançar os objetivos previstos na 
PNAS/20004, é necessário tratar a gestão do trabalho como uma questão estratégica. 
A qualidade dos serviços socioassistenciais disponibilizados à sociedade depende da 
estruturação do trabalho, da qualificação e valorização dos trabalhadores atuantes no 
SUAS. (FERREIRA, 2011, p. 15)  

  

Dentro deste quadro, podemos apontar ainda a aprovação da Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais 2009 e 2014, o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, 

Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do SUAS, em 2009. Além de outras normas 

específicas de serviços, programas, projetos e benefícios, ao lado de Orientações Técnicas, 

Cartilhas, Cadernos, e Guias que norteiam a implementação da política de Assistência Social.  

Analisando as temáticas das Conferências Nacionais de Assistência Social, observa-se 

que, as primeiras focalizavam a construção, ou seja, implantação da Política com a 

institucionalização de instrumentos legais. A partir da construção do Plano Decenal em 2005, 

os objetivos tenderam a abordar as dimensões da avaliação e implementação da política. Quanto 

as intenções em consolidar a política, observamos na X Conferência Nacional ocorrida em 

2015, cuja temática tinha como imperativo: “Consolidar o SUAS de vez rumo a 2026”. Proposta 

que culminou na construção do II Plano Decenal de Assistência Social (2016-2026), ainda 

vigente.   

O referido plano propôs a revisão do primeiro, além de representar” um novo estágio de 

amadurecimento do SUAS” (BRASIL, 2016, p.01), o qual se propõe a reafirmar o compromisso 

da política de Assistência Social com o usufruto de direitos sociais e do acesso à proteção social 

não contributiva, cujo foco é o aprimoramento do SUAS.   

Diante dessas pontuações, é importante destacar que esse processo de construção e 

implementação da política de assistência social não foi linear e está em curso, permeado por 

tensões, conflitos, embates e retrocessos, principalmente, no contexto neoliberal de anulação 

de direitos.   

Nesse sentido, não podemos desconsiderar os avanços da Política de Assistência Social, 

e desconhecer que a maioria foram alcançados no governo Lula, embora orquestrados e 

subordinados aos ditames neoliberais, pois, apesar da orientação do governo em questão, o que 

se assistiu foi a continuidade das ações da gestão anterior, como assinala Bhering (2011), “os 

preceitos constitucionais não foram retomados plenamente, no contexto de um governo centro-

esquerda instalado a partir de 2003”.  
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Essa assertiva aponta para adoção de orientações neoliberais nos dois mandatos 

governamentais de Lula e que são comumente denominados de governos petista, em especial 

no âmbito da assistência social, assentada em programas de transferência de renda com caráter 

seletivo e focalizado (Bolsa Família), retração do Estado frente às necessidades sociais e 

transferências de responsabilidades para sociedade civil. A tônica que se fez presente nos 

referidos governos foram programas de combate à fome e pobreza (Fome Zero e Brasil sem 

Miséria), operacionalizados no âmbito da assistência social.  

A política de assistência social segue com foco na linha de combate à pobreza e 

programa de transferência de renda mínima no governo Dilma Rousseff (2011-2014 e 2015-

2016), semelhante às orientações do governo anterior. Desse modo, a implementação da 

assistência social continua a caminhada rumo a sua consolidação, mesmo considerando os 

limites do período, os retrocessos, recuos, involução não repercutiram de forma tão intensa 

sobre a assistência social.  

Ao contrário do governo Michel Temer (2016-2018) inscrito numa conjuntura de 

desmonte, retração e ofensiva neoliberal, em especial sobre a seguridade social. Nesse sentido, 

a política de assistência social ajusta-se aos ditames neoliberais e sofre os rebatimentos de um 

contexto destrutivo do ponto de vista do encolhimento da esfera social. Em síntese, assistimos 

o desmonte dos direitos sociais, por meio da imposição de uma agenda neoliberal de cunho 

radical, que pretende, em curto tempo, alterar substancialmente as conquistas sociais tidas como 

privilégios, presentes na Constituição Federal de 1988.  

Desse modo, os desafios tendem a acompanhar o processo de implementação da política 

de assistência social ao longo de seus vinte e quatro (24) anos de existência, em todo os 

governos, desde Fernando Henrique Cardoso, passando por Luís Inácio Lula da Silva, Dilma 

Rousseff, até a gestão vigente do presidente Michel Temer.   

Portanto, é notório os esforços em torno da materialização da política de assistência 

social no período em questão, porém, mais evidente são os limites postos a sua implementação, 

cujos retrocessos enfraquecem a assistência social enquanto direito e reforça o estigma do viés 

assistencial que desfiguram a face da Política.   
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4 A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS)  

  

 Compreender a Assistência Social como um processo denso de causalidades e 

determinações, variável no tempo e espaço, parte e expressão da totalidade concreta inscrita no 

movimento contraditório e tenso da relação capital/trabalho é necessário para vislumbrarmos o 

lugar que ocupa no bojo das disputas entre projetos societários distintos, o embate, a luta de 

classes nos termos de Marx, a trabalhadora destituída dos meios de vida para sua sobrevivência, 

explorados e oprimidos, inscritos em contradições estruturais históricas, e a dominante 

detentora dos meios de produção. Reconhecemos que é tributária do movimento do capital, 

tanto no plano internacional, quanto no plano nacional. Portanto, vimos que desde sua gênese 

é constitutiva das relações conflituosas que se estabelecem entre Estado e classes sociais sob 

domínio do capital. Partindo desse entendimento, abordo como está estruturada a Política de 

Assistência Social, os fundamentos que a norteiam, os pilares de sustentação, os direitos 

socioassistenciais com destaque para a centralidade do PAIF na proteção social básica.  

  

4.1 ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

  

Como vimos anteriormente, os esforços em torno da edificação e implementação da 

política pública de assistência social foram persistentes e significativos, mesmo diante do 

contexto adverso que obstaculiza sua afirmação como direito, sempre distanciando sua 

implementação do que preceitua seu marco legal. Nessa direção, é importante entendermos 

como funciona a proposta da política pautada na proteção social, ou seja, como é organizada e 

ofertada em todo território nacional os direitos socioassistenciais, na perspectiva do SUAS.  

Em princípio se faz necessário observarmos o conceito de Assistência Social definido 

pela LOAS, conforme o art. 1º:  

  

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade 
Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um 
conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 
atendimento às necessidades básicas. (BRASIL, 2012, p. 07)  

  

Esta definição legitima a Assistência Social como direito e responsabilidade do Estado 

em sua condução, afirmando-se como política pública do sistema de proteção social. Seu acesso 

independe de contribuição, sendo realizada por instituições públicas com parceria da sociedade 

civil que provê os mínimos sociais para atender necessidades básicas.   
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Os mínimos sociais seriam os direitos socioassistenciais ofertados no âmbito da política 

pública de assistência social para suprir as necessidades básicas de quem dela necessitar. Seria 

o mínimo para o básico numa relação de equivalência, ou seja, o mínimo é compatível e 

depende da existência do básico. Entretanto, estudiosos apontam que não há vinculação entre 

mínimos sociais e básico e assinala que mínimo “presupone supresión cortes en la atención, 

como propone la idelogía liberal, básico requiere inversiones sociales de calidad para preparar 

el terreno a partir de cual pueden prestarse servicios mayores y optimizados”. (PEREIRA, 2002, 

p. 33).  

Esta interpretação remete a compreensão que há reducionismos na promoção dos 

mínimos sociais, diante dos processos macros que conformam as necessidades dos usuários e 

que para a provisão de atendimento de tais necessidades, “ésta tiene que dejar de ser mínima y 

passar a ser básica, essencial o precondición de la optimización gradual de la satisfacion de 

essas necessidades” (PEREIRA, 2002, p. 33).  

Conforme a provisão mínima a assistência social é chamada a desenvolver ações de 

prevenção, proteção e promoção social às famílias e indivíduos, bem como de prover um 

conjunto de garantias ou seguranças que previnam, minimize ou altere as situações de 

vulnerabilidade e risco social, decorrentes de certas “vicissitudes da vida natural ou social, tais 

como a velhice, a doença, o infortúnio, as privações” (BRASIL, 2004, p. 22).   

Esse entendimento reconhece as necessidades sociais das famílias, indivíduos e 

segmentos que vivenciam circunstâncias momentâneas ou perenes decorrentes da 

multiplicidade de processos que envolvem a vida em sociedade, sobretudo, a capitalista. 

Circunstâncias oriundas da desigualdade social, da sociedade de classes, concentração de renda, 

da precarização e exploração nas relações de trabalho, da restrição de direitos, redefinição do 

papel do Estado, dentre outros, processos macros que conformam a totalidade de situações de 

vulnerabilidade e risco social, atendidas por meio dos mínimos sociais.  

Desse modo, a PNAS/2004 elege seus usuários e as possíveis situações de 

vulnerabilidade e riscos que podem acometer indivíduos, famílias e segmentos: 

  

Constitui o público usuário da Política de Assistência Social, cidadãos e grupos que 
se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias ou 
indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e 
sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e 
sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza, e ou, 
no acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes 
formas de violência advindas do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção 
precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e 
alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e 
social. (BRASIL, 2004, p. 33)  
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Em vista dessas condições objetivas, vivenciadas por significativa parcela da população, 

a política de assistência social na perspectiva do SUAS, organiza-se conforme as necessidades 

sociais e o grau de complexidade de tais demandas, levando em consideração a intensidade e 

localização para oferta dos serviços socioassistenciais.   

Para tanto, a assistência social conforme a Lei nº 12.435 de 20118, define três (03) 

conjuntos de objetivos que alicerçam a política de assistência social: a Proteção Social que é a 

proteção a segmentos como família e maternidade e por ordem geracional (infância 

adolescência e velhice), bem como amparo a crianças e adolescentes carentes. Prevê a 

integração ao mercado de trabalho e atenção especial dada às pessoas com deficiência, inclusive 

a garantia de Benefício de Prestação Continuada (BPC) a pessoas idosas e deficientes que não 

possuem meios de manter sua subsistência.   

O segundo objetivo centrado na Vigilância Socioassistencial se preocupa em 

diagnosticar e identificar situações de vulnerabilidade e risco social que acometem as famílias 

nos territórios, com o intuito de construir estratégias de ação e enfrentamento dessas 

ocorrências. E, por último, a Defesa de Direitos que pretende garantir de forma igualitária e 

plena o acesso aos serviços socioassistenciais.   

Quanto à execução orienta-se pelos seguintes princípios:   

  

I – Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 
rentabilidade econômica;  
II – Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 
assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;  
III – Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a 
benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, 
vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade;  
IV – Igualdade de direitos no acesso ao atendimento sem discriminação de 
qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;  
V – Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios 
para sua concessão. (BRASIL, 2004, p. 32).  

  

Na perspectiva desses princípios, a assistência social apresenta natureza universalizante 

e integral, à medida que promove o acesso às demais políticas públicas e prima pela igualdade 

de acesso à política assentada nos direitos de cidadania.   

Nessa direção organiza-se por meio de diretrizes que norteiam a implementação da 

política, tais como a: descentralização político-administrativa pautada em ações conjuntas por 

 

8 Em 2011, através da Lei nº 12.435, a LOAS sofreu alterações cujos objetivos já postos na legislação, foram 

acrescentados o da Vigilância Socioassistencial e a Defesa de Direitos.  
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meio dos três entes federativos, “cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a 

coordenação e execução dos programas, em suas respectivas esferas, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos municípios” (BRASIL, 2004, p. 43).  

Postula ainda como diretriz a participação da população na formulação, fiscalização e 

controle da política por meio das entidades de representação, assim como a primazia da 

responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência Social, e a matricialidade 

sociofamiliar, cujas ações têm como alvo as famílias.   

Após a delimitação do conceito de assistência social, objetivos, princípios e diretrizes, 

a preconizada proteção social ofertada por meio dos mínimos sociais é dividida por níveis de 

complexidade em sua estrutura, qual seja a Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.  

A proteção social básica compõe um “conjunto de serviços, programas projetos e 

benefícios da 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, p. 14). Desse modo, desenvolve ações 

direcionadas para prevenção, proteção e promoção aos direitos socioassistenciais, bem como o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Neste âmbito são ofertados programas, 

projetos, serviços e benefícios, aspectos que veremos adiante.  

Nesse nível de complexidade os serviços, projetos, benefícios e programas são ofertados 

no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), inclusive implementa o PAIF que 

retomaremos adiante. Esse equipamento é uma unidade pública estatal de base territorial que 

se localiza em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social. (BRASIL, 2004, 

p.35). Tem como público-alvo as famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, cujo 

objetivo principal é prevenir e fortalecer vínculos familiares e comunitários, no sentido de evitar 

a ruptura, ou seja, a violação de direitos. Em outros termos, é a unidade efetivadora da referência 

e contra-referência dos usuários da rede socioassistencial do SUAS.   

Quanto a Proteção Social Especial define-se conforme a Lei 12.435, Art. 6º:  

  

[...] conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a 
reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o 
fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos 

para o enfrentamento das situações de violação de direitos. (BRASIL, 2012, p. 
14-15).  

  

Esse tipo de proteção destina-se aos indivíduos e famílias que vivenciam situações de 

risco e direitos violados. A política delimita várias situações que se identificam com violações, 
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a exemplo de abandono, maus tratos, trabalho infantil, abuso sexual, situação de rua, 

cumprimento de medidas socioeducativas, entre outros.  

Subdivide-se em Proteção Social Especial de média complexidade e Proteção Social 

Especial de alta complexidade, sendo ofertada pelo Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS). Conforme a LOAS: 

  

Art. 6-c, inciso 2º O CREAS é unidade pública de abrangência e gestão municipal, 
estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se 
encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou 
contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção social especial. 
(BRASIL, 2012, p. 17)  

  

Nesses termos, a proteção especial de média complexidade destina-se a famílias e 

indivíduos que vivenciam situações de direitos violados, mas que os vínculos familiares e 

comunitários ainda não foram rompidos. A proteção especial de alta complexidade assegura 

proteção integral a famílias e indivíduos com direitos violados, nos quais os vínculos familiares 

e comunitários foram totalmente rompidos. Nessas situações são ofertados pela política 

abrigamento institucional, família substituta, família acolhedora, medidas socioeducativas 

privativas de liberdade, dentre outros.   

No tocante ao financiamento a Política de Assistência Social aponta para fontes de 

recursos que devem custeá-la, à exemplo do co-financiamento entre União, Estados, Distrito 

Federal, Municípios e contribuições sociais, as mesmas fontes que financiam a Seguridade 

Social9. A PNAS indica que o financiamento de benefícios, programas, projetos e serviços deve 

ter como subsídio o diagnóstico socioterritorial dos municípios que leva em consideração as 

demandas e prioridades de acordo com as especificidades de cada território. Bem como observa 

a capacidade de gestão, de atendimento e de arrecadação de cada município/região, assim como 

os diferentes níveis de complexidade dos serviços.   

Assim, o custeio dos benefícios fica a cargo da esfera Federal, sendo que os recursos 

destinados para a rede socioassistencial, “se dá mediante aporte próprio e repasse de recursos 

fundo a fundo” (BRASIL, 2004, p. 49).   

A PNAS destaca ainda como elementos imprescindíveis à sua execução o controle 

social, a política de recursos humanos, a informação, o monitoramento e avaliação. Ao controle 

social está imbuída a lógica de participação e controle pela sociedade diante das ações do 

 

9 
Conferir art. 197 da Constituição Federal de 1988. 
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Estado. Nesse sentido, o controle da PNAS será exercido, dentre outras instâncias pelos 

conselhos e conferências.   

Os conselhos são instâncias deliberativas de caráter permanente e composição paritária 

entre governo e sociedade civil, o qual apresenta como uma de suas principais atribuições à 

fiscalização da execução da PNAS. Conforme assinala: 

  

Os conselhos têm como principais atribuições a deliberação e a fiscalização da 
execução da política e de seu financiamento, em consonância com as diretrizes 
propostas pela conferência; a aprovação do plano; a apreciação e aprovação da 
proposta orçamentária para a área e do plano de aplicação do fundo, com a definição 
dos critérios de partilha dos recursos, exercidas em cada instância em que estão 
estabelecidos. Os conselhos, ainda normatizam, disciplinam, acompanham, avaliam e 
fiscalizam os serviços de assistência social prestados pela rede socioassistencial, 
definindo padrões de qualidade de atendimento, e estabelecendo os critérios para o 
repasse de recursos financeiros. (BRASIL, 2004, p. 51)  

  

Já as conferências destinam-se, principalmente, à avaliação e delimitação de diretrizes 

para a execução da PNAS. Ocorre a cada biênio e é um espaço aberto a toda sociedade que se 

dispõe a avaliar e, ao mesmo tempo, propor aprimoramentos à política de assistência social. 

Nessa direção, a PNAS ainda propõe a construção de sistema oficial de informação, 

monitoramento e avaliação que garantam visibilidade à política e instrumentos que norteiem o 

desenvolvimento da mesma.  

Quanto a política de recursos humanos a PNAS entende que os trabalhadores da 

assistência social devem ser qualificados, valorizados, capacitados e que seus direitos sejam 

atendidos. Desse modo, aponta para a necessidade de regulação e normatização do exercício 

profissional na área da assistência por meio de normas operacionais básicas do SUAS, como 

vimos anteriormente.  

Assim, estabelecidos os instrumentos de formulação que estruturam a PNAS, sua 

implementação vai se dar por meio de serviços, programas, projetos e benefícios como veremos 

a seguir.  

   

4.1.1 Dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios de Assistência Social 

  

A política de assistência social provê os mínimos sociais que seriam os serviços, 

programas, projetos e benefícios para atendimento das necessidades básicas, desenvolvidos 

pela rede socioassistencial do SUAS. Nessa direção a proteção social postulada pela PNAS se 

preocupa em afiançar seguranças subdivididas em acolhida por meio dos serviços, segurança 

de renda por meio de benefícios, segurança de convívio familiar, comunitário e social por meio 
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dos serviços, segurança do desenvolvimento da autonomia individual, familiar e social por meio 

dos serviços; segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais por meio de benefícios 

eventuais.   

Vimos que a proteção social se divide em básica e especial, composta por um “conjunto 

de ações, cuidados, atenções, benefícios e auxílios ofertados pelo SUAS” (BRASIL, 2005, p 

90) logo, existem programas, projetos e serviços específicos de cada esfera. Entretanto, a PNAS 

compreende que a rede socioassistencial deve se organizar por meio de alguns princípios tais 

como: oferta integrada de serviços, programas, projetos e benefícios; o caráter público de co-

responsabilidade e complementariedade entre as ações; hierarquização da rede por meio dos 

níveis de complexidade; portas de entrada de referência para os serviços da proteção social 

básica e especial; territorialização da rede socioassistencial; caráter contínuo e sistemático; 

referência unitária e padronizada no território nacional. As proteções básica e especial devem 

ser organizadas e regulamentadas de forma a garantir o acesso aos direitos socioassistenciais e 

os meios de exercê-los, por meio de normativas, sob a primazia e responsabilidade do Estado. 

A LOAS traz a seguinte definição de serviços:  

  

Art. 23 Entende-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que 
visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades 
básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei. 
(BRASIL, 2012, p. 39)   

  

Observamos nesse conceito que a natureza dos serviços aponta para a necessidade de 

sistematização e continuidade das ações de forma integral, objetivando prover qualidade de 

vida às famílias por meio do acesso aos direitos socioassistenciais, bem como romper com 

práticas pontuais e fragmentadas.   

Enquanto os programas de assistência social definem-se como “ações integradas e 

complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, 

incentivar e melhorar os benefícios e serviços socioassistenciais” (BRASIL, 2012, p. 40). Isso 

significa que os programas de assistência social tanto no âmbito da proteção social básica, 

quanto no da proteção especial são particulares e específicos a cada território/município/região, 

de acordo com as demandas das famílias. Não há dessa forma a oferta uniforme e padronizada 

em território nacional dos programas de assistência social, porém, existem programas em nível 

nacional que podem ou não ser implementados pelos municípios, a exemplo do Programa 
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Criança Feliz10, Acessuas Trabalho 11 e o Plano Brasil sem Miséria 12 . Desse modo, percebe-

se que algumas propostas de planos, programas e projetos existem para potencializar e 

aprimorar os serviços e benefícios socioassistenciais.  

Os projetos são direcionados para o enfrentamento da pobreza com propósito de 

subsidiar por meio do apoio técnico e financeiro ações produtivas e de gestão que contribuam 

para melhoria das condições de vida e subsistência das famílias que vivenciam situação de 

pobreza. Geralmente, são desenvolvidos e operacionalizados na proteção social básica, porém, 

destina-se também quando necessário às famílias e indivíduos em situação de risco, público-

alvo da proteção social especial.   

Os benefícios são provisões pecuniárias destinadas a indivíduos e famílias conforme 

critérios de renda, saúde, idade, carência, nascimento, morte, entre outros que comprovem a 

condição da necessidade, de necessitado, de sujeito de direitos. São considerados benefícios a 

nível nacional o Benefício de Prestação Continuada (BPC) no valor de 01 (um) salário mínimo, 

destinado aos idosos a partir de 65 anos de idade e as pessoas com deficiência que comprovem 

a impossibilidade de prover a subsistência ou de tê-la provida por sua família.  

Em nível local ou dos municípios, os benefícios eventuais são definidos na LOAS como:  

  

Art. 22. Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e 
provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos 
cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade 
temporária e de calamidade pública. (BRASIL, 2012, p. 38)  

  

Percebe-se que são desenvolvidos por meio da lógica da imediaticidade, gravidade e 

urgência da situação. Cumpre aos Estados, Distrito Federal e Municípios definirem a concessão, 

forma de acesso, público-alvo, o valor e os tipos de benefícios ofertados. Que podem ser passe 

livre para idosos e pessoas com necessidades especiais, urna funeral, enxoval para bebês, cestas 

básicas, projetos habitacionais, aluguel social, entre outros.   

Ainda existem os programas de transferências de renda, cujo benefício social mais 

popularmente conhecido é o Bolsa Família que, embora não seja política de Estado, uma vez 

que, não está previsto na LOAS e PNAS, é operacionalizado no âmbito da Assistência Social. 

 

10 Criado para promover o desenvolvimento infantil por meio do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. É 

destinado a crianças de 0 (zero) a 06 (seis) anos de idade, e tem como público alvo as famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família.   
11  “Programa de Promoção do Acesso ao mundo do Trabalho, busca a autonomia das famílias usuárias da Política de 

Assistência Social, por meio da integração ao mundo do trabalho”. Disponível em w.w.w.mdsa.gov.br (Acesso em: 16/10/17)  
12 Plano criado com o objetivo de superar a extrema pobreza no país, pautado em três eixos de ação: garantia de renda, inclusão 
produtiva e acesso aos serviços públicos.   
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Vimos no item que trata sobre a assistência social nos governos FHC e Lula, os programas de 

transferências de renda desenvolveram-se no país a partir da década de 1990, numa conjuntura 

de acirramento das condições econômicas e sociais da população impulsionadas pela 

precarização e flexibilização do mundo do trabalho, somada a ajustes estruturais recomendados 

pelo receituário neoliberal. Contexto fértil à absorção e internalização das estratégias 

neoliberais, dentre as quais os programas de transferências de renda.   

O Programa Bolsa Família desenvolve-se em todo território nacional, prever um valor 

pecuniário conforme a renda familiar, tendo como público-alvo as famílias usuárias da política 

de assistência social, ou seja, que vivenciam situações de vulnerabilidade, riscos e direitos 

violados. Tem como contrapartida a exigência das famílias realizarem acompanhamento de 

saúde às crianças em idade de vacinação e, ao mesmo tempo, manterem seus filhos em idade 

escolar estudando. Ainda condiciona o acompanhamento da família no CRAS.   

Nessa direção, no âmbito da Proteção Social Básica os serviços, programas, projetos e 

benefícios são desenvolvidos e operacionalizados pelo CRAS, conforme o nível de 

complexidade, ou seja, atende a necessidades sociais consideradas básicas, de forma articulada 

e integrada às ações da proteção social especial e demais políticas públicas.  

Conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassitenciais 2014, 03 (três) Serviços 

de proteção social básica são operacionalizados nos CRAS: Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família (PAIF), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e 

Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas.   

O SCFV desenvolve-se por meio de grupos (crianças, adolescentes, jovens e idosos) 

conforme faixa etária e ciclo de vida. Possui natureza preventiva na medida em que preconiza 

o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, a prevenção a situações de risco social. 

Como observamos na definição: 

  

Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir 
aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim 
de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações 
de risco social. (BRASIL, 2014, p. 16). 
  

Dessa forma, o SCFV intenta garantir as seguranças de acolhida, convivência familiar 

e comunitária, e desenvolvimento da autonomia preconizadas na PNAS, apreendidas como 

aquisições dos usuários conforme a Resolução em análise. É um serviço implementado por 

ciclos geracionais, que desenvolve estratégias de ação conforme as 

características/particularidades de cada grupo, inclusive com objetivos específicos para cada 

faixa etária. Diferentemente do PAIF, que delimita objetivos para as famílias, e o atendimento 
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integral das demandas do núcleo familiar por meio de ações coletivas e individuais no âmbito 

do serviço. 

Embora sejam serviços, segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 

2014, o SCFV deve ser articulado e complementar as ações do PAIF, ou seja, identificando-se 

a necessidade, determinada família deve ter seus membros encaminhados para grupos de 

convivência específicos. 

O serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas 

tem por finalidade “a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos 

familiares e sociais dos usuários” (BRASIL, 2014, p. 25). Essa perspectiva aponta para 

prevenção de situações que são particulares aos idosos e deficientes à exemplo de confinamento 

e/ou isolamento, maus tratos, exclusão social, negligência, acolhimento institucional, usurpação 

financeira, dentre outros, que se configuram violações de direitos. Propõe, do mesmo modo, a 

garantia das seguranças de acolhida, convívio familiar e desenvolvimento de autonomia 

presumida na política de assistência social. No tocante ao PAIF, veremos adiante de forma mais 

contextualizada seu conceito, finalidade, objetivos, descrição, bem como outros elementos que 

configuram a estrutura do serviço.  

Os serviços, projetos, programas e benefícios no âmbito da proteção social especial têm 

particularidades e especificidades relacionadas à natureza da gravidade das situações. Assim, 

no CREAS é ofertado o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos (PAEFI), que “consiste no apoio, orientação e acompanhamento a famílias e 

indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos” (BRASIL, 2012, p. 41).   

Nessa direção, na proteção especial de média complexidade, cujos vínculos familiares 

e comunitários ainda não foram rompidos, são ofertados:  

  

 Serviço de orientação e apoio sociofamiliar.  
 Plantão Social.  

 Abordagem de Rua.  
 Cuidado no Domicílio.  

 Serviço de Habilitação e Reabilitação na comunidade das pessoas com 
deficiência.  
 Medidas socioeducativas em meio-aberto (Prestação de Serviços à 
Comunidade – PSC e Liberdade Assistida – LA). (BRASIL, 2004, p. 38)  

  

Por último, na proteção especial de alta complexidade, cujos vínculos familiares e 

comunitários foram rompidos observamos que a PNAS ponta para situações de acolhimento 

institucional que podem ser Casa de Passagem, República, Albergue e Casa Lar somado ao 

cumprimento de Medidas Socioeducativas em meio fechado, isto é, com privação de liberdade. 
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Entretanto, não significa afirmar que a rede de proteção especial apresente a mesma estrutura e 

característica em todos os municípios e regiões do país, pois, depende de diversos fatores 

delimitados na própria PNAS. Logo, os serviços, projetos, programas e benefícios no âmbito 

da proteção social especial tendem a não apresentar cobertura uniforme nos territórios que 

apresentam situações de risco e violações de direitos.  

  

4.2 A ESTRUTURA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á 
FAMÍLIA (PAIF) À LUZ DA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS  

 

Para entendermos sobre a existência, estrutura e lugar que ocupa o PAIF na proteção 

social básica, é necessário voltarmos o olhar para aspectos históricos, de origem e 

desenvolvimento do serviço. O PAIF se configura como o aprimoramento de programas de 

assistência social, a partir da PNAS. Entretanto, sua origem e desenvolvimento é anterior à 

construção da Política Nacional de Assistência Social, como indica a ilustração.  

 

ILUSTRAÇÃO I: Histórico e Perspectivas do PAIF 

  
Denominação  Perspectiva  Ano  Equipamento  

  
NAF  

Alterar o foco da atuação da 

assistência social (de 

indivíduo para família)  

  
2001  

  
Centros Sociais  

  

  
PNAIF  

Concepção ampliada quanto 

ao atendimento as famílias, 

incorporando a articulação 

as demais políticas.  

  

  
2003  

  

  
Casa da família  

  

  
PAIF  

Ação  continuada 
 de assistência 
social.   
Atenção integral as 

demandas das famílias por 

meio do fortalecimento de 

vínculos familiares e 

comunitários.  

  

  
2004  

  

  
CRAS  

  

  
PAIF  

Proteção e Atendimento 

Integral as Famílias. 

Perspectiva ampliada, prevê 

a prevenção, promoção e 

proteção.  

  

  
2009  

  

  
CRAS  

Fonte: pesquisa realizada pela autora. 
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Observamos que o PAIF teve como antecedentes o Programa Núcleo de Apoio à Família 

(NAF) em 2001 originado no estado do Rio de Janeiro, como projeto piloto de trabalho social 

com famílias. Com o intuito de ampliar essas experiências, em 2003 foi projetado o Plano 

Nacional de Atendimento Integral à Família (PNAIF), considerado um aperfeiçoamento do 

NAF.  

Com a construção da PNAS em 2004 e por meio da Portaria nº 78 de 08/04/2004 é que 

se institui o PAIF sob a denominação de “Programa de Atenção Integral à Família”, propondo 

o aprimoramento e alinhamento das ações às diretrizes, princípios e objetivos da PNAS. Em 19 

de maio de 2004, com o Decreto 5.085 da Presidência da República, o PAIF tornou-se “ação 

continuada da Assistência Social”, passando a integrar a rede de serviços de ação continuada 

da Assistência Social na perspectiva do SUAS. Conforme aponta o documento  

  

Em 2004, o Plano foi aprimorado e adequado às diretrizes da Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS, instituindo-se o Programa de Atenção Integral à Família  
(Portaria nº 78 de 08/04/2004), que se tornou a principal referência para o usuário do  
Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Por meio do Decreto nº 5.085 de 
19/05/2004, o PAIF tornou-se ação continuada da assistência social, sendo sua oferta 
obrigatória e exclusiva nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS. 
(BRASIL, 2012, p. 09).    

  

Observamos que é somente a partir da edificação da Política de Assistência Social que 

o PAIF adquire status de direito socioassistencial, assumindo perspectiva da proteção integral 

e ação continuada da oferta do serviço, ancorado em diretrizes, princípios e objetivos definidos 

que norteiam sua implementação. Isso pressupõe que as ações com famílias consideradas 

carentes remontam e se confundem com as primeiras formas de Assistência Social, vistos 

anteriormente e que, em sua grande maioria, eram caracterizadas pela fragmentação, dispersão, 

imediatismo, assistencialismo dentre outros.  

Ou seja, em 2004, o Programa de Atenção Integral às Famílias ao ser viabilizado no 

escopo da PNAS fica instituído como serviço da proteção social básica, que visa à prevenção e 

o fortalecimento de vínculos familiares e comunitário e deve ser ofertado diretamente pelo 

CRAS; entretanto, a política não trazia definições, conceitos, metodologias de ação, objetivos 

e profissionais responsáveis pela implementação, nem tampouco outros elementos que 

configuram o serviço.   

Desse modo, em 2009 é aprovada a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 

seguida de outra versão em 2014. Documento que apresenta contornos mais delimitados e claros 

no tocante ao significado, finalidade, natureza e estrutura do PAIF. Inclusive é reiterada a 
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denotação de serviço por meio de nova nomenclatura, a saber, Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF), conforme informa o documento,  

  

Em 2009, com a aprovação da Tipificação Nacional de Serviços Socioassitenciais, 

passou a ser denominado Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – 

PAIF. Essa mudança de nomenclatura corrobora o conceito de ação continuada, 

estabelecida pela Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS. (BRASIL, 2012, p. 09).   
 

Com isso, percebe-se que as alterações de nomenclatura revelam o esforço de 

aprimoramento do PAIF diante das demandas das famílias e indivíduos que vivenciam 

situações de vulnerabilidade social. Nessa perspectiva, instrumentos legais de normatização, 

organização e operacionalização do PAIF foram construídos após a Tipificação Nacional de 

Serviços Sociassistenciais 2009, destacadamente a Lei 12.435/11, que altera a LOAS e inclui 

aspectos na conceituação do serviço.   

O documento referido é considerado um marco para o PAIF e demais serviços da 

política, na medida em que apresenta matriz padronizada para os mesmos, cuja perspectiva 

assinala a importância de definir tipologias e qualificações dos serviços socioassistenciais que 

compõe a proteção social preconizados pelo SUAS.  

Nesse sentido, à luz da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 2014, ao 

PAIF é instituída a descrição, objetivos, usuários, provisões, aquisições dos usuários, condições 

e formas de acesso, abrangência, unidade, período de funcionamento, recursos humanos, 

articulação em rede e impacto social esperado. A referida resolução aponta para a descrição do 

serviço definindo-o como,  

  

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF consiste no trabalho 
social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função 
protetiva das famílias, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e 
usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo 
e proativo. (BRASIL, 2014, p. 12)  

  

Observamos a partir dessa descrição que o PAIF elege como público-alvo as famílias 

que vivenciam situações de vulnerabilidade social e propõe proteção integral as mesmas por 

meio da prevenção, proteção, promoção e proatividade, numa perspectiva de ação continuada. 

Essa perspectiva seria a tentativa de romper com práticas tutelares históricas que permeiam a 

assistência social e, ao mesmo tempo, reconhece a necessidade da constância do serviço sem 

descontinuidades e interrupções que limitem o acesso aos direitos sociais.  
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Nessa direção, identificamos ainda que a dimensão da prevenção está direcionada para 

situações no âmbito familiar que impliquem na ocorrência de riscos sociais e violações de 

direitos. Nesse sentido, ações de prevenção são implementadas com caráter antecipador à 

evolução dos referidos riscos sociais. Quanto à proteção postulada no âmbito do PAIF, o serviço 

reconhece fragilidades que envolvem as famílias diante do descumprimento de sua função 

protetiva com relação aos seus membros e busca fortalecer essa dimensão.   

A estratégia da promoção reitera a necessidade do acesso das famílias à rede 

socioassistencial e demais políticas públicas na qual permeia a ideia de inclusão, somado ao 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, cujo entendimento remete a compreensão 

que, nenhuma família é totalmente carente de meios de prover sua subsistência. No tocante a 

atuação proativa “está ligada ao reconhecimento, à tomada de responsabilidade e à intervenção 

frente a situações-problema que obstaculizam o acesso da população aos direitos” (BRASIL, 

2012, p.11).  

Logo identificamos, sem a pretensão de extenuar, os aspectos que conformam à proposta 

do PAIF em relação à proteção integral destinada às famílias em situação de vulnerabilidade 

social, inseridas num contexto macro de negação, retirada e anulação dos direitos sociais.   

Nessa direção a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais assinala os 

objetivos do PAIF, a saber:  

  

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

  

Dessa forma, observamos os pontos referendados anteriormente no tocante aos aspectos 

que estruturam o PAIF, pautados na atuação proativa, proteção, prevenção e promoção das 

famílias em situação de vulnerabilidade social. O texto da referida Resolução CNAS nº 13, de 

13 de maio de 2014 delimita ainda a operacionalização do PAIF, apontando quem deve 

materializar, os recursos necessários, como deve ser ofertado, as condições e formas de acesso, 

aquisições dos usuários, impacto social esperado dentre outros.  
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O PAIF ao ser ofertado exclusivamente no CRAS, deve ser executado por equipe 

multidisciplinar de referência do equipamento, cujas ações se voltam para famílias 

territorialmente referenciadas ao CRAS por meio de demanda espontânea, busca ativa e 

encaminhamentos das demais políticas sociais públicas. Deve ainda garantir as famílias 

aquisições por meio das seguranças de acolhida, convívio familiar e comunitário e 

desenvolvimento da autonomia.   

Conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 2014, o PAIF deve 

contribuir de forma efetiva, em termos de impacto social esperado pelo serviço na:  

  

-Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social no território de 
abrangência do CRAS;  
-Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência no 
território de abrangência do CRAS;  
-Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais;  
-Melhoria da qualidade de vida das famílias residentes no território de abrangência do 
CRAS. (BRASIL, 2014, p. 15)  

  

No tocante à metodologia ou à intervenção profissional necessária à implementação do 

PAIF, a Resolução em apreço, descreve que existem estratégias essenciais ao serviço, tais 

como: acolhida, estudo social, visita domiciliar, busca ativa, orientação e encaminhamentos, 

grupos de famílias, acompanhamento familiar, atendimento familiar, atividades comunitárias, 

campanhas socioeducativas, elaboração de relatórios, dentre outras já apontadas.   

A título de compreensão, o trabalho social com famílias no âmbito do PAIF sugere 

metodologias de ação no atendimento às necessidades sociais, quais sejam as acolhidas, oficinas 

com famílias, ações comunitárias, ações particularizadas e encaminhamentos que atuam nas 

dimensões individual e coletiva. Para tanto, orienta-se por diretrizes que norteiam as ações 

pautadas no planejamento, organização, monitoramento e avaliação.   

Quanto a implementação do PAIF, este deve ser operacionalizado diretamente por meio 

de equipe de referência do CRAS, que segue as determinações da Norma Operacional Básica 

de Recursos Humanos NOB-RH/SUAS 2005, a qual prevê a composição das equipes conforme 

o porte e gestão do município. O documento aponta o quantitativo e categorias de profissionais 

que devem compor as equipes técnicas, dentre os quais o Assistente Social.    

Para fins de avaliação quantitativa do PAIF, existe o Relatório Mensal de Atividades13 

específico do serviço, cujos dados registrados referem-se ao volume de famílias em 

acompanhamento no mês de referência e o perfil atendido; a quantidade de pessoas ou famílias 

 

13 Instituído pela resolução Comissão Intergestores Tripartite nº 04 de 24/05/11.   
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que participaram de atendimentos coletivos, ou seja, os grupos PAIF; o registro do quantitativo 

realizado de atendimentos individualizados no âmbito do PAIF, voltados especialmente para os 

encaminhamentos de indivíduos e famílias.    

Assim, o PAIF para ser implementado exige a provisão de equipamentos, recursos 

humanos, financeiros 14 , estratégias de intervenção, metodologias de ação, entre outros 

elementos que possibilitam às famílias em situação de vulnerabilidade social, o atendimento 

realmente integral de suas demandas, o alcance da proteção social.  

  

4.3 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF: 

APROXIMAÇÃO AO OBJETO 

  

A compreensão que a política de assistência social na prestação dos serviços 

socioassistenciais tem perpetuado as marcas históricas de um modelo tradicional, tem suscitado 

reflexões em torno do seu processo de implementação. Diante desse e outros aspectos que 

envolvem e fragilizam a consolidação da assistência social enquanto direito, os 

questionamentos e reflexões em torno do PAIF, emergem com o intuito de identificarmos se o 

PAIF está sendo implementado e de que maneira isso vem acontecendo.   

Desse modo, nossa aproximação com o PAIF é oriunda de experiência profissional 

vivenciada durante seis (06) anos no município de Mossoró/RN, especificamente na política de 

assistência social, nível da proteção social básica, no Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS), período correspondente aos anos de 2010 a 2016.  

Como mencionado anteriormente, o CRAS é um equipamento da proteção social básica, 

localizado em territórios com altos índices de vulnerabilidade social, cujo objetivo é voltado 

para prevenção, proteção e promoção dos direitos socioassistenciais.  

Nessa direção, o PAIF no âmbito do CRAS, se constitui como o principal serviço dessa 

instituição, pois, como já referendamos, se propõe a assegurar às famílias que vivenciam 

situações de vulnerabilidade social, a prevenção, a proteção, a promoção dos direitos, entre 

outros aspectos, por meio de diferentes estratégias de ação.  

É necessário que se diga, as demandas no âmbito do PAIF, ou seja, as situações de 

vulnerabilidade social vivenciadas pelas famílias configuram-se como as múltiplas expressões 

da questão social. Questão social entendida nos termos de Iamamoto (2001) como o:  

  

 

14 Os recursos que custeiam a operacionalização do serviço são co-financiados entre os entes federativos.  
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[...] conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na sociedade 
capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado. Tem sua gênese no 
caráter coletivo da produção, contraposto à apropriação privada da própria atividade 
humana –o trabalho-, das condições necessárias à sua realização, assim como de seus 
frutos. É indissociável da emergência do “trabalhador livre”, que depende da venda 
de sua força de trabalho como meio de satisfação de suas necessidades vitais. 
(IAMAMOTO, 2001, p. 17).  

  

Nessa perspectiva, a contradição decorrente dessa fórmula do capital ou lei geral de 

cumulação capitalista nos termos de Marx, corresponde à produção social e coletiva da riqueza 

e apropriação privada de seus frutos, mediada pela espoliação do trabalho. Em outras palavras, 

a produção/reprodução do capitalismo produz e reproduz, ao mesmo tempo, as condições 

materiais e relações sociais de vida dos sujeitos individuais e coletivos. Isso significa que a 

sociabilidade humana é regida pela lógica do mercado (produção-distribuição-consumo-troca) 

com a total conivência do Estado, cujos interesses capitalistas são prioritariamente atendidos, 

em detrimento daqueles da classe trabalhadora. Sobre esse solo, constrói-se a sociabilidade 

capitalista, fruto do modo de produção capitalista, maiormente, em sua fase madura que é 

indissociável da questão social, como afirma Netto (2001, 45), “a questão social é constitutiva 

do desenvolvimento do capitalismo”.  

Com esse entendimento, consideramos que as múltiplas e diferenciadas situações de 

vulnerabilidade social vivenciadas pelas famílias no âmbito do PAIF, estão inscritas nessa 

dimensão e, por conseguinte, apresentam acentuado grau de complexidade que vai de encontro 

com o nível de proteção, considerada básica. Essa compreensão exige atendimento integral, 

articulado com a rede, inter/multidisciplinar de forma intersetorial entre as políticas públicas 

para que a proteção social seja efetivada. Essa seria a primeira fragilidade vivenciada, gerando, 

portanto, inquietação, pois, sempre as ações no âmbito do PAIF aconteciam de forma isolada, 

descontextualizadas, desarticuladas das estruturas macro, como se a assistência social por si só, 

fosse capaz de atender as necessidades sociais das famílias.   

Outro ponto inquietante seria a indefinição entre PAIF e Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos por parte da equipe. No CRAS era ativo e presente os trabalhos 

voltados para grupos de crianças, adolescentes e idosos. Os grupos tinham dia e hora fixados, 

constância e investimento por parte da gestão para acontecer. Ao contrário dos grupos PAIF 

que raramente eram construídos, assim como as ações coletivas, na comunidade e oficinas no 

âmbito do serviço.   

Desse modo, as ações do serviço de convivência alcançavam relevo, em detrimento do 

PAIF que seguia invisível, indefinido e impreciso. As famílias do serviço de convivência eram 

consideradas do PAIF, inclusive registradas e contabilizadas no Relatório Mensal de 
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Atividades15  como sendo atendimentos do PAIF. Não estamos querendo afirmar que uma 

família atendida no Serviço de Convivência não possa ter suas demandas atendidas no PAIF, 

mas, o inverso deve acontecer, ou seja, as famílias em atendimento no âmbito do PAIF devem 

ser encaminhadas se houver a necessidade para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos. Até porque as ações coletivas (oficinas e grupos) do PAIF devem ser trabalhadas com 

famílias que apresentem demandas específicas e particulares, com início e término das 

atividades, ao contrário da natureza do serviço de convivência que é perene, com temáticas 

gerais e diversificadas.   

Dessa forma, o preenchimento do Relatório Mensal de Atividades (RMA) suscitava 

inquietações, uma vez que havia uma contradição enorme quanto ao registro dos atendimentos, 

inclusive, dados quantitativos referentes aos atendimentos realizados no âmbito do PAIF. Não 

havia o acompanhamento sistemático às famílias no âmbito do PAIF em virtude de limites 

estruturais, mas, registrava-se; as famílias contabilizadas eram, principalmente, às do serviço 

de convivência e fortalecimento de vínculos; os grupos PAIF registrados eram os do serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculos.   

Reflexões sistemáticas sobre a implementação do PAIF emergiram diante dos limites 

estruturais para execução do serviço, tais como a equipe de referência incompleta, as condições 

de trabalho precárias quanto à insuficiência do transporte para visitas, acompanhamento e busca 

ativa, a ausência de linha telefônica, internet, dentre outros recursos materiais necessários para 

o desenvolvimento do serviço. A ausência de capacitação continuada o que potencializava 

diretamente a incompreensão acerca do PAIF, por parte da equipe. Imprecisão que oscilava 

entre o esvaziamento e a generalização do PAIF, ou ao reducionismo a partir do momento que 

se restringia aos atendimentos individualizados/particularizados e/ou acompanhamentos 

familiares.   

Essas pontuações representam um pequena mostra dos contornos do PAIF e se mostram 

de grande valia para observamos que ratifica a imagem tradicional da política de assistência 

social já discutida anteriormente, uma vez que o PAIF seguia um trajeto com múltiplos 

percalços, invisível, desconhecido, fragilizado, esvaziado em suas dimensões, muitas vezes 

incompreendido, o que necessariamente reflete no atendimento das demandas de famílias e 

usuários. 

 

 

 

15 Documento de registro mensal de atendimentos realizados no âmbito do PAIF.  
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5 IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO 

INTEGRAL Á FAMÍLIA (PAIF) EM MOSSORÓ/RN  

  

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN  

 

O município de Mossoró localiza-se na região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte, 

limitando-se ao norte com Tibau e Grossos; a nordeste, Areia Branca; a leste, Serra do Mel; 

sudeste, Assu; ao sul, Governador Dix-Sept Rosado e Upanema; a oeste, Baraúnas; e a noroeste, 

Aracati (IBGE, 2009). Com uma população de 259.815 habitantes, distribuída em 2.110,21km² 

de área territorial, localiza-se geograficamente a 26 metros de altitude:  

  

ILUSTRAÇÃO II: localização geográfica e limítrofes de Mossoró/RN  

  

  

Fonte: Wikipédia, Enciclopédia livre. 

  

  

Com clima semiárido, possui baixa precipitação pluviométrica e altas temperaturas 

(mínima de 21ºC e máxima de 36ºC) configurando o bioma da caatinga.  
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A origem do município data do século XVIII, a partir do povoado que se formou em 

torno da construção da capela de Santa Luzia, no sítio Santa Luzia em 1779. (CASTRO, 2009, 

p. 77). Mossoró ao longo dos anos vivenciou mudanças de categorias que iniciou com povoado, 

passou para freguesia em 1842, logo após vila em 1852 e a condição de cidade em 1870. 

Logo após a emancipação, a cidade expandiu-se rapidamente em relação a outros 

municípios, impulsionado pelo comércio, atividades agrícolas e salineiras, o qual passa a 

funcionar como um entreposto comercial entre o litoral e o sertão. 

Décadas depois, Mossoró passou a vivenciar o processo de industrialização marcado 

pela presença de indústrias ligadas a transformação de produtos oriundos da agricultura e 

pecuária, ao lado do comércio mais consolidado. A partir dos anos 1950 o investimento do 

Governo Federal para a instalação de indústrias intensificou-se impulsionando o crescimento 

econômico. (CASTRO, 2009, p. 81). 

Contexto que sofreu alterações a partir da instalação da Empresa Petróleo Brasileira 

S.A. (Petrobrás) e a introdução tecnológica nas salinas e no campo nos anos de 1980. Ao mesmo 

tempo no município já existia um grupo político ou elite dominante formada pela família 

Rosado que contribuiu para moldar aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais da cidade 

que ainda figuram na atualidade por meio de grupos oligárquicos. 

Mossoró ao longo dos anos foi se consolidando como um centro urbano de referência 

na região, com economia mais estruturada, comércio e serviços, mercado de trabalhado mais 

ampliado, infraestrutura de serviços públicos, com dinâmica populacional em progressão. No 

entanto, por congregar grande número de habitantes e pelas suas características, tem atraído 

grande parte da população que migra das regiões onde as oportunidades são consideradas mais 

escassas, ampliando a demanda por serviços das várias áreas de políticas públicas. 

Na área da saúde, Mossoró conta com serviços de atenção básica, de média e alta 

complexidade, além dos serviços privados. Dados do IBGE contabilizava em 2009, 115 

estabelecimentos de saúde, 68 privados e 47 públicos (43 estaduais e quatro municipais), entre 

hospitais, prontos-socorros, postos de saúde e serviços odontológicos, com um total de 664 

leitos para internação. No mesmo ano o município possuía uma rede de ensino público com 164 

escolas de ensino fundamental, 123 do nível infantil e 37 de ensino médio, além das privadas. 

Conta ainda com instituições de ensino superior como a Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN), Universidade Federal Rural do Semi-árido (UFERSA), Instituto Federal do 

Rio Grande do Norte (IFRN) e instituições de ensino privadas. Quanto a assistência social o 

município operacionaliza a gestão plena com oferta dos serviços de proteção social básica e 

especial. Possui uma rede de serviços socioassistenciais composta por 13 (treze) CRAS, 01(um) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_emergência
https://pt.wikipedia.org/wiki/Posto_de_saúde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Odontologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Odontologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola
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CREAS, 02 (duas) Instituições de Acolhimento, sendo 01(um) Casa de Passagem e uma 

Instituição de Acolhimento para crianças, 04 (quatro) Centros de Convivência (CADSUAS, 

2018). 

No tocante ao mercado de trabalho, em 2010 segundo dados do IBGE, o município 

possuía 121.590 pessoas economicamente ativas, das quais 108.849 estavam ocupadas e 12.741 

desocupadas. Em percentual, 51,7% com carteira assinada, 18,1% sem carteira assinada, 20,9% 

atuavam por conta própria, 1,9% de empregadores, e 4,5% de servidores públicos.   

A taxa de urbanização na cidade em 2010 representava 91,31% do total, apresentando 

64.6% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 75.5% de domicílios urbanos em 

vias públicas com arborização e 4.5% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização 

adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). 

A zona rural do município também é expressiva, constituída por assentamentos, sítios, 

loteamentos e comunidades, contabilizadas em 2007 mais de 1.500 estabelecimentos 

agropecuários. 

A economia de Mossoró apresentava em 2015 Produto Interno Bruto (PIB) per capita 

de R$ 20.983,80, oriundo das atividades salineiras, destacando-se no cenário nacional como o 

maior produtor, ao lado da produção petrolífera em terra; a fruticultura irrigada voltada, em sua 

maior parte, para a exportação, com destaque para a produção do melão, entre outras (IBGE). 

É importante destacar que a atividade petrolífera no município a partir dos anos de 2012, iniciou 

processo de redução em ações e investimentos na área, cujos efeitos rebateram diretamente na 

economia, entre outros setores. Observação pertinente, uma vez que devemos considerar as 

estreitas relações entre o social e o econômico 

No censo demográfico de 2010, a população de Mossoró era de 259.815 habitantes, 

sendo o segundo município mais populoso do Rio Grande do Norte, atrás apenas da capital 

Natal. Em termos culturais, a cidade vem consolidando ao longo dos anos festividades de relevo 

no Estado, como o Mossoró Cidade Junina e o Auto da Liberdade. O primeiro acontece nos 

meses de junho e julho, formado por apresentações de quadrilhas, musicais, teatrais com o 

espetáculo chuva de bala no país de Mossoró, e o segundo acontece no mês de setembro, é 

alusivo à abolição dos escravos na cidade. Além dos festejos consolidados em torno da 

padroeira da cidade (santa luzia) no mês de dezembro, considerada uma das maiores 

manifestações religiosas no contexto do Estado. 

Esses aspectos, dentre outros conformam o panorama do município, considerado a 

capital do Oeste Potiguar, expressivos em sua grande maioria que demandam por parte do 

Estado respostas efetivas à população. 
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Assim, paralelo ao relevo no contexto do Estado, Mossoró sofre com o crescimento da 

violência urbana16 , áreas periféricas, altos índices de criminalidade, desemprego, trabalho 

informal, concentração de renda, situações de extrema pobreza considerada a per capita abaixo 

de R$ 70,00 entre outros elementos que conformam as expressões da questão social no 

município. Portanto, na mesma proporção da produção da riqueza, a pobreza cresce de forma 

considerável em Mossoró. 

A Questão Social na conjuntura neoliberal é acirrada em suas configurações, em 

especial no mundo do trabalho e relações sociais decorrentes, sob o processo de reestruturação 

do capital ou ofensiva neoliberal, no qual o Estado intervém minimamente no social e alarga as 

bases de expansão do capital ancorados especialmente na exploração. Para Netto (2004, p. 48), 

a dinâmica da sociedade capitalista “a cada novo estágio de seu desenvolvimento, instaura 

expressões sócio-humanas diferenciadas e mais complexas, correspondentes à intensificação da 

exploração que é a sua razão de ser”. 

Tais transformações, à exemplo da globalização e neoliberalismo, determinam aos 

espaços nacionais a reconfiguração das ações do Estado e de suas relações com a sociedade 

civil, bem como a transferência das funções de prover o bem-estar dos cidadãos para novos 

entes político-administrativos. 

Os municípios, no caso especial do Brasil, pós Constituição de 1988, são elevados à 

condição de ente fundamental na estrutura federativa da nação, ancorados nos princípios da 

descentralização político-financeira administrativa e na democratização, a obrigatoriedade de 

planejar, executar e avaliar políticas sociais, expressas nos processos de municipalizações. 

Ao assumir, por determinação social/legal, políticas/ações que pertenciam 

anteriormente à União, os municípios passam por profundas modificações em sua estrutura 

tributária e administrativa, de capacitação de pessoal, de conhecimento técnico e científico de 

sua realidade, no papel de Estado local que passa a ser responsável por iniciativas que visem o 

desenvolvimento, construa cidadania e contribua, por sua vez, com o desenvolvimento das 

regiões nas quais estão inscritos. Desenvolvimento este entendido não só do ponto de vista 

econômico, mas como desenvolvimento humano, ou seja, "[...] desenvolvimento que coloque 

o ser humano e os interesses coletivos e das maiorias, como ponto central, convergindo para a 

possibilidade de potencialização das capacidades de todos os indivíduos". (BAVA, 1996). 

 

16 Segundo dados do Observatório da Violência do Rio Grande do Norte (OBVIUM), Mossoró ocupa a segunda posição no 

ranking dos municípios mais violentos do Estado, no primeiro trimestre de 2018. Conferir no link: 
http://bit.ly/Ob1Tri2018. Acesso em 06/04/18. 

http://bit.ly/Ob1Tri2018
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Os municípios assumem assim, o papel de articuladores de suas forças internas e 

externas, redesenhando o Estado a nível local, redefinindo papéis e fazendo emergir novos 

cenários, atores e relações, transformando-se na "[...] instância em que se torna mais viável a 

implementação de processo de gestão que gere bem-estar, que permita acesso a bens culturais, 

que melhore a qualidade de vida, focalizando toda a atenção no cidadão". (SALGADO, 1996) 

O redesenho institucional estabelecido com a Constituição Federal de 1988 

(descentralização e municipalização), no campo das políticas sociais tomam forma e se 

operacionalizam em nível nacional, especialmente, através de leis complementares, entre elas, 

o Estatuto da Criança e dos Adolescentes (E.C.A., Lei n.º8069/90), Sistema Único e 

Descentralizado de Saúde (SUS Lei n.º 8080/90) e Lei Orgânica da Assistência Social ( LOAS, 

Lei nº8.742/93) que tratam da organização das políticas sociais determinando usuários, direitos 

e obrigatoriedade das diferentes esferas de governo e em nível local com leis municipais que as 

detalham e concretizam. 

Tais legislações acarretam, entre outras, profundas modificações na forma de 

recolhimento e de repasse de tributos e recursos da União para os Estados Federados e 

Municípios, condição fundamental para a objetivação das políticas sociais municipalizadas que 

têm o ônus de sua manutenção dividido entre as três esferas de poder, ressaltando-se também, 

como modificações em nível dos próprios municípios, a incrementação na arrecadação de 

impostos como o Imposto Sobre Serviço (ISS) e o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 

e a destinação de recursos próprios para a concretização das políticas municipalizadas. 

Ressalta-se uma outra mudança fundamental que concretiza as municipalizações e 

afirma a centralidade do município como núcleo privilegiado de cidadania que é a emergência 

dos Conselhos de Direitos. Tais instâncias objetivam propor, acompanhar e fiscalizar a ação 

dos governos locais no planejamento, implementação e avaliação de tais políticas, constituindo-

se em espaços de debate e canais de defesa de direitos, estabelecendo novas relações entre o 

Poder Público local e a sociedade civil. Do mesmo modo, possibilita formas de gestão e 

articulação das políticas sociais e econômicas, constituindo-se, a nosso ver, "[...] modelo 

alternativo de desenvolvimento que possa se contrapor ao atual modelo neoliberal [... 

envolvendo ...] um complexo campo de relações e competências que requerem a combinação 

de políticas de âmbito nacional com projetos de desenvolvimento regional e local". (BAVA, 

1996). 

As municipalizações são, portanto, a expressão da "[...] transferência de encargos dos 

governos Federal e Estadual "onde o município [...] passa a ser o ‘locus’ privilegiado do 

aparelho de Estado para gerir os serviços públicos essenciais à reprodução social dos cidadãos". 
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(SPOSATI; FALCÃO, 1990) e que as possibilidades geradas por tal fenômeno no que diz 

respeito a consolidação de novas percepções/conceitos e relações cimentadas na democracia 

solidificam-se e ampliam-se de acordo com cada realidade local a partir do envolvimento da 

sociedade civil e disseminação de uma cultura republicana e de direitos. 

Assim, a Carta Magna possibilitou múltiplas e significativas mudanças, dentre estas, o 

reconhecimento da centralidade dos municípios na estrutura administrativa do Estado, as 

municipalizações das políticas sociais e a consolidação da Assistência Social como Política de 

Seguridade Social. Tal realidade remete ao espaço municipal local, leia-se município e neste ao 

Poder estatal local a obrigatoriedade de planejar, executar e avaliar as políticas socais, entre 

estas, a Assistência Social e criar mecanismos e instrumentos de controle social, tais como, os 

Conselhos Municipais. A Assistência Social municipalizada, monitorada pelo Conselho 

Municipal de Assistência Social deve ser materializada em um plano Municipal em consonância 

com a Lei orgânica da Assistência Social, notadamente com objetivos, princípios e diretrizes 

da Política Nacional de assistência Social. 

A implementação desta, por sua vez, nos espaços locais, a nosso ver, deve estar 

articulada aos conceitos e processos de democratização e de desenvolvimento econômico, 

social e humano. A Assistência Social municipalizada constitui-se uma política do e para o 

desenvolvimento local. Desenvolvimento este entendido como gerador de potencialidades de 

indivíduos e grupos vulnerabilizados e propulsor de suas inserções na vida societária local, 

ideias estas subscritas na LOAS a partir de seus objetivos, princípios e diretrizes.   

Neste contexto, o presente estudo acerca da implementação da política de assistência 

social, particularmente o PAIF, a partir dos processos de municipalização evidencia a 

necessidade de vinculação desta com o contexto local, como condição para a ressignificação de 

conceitos e a efetivação da assistência social legal como política pública. Ratifica-se que a 

assistência social tradicionalmente foi tratada como ações pontuais, assistemática marcadas por 

relações paternalistas e clientelistas, sendo que somente pós Constituição de 1988 passou a ser 

vista como uma política de direitos e uma obrigatoriedade do Estado, não tendo evidenciada 

uma relação com o desenvolvimento por ser vista como conjunto de ações reparadoras e/ou 

amenizadoras das situações de pobreza e exclusão e não como um componente das políticas de 

desenvolvimento econômico e social (BOSCHETTI citando ALAYON,1996).  

Constitui-se, portanto, um desafio identificar como as políticas públicas vem sendo 

implementadas, se efetivam na particularidade dos diversos municípios brasileiros 

identificando em que medida os conceitos se concretizam e, no caso especial da assistência 
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social, como pode ser percebida como uma política, constituindo-se em elemento central do 

processo de democratização das relações Estado/Sociedade capitaneadas pelo Poder Local.  

Neste sentido, é imperioso a construção do conhecimento acerca do município, a 

incorporação do conceito de territorialidade e ambiência para identificação dos limites e 

possibilidades das intervenções do Estado em especial via as políticas sociais e, em particular, 

a Assistência Social.  

Assim, ao materializarmos as presentes reflexões no âmbito do município de Mossoró 

conclui-se que: O poder estatal local efetiva a política de Assistência Social por meio de 

serviços, projetos, programas e benefícios socioasssistenciais atendendo as demandas 

burocráticas/legais/orçamentárias das demais esferas de governo (Federal/Estadual). 

 

5.2 A PNAS NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN 

 

Como vimos, a Lei Orgânica da Assistência Social (8.742/93) dispõe sobre a 

organização da assistência social, assim figura como instrumento legal que regulamenta os 

pressupostos constitucionais, ou seja, aquilo que está escrito na Constituição Federal de 1998 

nos Arts. 203 e 204. Ancorada nesses dispositivos, em 2004 edifica-se a Política Nacional de 

Assistência Social com propósito de imprimir materialidade ao conteúdo da LOAS e o SUAS 

em 2005 para gerir a política. Incorporando aspectos inovadores a PNAS é o instrumento que 

regulamenta a organização e a prestação de serviços socioassistenciais. Na perspectiva do 

SUAS, ela reafirma os princípios democráticos, com destaque para a universalização dos 

direitos sociais e a igualdade no acesso aos programas, projetos, benefícios e serviços 

socioassistenciais 

Destarte, a PNAS na perspectiva do SUAS, decreta o pacto federativo, como um dos 

critérios imprescindíveis para a efetivação plena da LOAS, principalmente, no que diz respeito 

à descentralização e participação. Dessa forma, a gestão da política assume uma nova 

formatação em que os entes federativos, União, estados e municípios, adquirem 

responsabilidades que são compartilhadas na implementação da mesma. 

Historicamente a assistência social materializava-se por meio das ações de cunho 

religioso, filantrópico e/ou por meio da intervenção estatal, numa espécie de compartilhamento 

entre as esferas pública e privada. No contexto de Mossoró não foi diferente: 

 

Mossoró seguiu a mesma tendência nacional: a ocultação do Estado na condução de 
uma política eminentemente social. Além do crescimento de vários tipos de 
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organizações, a invasão do reduzido espaço público por interesses privados foi uma 
constante. (CASTRO, 2009, p. 95)  

  

Ao longo dos anos, o município de Mossoró vem implementando a PNAS na 

perspectiva do SUAS procurando acatar as determinações legais, à exemplo da existência do 

Conselho Municipal de Assistência Social, o Plano Municipal de Assistência Social e Fundo 

Municipal de Assistência Social. Desde 1995 as Conferências Municipais vêm ocorrendo no 

município acompanhando os esforços a nível nacional no tocante a consolidação da política. 

Em 2008 realizou processo seletivo para recrutamento de trabalhadores e em 2013 o concurso 

público. Quanto ao Conselho municipal foi criado em 1995, resultante de: 

 

Exigências político/legais emanadas do processo de redemocratização da sociedade 
brasileira e consolidação dos princípios de descentralização expresso na Constituição 
Federal de 1988 e Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) quanto das 
mobilizações de setores democráticos locais representados por entidades e 
personalidades vinculados à assistência social local (COELHO, 2008, p. 125).  

  

Em 2008, a mesma autora já apontava sinais de fragilidade quanto ao funcionamento do 

conselho marcados pela infraestrutura precária, ausência de equipe técnica e assessoria aos 

membros do conselho e capacitações. Outro aspecto relevante refere-se as mudanças ocorridas 

na secretaria de assistência social ao longo dos anos conforme as gestões municipais, a começar 

pelas nomenclaturas:  

  

• Secretaria Municipal de Ação Comunitária e social (anos 1990) 
• Gerência Executiva do Desenvolvimento Social (até 2009) 
• Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude (2010-2018) 

 

 Subtende-se que as mudanças não se limitam a nomenclaturas, pois são bem mais 

estruturais e flexíveis as gestões municipais, inclusive os responsáveis que estiveram e estão à 

frente da secretaria, representam grupos políticos dominantes no contexto local, conforme 

Castro (2009):  

  

Nem mesmo o processo de democratização vivenciado no país após duas décadas de 
repressões não repercutiu em mudanças nesse tipo de prática política em Mossoró, 
visto que as deliberações públicas e a ocupação dos cargos públicos eletivos sempre 
foram legitimadas através dos pleitos eleitorais. (CASTRO, 2009, p. 97). 

  

Percebe-se que a assistência social em Mossoró trilhou os mesmos caminhos da política 

em nível nacional, quando fazemos um comparativo as mudanças e alterações ministeriais 

registradas no capítulo III. Logo, observa-se que a secretaria de assistência no contexto local 
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tende a fragilizar a afirmação e centralidade da assistência social, a partir do momento que esta 

é agregada a outros setores ou lhe é imputada anexos ou atividades sociais. A tendência é a 

generalização e/ou indefinição do campo de atuação da assistência social como aponta Menezes 

(2009): 

 

Apesar de ser a assistência social a centralidade, a diversidade acaba por atribuir a 

essa gerência o caráter de faz tudo, agregando uma série de atribuições que dificultam 

a construção de uma estrutura interna que dê conta da especificidade dos serviços 

prestados e da demanda de seus usuários.  (MENEZES, 2009, p. 134) 

 

São aspectos de uma totalidade que conformam o histórico de implementação da 

assistência social em Mossoró, apenas destacamos alguns mais relevantes. Desse modo, o PAIF 

no município vem sendo implementado por meio dos 13 (treze) CRAS que contam com a 

atuação das equipes de referência. Estão dispostos nas 05 (cinco) zonas (norte, sul, central, leste 

e oeste) do município, aspecto que nos remete a pensar na cobertura da proteção social em todo 

território da cidade. 

Em vista disso, o impacto social esperado pelo PAIF projeta expectativas que vão além 

das aquisições dos sujeitos que utilizam os serviços e avançam na direção de mudanças 

positivas em relação a indicadores de vulnerabilidades e de riscos sociais. Nesse sentido, o 

processo de implementação do PAIF no município deveria alcançar níveis consideráveis de 

proteção social de forma integral às famílias de Mossoró que vivenciam situações de 

vulnerabilidade e risco social. 

  

5.3 AS EQUIPES PROFISSIONAIS DE REFERÊNCIA NOS CRAS DE MOSSORÓ/RN  

 

A PNAS/2004 acena para a necessidade de instituir a política de recursos humanos no 

âmbito do SUAS, determinação da LOAS, estabelecida no capítulo III, Da Organização e da 

Gestão, Art. 6º, inciso V – implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na 

assistência social. (Incluído pela Lei 12.435 de 2011). Nesse sentido, 

 

A elaboração de uma política de recursos humanos urge inequivocamente. A 
construção de uma política nacional de capacitação que promova a qualificação de 
forma sistemática, continuada, sustentável, participativa, nacionalizada e 
descentralizada para os trabalhadores públicos e privados e conselheiros, configurasse 
ademais como importante instrumento de uma política de recursos humanos, estando 
em curso sua formulação. (BRASIL, 2004, p. 56)  
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Considerando que a política de assistência social é operacionalizada e implementada por 

pessoas, e nesse sentido é condicionada à intervenção profissional para sua objetivação, é 

imperioso a consolidação das normatizações que balizam as relações e condições dos 

trabalhadores no âmbito do SUAS. A Norma Operacional Básica dos Recursos Humanos do 

SUAS/2006, representou o esforço de estruturar parâmetros para atuação dos atores envolvidos 

com a implementação da política, embasados por princípios e diretrizes que iluminam as ações 

dos trabalhadores. Nessa direção traz a definição de equipe de referência: 

 

Equipes de referência são aquelas constituídas por servidores efetivos responsáveis 
pela organização e oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção 
social básica e especial, levando em consideração o número de famílias e indivíduos 
referenciados, o tipo de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos 
usuários. (BRASIL, 2012, p. 25)  

  

Nesse sentido, a equipe de referência do CRAS pressupõe o desenvolvimento de 

intervenções multidisciplinar/interdisciplinar, embasada por princípios ético-político e técnico-

operativo na perspectiva da lógica da continuidade dos serviços socioassistenciais. Desse modo, 

prevê a não fragmentação das ações assistenciais, como também a prestação dos serviços com 

qualidade. 

Assim, a equipe de referência da proteção social básica é constituída por distintas 

categorias profissionais com níveis diferenciados, a qual varia conforme o porte e gestão do 

município. 

 

ILUSTRAÇÃO III: Composição das Equipes e capacidade de referenciamento 

  

Pequeno porte I  

  

Pequeno porte II  

Médio, Grande,  

Metrópole e Distrito 

Federal  

Até  2.500  famílias  

referenciadas  

Até  3.500  famílias  

referenciadas  

A cada 5.000 famílias  

referenciadas  

2 técnicos de nível superior, 
sendo um profissional 
assistente social e outro,  

preferencialmente, 

psicólogo.  

3 técnicos de nível superior, 

sendo dois profissionais 

assistentes sociais  e, 

preferencialmente, um 

psicólogo.  

4 técnicos de nível superior, 

sendo dois profissionais 

assistentes sociais, um 

psicólogo e um profissional 

que compõe o SUAS.  

2 técnicos de nível médio  3 técnicos de nível médio  4 técnicos de nível médio  

Fonte: BRASIL, 2012, p.30.   
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Quanto à direção dos CRAS’s, o mesmo documento assinala que o Coordenador, 

independente do porte do município deve possuir nível superior, ser concursado e ter 

experiência na área da política de assistência social. A NOB-RH/SUAS 2006, aponta para 

princípios éticos que devem nortear as ações profissionais na assistência social, todos ancorados 

na perspectiva da promoção aos direitos como recomenda a: 

 

a) Defesa intransigente dos direitos socioassistenciais;  

b) Compromisso em ofertar serviços, programas, projetos e benefícios de 

qualidade que garantam a oportunidade de convívio para o fortalecimento de laços 

familiares e sociais;  

c) Promoção aos usuários do acesso a informação, garantindo conhecer o nome 

e a credencial de quem os atende;  

d) Proteção à privacidade dos usuários, observado o sigilo profissional, 

preservando sua privacidade e opção e resgatando sua história de vida;  

e) Compromisso em garantir atenção profissional direcionada para construção 

de projetos pessoais e sociais para autonomia e sustentabilidade;  

f) Reconhecimento do direito dos usuários a ter acesso a benefícios e renda e a 

programas de oportunidades para inserção profissional e social;  

g) Incentivo aos usuários para que estes exerçam seu direito de participar de 

fóruns, conselhos, movimentos sociais e cooperativas populares de produção;  

h) Garantia do acesso da população a política de assistência social sem 

discriminação de qualquer natureza (gênero, raça/etnia, credo, orientação sexual, 

classe social, ou outras), resguardados os critérios de elegibilidade dos diferentes 

programas, projetos, serviços e benefícios;  

i) Devolução das informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários, no 

sentido de que estes possam usá-las para o fortalecimento de seus interesses;  

Contribuição para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação 

com os usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados.  

(BRASIL, 2006, p. 13) 

  

Do mesmo modo, acena para diretrizes que deve instituir a política de capacitação e 

educação no âmbito do SUAS, de forma sistemática e continuada, sustentável, participativa, 

nacionalizada, descentralizada, avaliada e monitorada.  

O mesmo documento assinala a necessidade de instituir os Planos de Cargos Carreiras 

e Salários em cada esfera de governo para os trabalhadores do SUAS, em prol da qualidade dos 

serviços prestados, e da valorização profissional. Como também delimita o co-financiamento 

da gestão do trabalho e responsabilidades de cada ente federativo.  

Atualmente, o município de Mossoró/RN vem tentando implementar a política de 

assistência social na perspectiva do SUAS, procurando acatar as determinações legais, 

particularmente a NOB-RH/SUAS, municiando os CRAS’s com equipe técnica por meio de 

concurso público ocorrido no ano 2013. 
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Entretanto, conforme consulta ao cadSUAS17, as equipes de referência dos CRAS’s do 

município apresentam composição diversificada, principalmente, com relação ao vínculo 

institucional com profissionais terceirizados, celetistas, temporários, estatutários e 

comissionados. Um dado observado refere-se à coordenação dos CRAS’s, pois, todos são 

cargos comissionados, o que vai de encontro a orientação normativa vista anteriormente.  

A composição das equipes de referência em sua grande maioria registra a presença de 

assistentes sociais, técnico de nível superior, psicólogo e técnico de nível médio, além do 

pessoal de apoio (auxiliar de serviços gerais). No entanto, identificamos, a ausência do 

profissional de psicologia em 05 (cinco) unidades de CRAS em Mossoró/RN. Vale destacar 

que, o município ainda não instituiu o Plano de Cargos Carreiras e Salários para os servidores 

da assistência social. 

Em suma, nas equipes técnicas dos CRAS’s o quantitativo de profissionais é, 

superficialmente, satisfatório para o atendimento às demandas dos usuários, especialmente para 

implementação do PAIF. Por outro lado, embora os técnicos sejam estatuários, inexiste a 

valorização profissional, como também é notório o envolvimento da assistência social com 

estratégias políticas, ou seja, a existência de cargos comissionados nos remete a refletir sobre 

práticas clientelistas ou troca de favores que historicamente permeiam e configuram a face da 

assistência social. 

  

5.4 OS CRAS’S: UNIDADES IMPLEMENTADORAS DO PAIF  

 

O CRAS é o equipamento da rede de proteção social básica do SUAS, responsável pela 

oferta de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais às famílias que 

vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social. É uma unidade pública municipal que 

deve ser localizado em áreas com altos índices de vulnerabilidade social tendo como referência 

o território de abrangência, no qual organiza e coordena os serviços socioassistenciais locais da 

política de assistência social (BRASIL, 2004).  

O centro de referência é considerado a porta de entrada do SUAS, ou, seja, possibilita o 

acesso das famílias a rede de proteção da política de assistência social. Desse modo, tem como 

objetivo:  

 

17 Sistema de cadastros do SUAS que comporta entre outras informações, o cadastro de trabalhadores neste 

âmbito, referente aos recursos humanos da política de assistência social. Acesso em 21/01/18, em 

http://aplicacoes.mds.gov.br/cadsuas.   
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[...] prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos 
territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos 
direitos de cidadania. (BRASIL, 2009, p,09)  

  

  

Para o alcance desse objetivo, nos CRAS’s desenvolve-se ações, atividades, programas, 

projetos e serviços, dentre os quais o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas18 e o 

PAIF que é considerado, formalmente, o principal serviço da proteção básica.  

Ao CRAS é atribuído funções exclusivas quanto a oferta pública do PAIF e da gestão 

territorial dos serviços socioassistenciais da proteção básica em sua área de abrangência: 

  

Todo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS em funcionamento 
desenvolve, obrigatoriamente, a gestão da rede socioassistencial de proteção social 
básica do seu território e oferta do Programa de Atenção Integral à Família – PAIF, 
independentemente da(s) fonte(s) de financiamento (se municipal, federal e/ou 
estadual). (BRASIL, 2009, p. 11)  

  

Observamos que esse equipamento social operacionaliza a matricialidade sociofamiliar 

e a territorialização, dois eixos estruturantes do SUAS. A matricialidade centraliza as ações e 

serviços da política de assistência social no núcleo familiar e a territorialização pressupõe a 

delimitação do território, marcado por heterogeneidades, múltiplas situações de vulnerabilidade 

e risco social que configuram o contexto do cotidiano de vida dos cidadãos em determinada 

comunidade. Esse entendimento ainda é pautado pela lógica da proximidade com as famílias 

inseridas em seu espaço de vivências familiares e comunitárias.  

Para além dessa dimensão, os CRAS’s estão presentes em todo território nacional de 

acordo com os níveis de gestão estabelecidos pelo SUAS que definem o porte do município o 

qual pode operacionalizar a gestão inicial, a básica ou a plena  

  

 Pequeno Porte I – mínimo de 1 CRAS para até 2.500 famílias referenciadas;  
 Pequeno Porte II – mínimo de 1 CRAS para até 3.500 famílias referenciadas;  
 Médio Porte – mínimo de 2 CRAS, cada um para até 5.000 famílias 
referenciadas;  
 Grande Porte – mínimo de 4 CRAS, cada um para até 5.000 famílias 
referenciadas;  
 Metrópoles – mínimo de 8 CRAS, cada um para até 5.000 famílias 
referenciadas; (BRASIL, 2005, p. 100)  

  

 

18 Esse serviço não é disponibilizado nos CRAS’s de Mossoró/RN. 
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Quanto a gestão se caracteriza como Gestão Inicial e Básica ela organiza e implementa 

serviços socioassistenciais no âmbito dos CRASs. Quanto à Gestão Plena há a oferta das 

proteções sociais básica e especial por meio das unidades CRAS e CREAS. 

No tocante ao financiamento, a perspectiva do SUAS aponta o custeio compartilhado 

entre as esferas Federal, Estadual e municipal. Aos municípios competem destinar recursos 

próprios para o desenvolvimento de ações e serviços socioassistenciais em especial ao 

atendimento às situações emergenciais, ao custeio de benefícios eventuais, projetos de 

enfrentamento da pobreza, manutenção e funcionamento do Conselho Municipal de Assistência 

Social, entre outros. 

Quanto ao co-financiamento dos serviços da proteção social básica, a Norma 

Operacional Básica (2012, p.35) define o Piso Básico Fixo destinado ao “acompanhamento e 

atendimento à família e seus membros, no desenvolvimento do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral a Família – PAIF”. O repasse será realizado conforme o número de 

famílias referenciadas ao CRAS, como mostra ilustração a seguir: 

  

ILUSTRAÇÃO IV: Custeio do PAIF pelo governo federal com base no 

quantitativo de famílias mensalmente referenciadas. 

  

Fonte: https//aplicações/mds/suas/visor. Acesso em 19/02/18.  

  

Ainda com base no documento supra, observamos que a capacidade de referenciamento 

de um CRAS está relacionada:  

I – ao número de famílias do território;  
II – à estrutura física da unidade; e  
III – à quantidade de profissionais que atuam na unidade, conforme referência da 
NOB/RH. (BRASIL, 2012, p. 35)  
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Considerada unidade de referência para as famílias que vivem no território de 

abrangência, sua estrutura física deve ser padronizada em território nacional, a qual deve conter 

instalações básicas para a implementação dos serviços socioassistenciais, sobretudo, o PAIF. 

Assim: 

  
O espaço físico do CRAS deve necessariamente possuir ambientes que garantam a 
oferta do PAIF, compatível com a capacidade/ano de atendimento de cada CRAS, 
além de ambiente específico que garanta o cumprimento de sua função de gestão 
territorial da proteção social básica. (BRASIL, 2009, p. 50)  

  

Desse modo, recomenda-se que os CRAS’s não sejam instalados em edificações 

inadequadas e improvisadas devendo dispor de, pelo menos, “recepção, sala de atendimento, 

sala de uso coletivo, sala administrativa, copa e banheiros”. (BRASIL, 2012, p. 50)  

Quanto aos recursos humanos vimos que as normatizações recomendam a existência de 

equipe de referência nos CRAS’s, preferencialmente por meio da realização de concurso 

público e a qualificação sistemática desses profissionais.  

Em Mossoró/RN, considerado de grande porte, o qual operacionaliza a gestão plena, o 

município dispõe de rede de serviços socioassistenciais nos níveis básico e especial. O PAIF 

no município é ofertado por meio de 13 (treze) equipamentos, sendo 01 (um) rural e 12 (doze) 

urbanos, distribuídos em territórios considerados vulneráveis.   

No tocante aos equipamentos urbanos, estão implantados em todas as zonas do 

município. Na zona norte, composta por 08 (oito) conjuntos e 03 (três) bairros, localiza-se 03 

(três) CRAS. A zona sul é constituída por 07 (sete) conjuntos e 08 (oito) bairros, a qual situa-

se 02 (dois) equipamentos.   

Na Leste considerada maior zona de Mossoró, comporta 10 (dez) bairros e 21 (vinte e 

um) conjuntos habitacionais, conta com 04 (quatro) centros de referência. Ao centro, localiza-

se 01(um) equipamento e na zona Oeste, composta por 04 (quatro) bairros e 17 (dezessete) 

conjuntos habitacionais recebe a cobertura de 02 (dois) CRAS. 
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ILUSTRAÇÃO V: Localização geográfica dos CRAS’s em Mossoró/RN  
  

  

  

Diante dos dados, podemos presumir que o PAIF vem sendo implementado nos CRAS’s 

de Mossoró/RN, resta sabermos como vem se dando esse processo e qual configuração assume 

na particularidade do município.   
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6 IMPLEMENTAÇÃO DO PAIF EM MOSSORÓ: O QUE A AVALIAÇÃO NOS 

APONTA? 

 

Levando em consideração que a implementação das políticas públicas se configura 

como um processo delineado pela ação de vários fatores que as condicionam e que a avaliação 

da implementação é necessária na medida em que pode se constituir em um mecanismo 

democrático na perspectiva da afirmação e garantia de direitos, a pesquisa em tela tem como 

propósito avaliar a implementação do PAIF sob a concepção dos assistentes sociais dos CRAS 

de Mossoró/RN.   

Considerando que não basta a determinação legal da compreensão da Assistência Social 

como direito e a definição do conjunto normativo para efetivá-la, em Mossoró, como vimos nos 

itens anteriores, registra-se o esforço para implementação da política, assim como, em nível 

nacional é determinado normativamente. De modo inclusivo, explanamos no capítulo III sobre 

os limites de ordem estrutural que permeiam a Assistência Social no cenário nacional e os 

esforços para sua implementação com o intuito de a percebermos como uma construção e que, 

nesse sentido, pode ser redesenhada, realidade que não é diferente no contexto do município. 

Assinalamos também no capítulo II elementos que versam, entre outros, sobre a implementação 

e os processos que a envolvem, sinalizando para, sem desconsiderar os limites, as possibilidades 

de reconfiguração da política que está em curso.  

Assim, o serviço socioassistencial PAIF conforme as normatizações legais, é ofertado 

em Mossoró exclusivamente nos CRAS e, oficialmente, o serviço está presente em todos os 13 

(treze) equipamentos do município. É o principal serviço do CRAS ou, pelo menos, assim deve 

ser percebido pelos gestores e implementadores da política, o qual é operacionalizado por 

equipe de referência, onde registra-se a presença de Assistentes Sociais.  

Em Mossoró, desde os anos 2005 (COELHO, 2008) há registro da operacionalização do 

PAIF, serviço considerado de ação continuada que opera com o quantitativo de famílias que 

oscila de acordo com a capacidade de referenciamento do CRAS. Portanto, mensalmente o 

número de famílias atendidas pelo PAIF nos CRAS’s é mensurado por meio da soma entre 

famílias em acompanhamento e novas famílias que vão se inserindo no mês de referência.   

O PAIF como já mencionamos tem centralidade na família, seguindo a lógica da 

matricialidade sociofamiliar da PNAS. Se configura como um direito socioassistencial na 

perspectiva da proteção, prevenção e promoção, cuja implementação se dá em várias frentes de 

ação junto às famílias que vivenciam situações de vulnerabilidade social.  
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Para avaliarmos a implementação do PAIF nos CRAS de Mossoró/RN sob a concepção 

do Assistente Social, elegemos 04 (quatro) aspectos como parâmetro para tal feito, sem 

desconsiderar outros que condicionam o processo que, por serem arranjos operacionais, se 

sobressaem aos demais. Logo, procuramos conhecer a concepção do assistente social sobre o 

PAIF; identificar os limites e possibilidades para implementação do serviço; como vem se 

dando o processo de implementação do PAIF; e, quais as estratégias utilizadas para 

implementação do PAIF.  

  

6.1 O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PAIF  

  

Os propósitos inferidos neste aspecto dizem respeito a implementação do PAIF, ou seja, 

se o PAIF é materializado e de que forma acontece no CRAS. Desse modo, observamos 

conforme os dados empíricos obtidos que o PAIF é implementado basicamente por meio de 

acompanhamentos familiares, atendimentos individualizados e encaminhamentos. Como segue 

os relatos:  

  

[...] assim, basicamente a gente trabalha é, tentando efetivar esse programa né, que 
seria, é, a proteção e atendimento integral a família é, nos atendimentos individuais 
[...] como também nos acompanhamentos. [...] aí nesse sentido de tá inserindo a 
família, tentando identificar os problemas e as vulnerabilidades vivenciadas por elas, 

como também de tá fazendo os encaminhamentos necessários.  (PROFISSIONAL Nº 
01)  

  
[...] a gente tem é, a questão das famílias que estão em acompanhamento [...] então é, 
inclusive até a gente tem alguns casos, tá acompanhando alguns casos [...]. 
(PROFISSIONAL Nº 3)  
  
[...] então o PAIF ele vem sendo na verdade um pouco reestruturado né, dentro da 
nova gestão porque é, a gente tem o serviço e não tem na verdade né (...) a gente tem 
famílias em acompanhamento, então essa implementação ela se dá de uma forma que 
está em estruturação ou reestruturação, como a gente queira chamar né, nós estamos 
fazendo ações de rever os instrumentais, rever o que é que tá sendo feito né, então a 
gente na verdade a gente tá fazendo o que é básico né? o acompanhamento familiar 
né, [...] (PROFISSIONAL Nº 4)  

  
[...] a gente tem como estratégia ficar acompanhando a família é..., a família, pelo 
menos uma vez na semana, pra que a gente possa né contribuir na resposta ou na 
resolução do problema que a família nos traz, das situações das famílias. [...] a gente 
precisa sentar, precisa ouvir a família pra fazer os encaminhamentos necessários. 
(PROFISSIONAL Nº 05)  

  

  

Percebe-se pelos depoimentos que o trabalho social necessário para realizar o 

atendimento integral às famílias no âmbito do PAIF, composto por várias ações se mostra 
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reduzido diante do conjunto de intervenções que devem ser desenvolvidas para sua 

implementação, conforme as Orientações Técnicas do PAIF:  

  

ILUSTRAÇÃO VI: Ações necessárias para implementação do PAIF.  

  

TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NO AMBITO DO PAIF  

Atendimentos 

particularizados  

Atendimentos 

coletivos  

Acompanhamento  

familiar  

particularizado  

Acompanhamento  

familiar  em 

grupo  

- Acolhida -
Ações  

particularizadas  

-  

Encaminhamentos  

  

- Acolhida  

- Oficinas  com  

famílias -Ações 

comunitárias  

  

- Foco em somente 

uma família  

- Foco em um grupo 
de famílias que 
vivenciam 
vulnerabilidades ou 
têm demandas  

similares   

Fonte: BRASIL, 2012, p. 56.  

  

A implementação do PAIF restrita aos atendimentos individualizados necessariamente 

implica no alcance dos objetivos do serviço já que a perspectiva é trabalhar a família e não o 

indivíduo isolado. Nesse sentido, a totalidade deve ser contemplada ao longo de todo processo 

de implementação, inclusive por meio das ações coletivizadas ou grupais. Outro dado 

identificado, refere-se a abordagem ao PAIF como programa em detrimento de serviço, fato 

que obscurece a sua natureza. 

Desse modo, apenas uma profissional apontou dentre as ações no âmbito do PAIF, 

as de natureza coletiva para implementação do serviço: 

  

[...] as ações executadas no PAIF é o quê? A gente faz o acolhimento, a escuta né, a 
orientação, outra ação do PAIF que é o serviço de proteção e atendimento integral a 
família, é o acompanhamento familiar que a gente faz (...) outra ação do PAIF são os 
encaminhamentos quando se faz necessário né (...) as oficinas também fazem parte 
das ações do PAIF essas oficinas socioeducativas que é dada também por nós 
Assistentes Sociais (...) (PROFISSIONAL Nº 06)  

  

Em sua grande maioria, embora reconheçam as especificidades de cada uma, as ações 

coletivizadas ou grupais devem acontecer com o intuito de atender demandas recorrentes e 

particulares de famílias que apresentem um quadro de vulnerabilidade social com 

características similares, singulares e comuns dentro do território de referência do CRAS. O 

registro dessas demandas, o perfil e sua incidência nos equipamentos foi registrado nas falas 

das profissionais: 
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A gente recebe muita demanda do conselho tutelar, do judiciário também (...) tem a 
questão de famílias do Bolsa Família com descumprimento de alguma 
condicionalidade (...) são as famílias beneficiárias do Bolsa Família e do BPC. 
(PROFISSIONAL Nº 03)  

  
A gente recebe muita, muita demanda do judiciário (...) então a gente recebe muita 
demanda é, do judiciário, do ministério público, a própria população, Cadastro Único 
também é uma demanda muito forte né (...) (PROFISSIONAL Nº 04)  

  
As principais demandas são é, pessoas beneficiarias de programas sociais como Bolsa 
Família, o BPC o Benefício de Prestação Continuada né, são demandas do Ministério 
Público do conselho tutelar (...) (PROFISSIONAL Nº 06)  

  

Percebe-se que as demandas das famílias são recorrentes e apresentam um quadro 

delimitado por semelhanças e peculiaridades no âmbito do PAIF. A questão que se coloca é: se 

temos o desenho das principais demandas do PAIF e, isso, é um pressuposto para 

desenvolvimento de estratégias coletivas de ação, porque registra-se a tendência em realizar 

atendimentos individualizados em detrimento dos grupais?  

As oficinas, ações comunitárias e, sobretudo, o acompanhamento familiar em grupo que 

corresponde aos grupos PAIF são de extrema relevância, pois, o foco dessa intervenção se 

constitui na “garantia das seguranças afiançadas pela política de assistência social e a promoção 

do acesso das famílias aos seus direitos, com vistas ao fortalecimento da capacidade protetiva 

da família, a partir das respostas do Estado para sua proteção social”. (BRASIL, 2012, p.75)  

Entretanto, percebemos diante dos dados empíricos que a implementação do PAIF nos 

CRAS por meio de ações coletivizadas ou grupos apresenta fragilidades ou inexiste nos 

equipamentos como podemos observar nos discursos: 

  

[...] não. teve um [grupo] que a gente pretendeu montar junto com as gestantes que no 
caso iria se caracterizar como grupo PAIF, no entanto, a gente não conseguiu 
implementar (...) grupo PAIF específico a gente não tem aqui, o quê que a gente tem 
é uma orientação da secretaria de quê aquelas famílias que são atendidas dentro do 
serviço do PAIF e que estão em acompanhamento e participam dos nossos grupos de 
convivência e que a partir daí, a gente tem uma relação, acompanhamento é...., com 
elas aqui, participando dentro dos nossos grupos de convivência, a gente poderia estar 
contando como grupo PAIF, é uma compreensão da gestão atual. ( PROFISSIONAL 
Nº 01)  

  
[...] digamos assim, o que faz o CRAS funcionar é o serviço né, mas a gente não tem 
especificamente, por exemplo, grupos de PAIF né (...) com relação ao serviço em si, 
a questão dos grupos do atendimento mais coletivo é que a gente tá nesse processo de 
reestruturação. então, grupo, grupo mesmo de PAIF a gente não tem (...) 
(PROFISSIONAL Nº 04)  

  
[...] mulher, a gente tenta construir um grupo PAIF mais não, geralmente não, não 
vem surtindo efeito (...) a gente tinha um grupo de mulheres, que aí a gente trabalhava 
diversos, trabalhava questões de palestras, é mais uma orientação né, e aí elas não 
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vem, não tem interesse de participar, a nossa dificuldade é essa. (PROFISSIONAL Nº 
05)  

  
Assim, é uma exigência ter grupo de PAIF, mas a gente tem um pouco de dificuldade 
pra fazer, pra trazer essas pessoas pra ficar no grupo PAIF. Por quê? Porque essas 
usuárias elas têm uma certa dificuldade pra sair de casa né, porque são geralmente a 
responsável familiar, ela trabalha ou fora de casa ou dentro de casa, tem as 
responsabilidades com a casa, tem a responsabilidade de levar e trazer menino na 
escola. (PROFISSIONAL Nº 06)  

  

Na fala das Assistentes Sociais percebe-se a afirmativa quanto a não implementação do 

PAIF por meio de ações coletivizadas ou grupais, assim como as tentativas de intervenção nesse 

sentido apresentam peculiaridades, ou seja, geralmente são grupos de mulheres que tende a se 

desenvolver aos moldes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, em dissonância 

das ações e objetivos do PAIF.   

Além disso um aspecto relevante deve ser ressaltado quanto a pulverização ou 

incompreensão do PAIF por parte da gestão, na medida em que há uma tendência em considerar 

grupos de serviço de convivência como sendo grupos de PAIF  

  

[...] dentro dos nossos grupos de convivência a gente sempre trabalha oficinas e 
palestras, basicamente é isso, mas é como eu falei pra você, a gente conta como PAIF, 
mas são famílias do grupo de convivência (...) é uma interpretação da gestão atual, da 
secretaria que eles passaram pra gente. (PROFISSIONAL Nº 01)  

  

Aqui encontramos um ponto crucial de Silva (2001) que assinala ser o foco central da 

implementação o conflito entre decisões e deliberantes, na medida em que pode alterar ou 

condicionar o processo de implementação das políticas. Nessa mesma linha de pensamento, 

Arretche (2001, p.49) chama a atenção para a possibilidade da implementação modificar as 

políticas públicas, principalmente, porque afirma ser constituída por uma “cadeia de relações 

entre formuladores e implementadores e, entre implementadores situados em diferentes 

posições na máquina governamental”. Para a autora a implementação das políticas públicas 

pode ser modificada pela ação dos sujeitos partícipes envolvidos no processo.   

Outra questão que se coloca são as condições necessárias para efetivação do PAIF, ou 

seja, os recursos humanos, estrutura física, condições de trabalho, recursos materiais entre 

outros fatores que condicionam o processo de implementação do PAIF como veremos no item 

seguinte.  
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 6.2 POSSIBILIDADES E LIMITES  

  

De acordo com as orientações do SUAS para a implementação da Política de Assistência 

Social, além da existência do Conselho, Plano e Fundo Municipal, o custeio dos programas, 

projetos, benefícios e serviços socioassistenciais é cofinanciado entre os entes da federação, 

cujos repasses a nível federal exige por parte dos municípios a contrapartida de possuir no 

mínimo infraestrutura básica dos equipamentos públicos e recursos humanos. Diante das 

situações orçamentárias dos municípios, há uma tendência de investimentos ínfimos na 

assistência social, de acordo com Castro (2009, p.108): “como parte dos municípios brasileiros 

dispõe basicamente do repasse de recursos federais e não possui autonomia financeira, o 

investimento na política de assistência social é praticamente nulo”.  

Essa afirmativa pode ser observada na fala das assistentes sociais que apontam vários 

aspectos que limitam a implementação do PAIF  

  

[...] a gente trabalha com visita domiciliar e até o momento a principal dificuldade 
seria o transporte pra gente tá se locomovendo a essas casas. (PROFISSIONAL Nº 
01)  

  
[...] os limites que eu vejo né, os limites é a questão dos recursos metodológicos, a 
gente tem uma dificuldade muito grande, a gente não tem televisão pra assim, a gente 
quer trabalhar uma temática com a família através de filme, a gente não tem, não tem 
DVD entendeu? (...) é, sim também a questão do carro pra visita, a gente tem uma 
dificuldade muito grande (...) (PROFISSIONAL Nº 03)  

  
[...] e dentro das condições objetivas é o que você tá vendo, os prédios são amplos 
mais precisam de muitas reformas pras atividades, a questão do transporte pras visitas 
o município está tentando regularizar isso através de um cronograma mas que também 
o carro é duas vezes ao mês, antigamente tinha vez que nem vinha né (...) uma outra 
dificuldade seria a questão mesmo das condições de trabalho, que a gente sabe que as 
condições de trabalho elas perpassam é, por vários, vários fatores dentro das 
instituições. É quando a gente tem o serviço bem estruturado que tem condições 
adequadas de trabalho a gente, claro que a gente pode fazer mais. O não acesso à 
internet, por exemplo, claro que condições de trabalho não é só ter um computador 
com impressora né, mas é ter uma equipe completa né (...) (PROFISSIONAL Nº 04)  

  
[...] eu percebo assim que um dos grandes limites é mesmo a questão estrutural da 
estrutura daqui do equipamento (...) há os limites salariais, obviamente os nossos 
salários, a estrutura do CRAS, as condições de trabalho (...) (PROFISSIONAL Nº 02)  

  
[...] eu acho que a gente precisava de mais profissionais pra trabalhar junto do PAIF, 
porque a demanda é grande, porque são muitas famílias... é, as condições de trabalho 
também né, não são tão boas né, então assim, é um conjunto de melhorias que a gente 
precisava ter pra fazer o PAIF funcionar como tá escrito nas orientações. 
(PROFISSIONAL Nº 05)  
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Na fala das profissionais observamos inúmeros aspectos referentes as condições 

estruturais necessárias para implementação do PAIF, inclusive a infraestrutura do CRAS se 

mostra insuficiente para os atendimentos. Os dados de 2009, apontados pelo trabalho de Castro 

(2009, p.124), já sinalizavam para a situação insatisfatória dos equipamentos, “quanto às 

instalações físicas, as unidades de CRAS apresentam-se problemáticas”, o que correspondia ao 

comprometimento da implementação da Política de Assistência Social.   

Outro dado relevante refere-se a (in)disponibilidade do transporte para realizar visitas 

domiciliares. Como vimos, a implementação do PAIF encontra-se reduzida aos 

acompanhamentos familiares e este se dá, principalmente, por meio de visitas às famílias como 

afirma as profissionais: 

  

[...] outra coisa também eu acho que, é, a ausência do carro pra fazer visita domiciliar 

atrapalha um pouco também, pois é, a partir dessas visitas a gente pode fazer a busca 

ativa né, trazer o pessoal pro CRAS. (PROFISSIONAL Nº 05)  
  
[...] a gente pode fazer esse acompanhamento familiar tanto por visita domiciliar, 
como esse usuário pode vir ao CRAS. (PROFISSIONAL Nº 06)  
  
[...] nos acompanhamentos, tanto que se dão no próprio local, como também nas 
visitas domiciliares que a gente se direciona até a casa do usuário, principalmente 
aqueles que, ou não vem com alguma frequência, ou não tem condições de vir até o 
equipamento. (PROFISSIONAL Nº 01)  

  

Logo, o acompanhamento familiar torna-se inviável, uma vez que também foi relatado 

pelas assistentes sociais a dificuldade que as famílias enfrentam em comparecer ao CRAS.  

  

[...] um dos limites, por exemplo, é a dificuldade que a família tem de vir até o CRAS, 
muitas delas moram um pouquinho distante, aí não, aí reclamam que não tem como 
vir até o CRAS (...) (PROFISSIONAL Nº 05)  
  

  
Né assim, a distância aqui, a área de abrangência é muito grande, aí tem usuária que 
mora no Abolição, no Parque das Rosas, na Nova Mossoró, assim pra se deslocar aqui 
pro CRAS Redenção, já tem uma certa dificuldade. Aí a área de abrangência da zona 
rural é imensa, tem mais de 10 assentamentos, então é muito difícil esse pessoal vim. 
(...) tem esse lado que a gente encontra de dificuldade pra trazer essas famílias. 
(PROFISSIONAL Nº 06)  
  

  
[...] também a questão do carro pra visita, a gente tem uma dificuldade muito grande, 
porque assim, a extensão do CRAS Sumaré no território ele é muito grande entendeu? 
eu até, já , pronto, já falei lá na secretaria que vai chegar um tempo que a gente não 
vai dá mais conta, porque assim o Sumaré em si já é enorme, aí a gente acompanha 
famílias, aí a gente acompanha famílias lá do Dom Jaime, Jardim Nova Palmeira é, 
ali por trás do CEDUC tudo ali é nosso, Liberdade I sabe? aí assim vai chegar um 
tempo que a gente com a equipe mínima não vai dá mais conta (...) (PROFISSIONAL 
Nº 03)   
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Outro aspecto importante e decisivo para a implementação do PAIF refere-se a equipe 

de referência dos CRAS’s, a qual identifica-se a ausência de profissionais com destaque para 

inexistência do psicólogo em sua grande maioria no quadro, conforme reclamos: 

  

[...] e também né, muitas, porque assim, nem toda família que a gente acompanha é 
serviço do PAIF né, porque como eu expliquei, tem as famílias que a gente acompanha 
através do serviço de convivência e, aí, é mais um desafio pra gente também, porque 
acaba que sobrecarregando porque como eu lhe expliquei né, a gente não tem equipe 
suficiente, só temos só, agora de tarde só tem eu e uma T.N.S.., nós não temos 
orientadores (...) a questão da equipe recursos humanos, a gente tem uma dificuldade 
muito grande é, a gente tá sem psicólogo como eu falei né, então assim, é mais um 
agravante né? (PROFISSIONAL Nº 03)  

  

Essa equipe incompleta faltando o psicólogo né, me faz assim me sentir um pouco 
insegura (...) eu sinto que é de grande importância o psicólogo aqui. 
(PROFISSIONAL Nº 06)  

  

Percebemos a centralidade do assistente social na equipe de referência dos CRAS como 

principais agentes implementadores da política de assistência social e, consequentemente, do 

PAIF.  

Cabe a reflexão: como fica a qualidade dos serviços prestados tendo em vista a 

sobrecarga dos profissionais diante das ações, programas, projetos e serviços dos CRAS’s? 

Como realizar atendimento integral ou atender demandas variadas e distintas de uma família 

com equipe incompleta? Como realizar atendimento interdisciplinar na perspectiva do SUAS, 

cujas respostas devem ser diversificadas e construídas por meio da ação coletiva de diferentes 

profissionais como aponta o documento: 

  

O enfoque interdisciplinar é adotado como processo de trabalho no âmbito do SUAS, 
a partir da compreensão de que o principal objeto de ação da política de assistência 
social – as vulnerabilidades e riscos sociais – não são fatos homogêneos e simples, 
mas complexos e multifacetados, que exigem respostas diversificadas alcançadas por 
meio de ações contextualizadas e para as quais concorrem contribuições construídas 
coletivamente e não apenas por intermédio do envolvimento individualizado de 
técnicos com diferentes formações. (BRASIL 2012, p. 64)   

  

As situações de vulnerabilidade e risco social vivenciadas pelas famílias atendidas no 

PAIF se apresentam de diversas formas e níveis de intensidade, pois, um só usuário ou família 
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traz consigo múltiplas demandas consideravelmente complexas, embora seja ofertado o nível 

básico de proteção como aponta Silva19 (2017): 

  

Trabalha-se cotidianamente com os seguintes exemplos: Usuário(a) soropostivo que 
sofre processo de segregação e discriminação por sua condição de saúde, é excluído(a) 
do mercado de trabalho, não tem renda fixa, nem suficiente para suprir suas 
necessidades sociais, assim como dos seus filhos. Idoso(a) que sofre negligência, 
violência psicológica e financeira por parte dos familiares que, na maioria das vezes, 
são sustentados pelos próprios idosos, somados ao alcoolismo, a drogadição, 
subemprego, conflitos familiares. Criança, órfã de mãe, o pai é presidiário, convive 
com avó paterna que apresenta um quadro de saúde debilitado e precárias condições 
de sobrevivência. A criança vivencia processo de evasão escolar. Grande demanda de 
atendimento psicossocial, inclusive de adolescente com diagnóstico de esquizofrenia, 
crianças com síndromes, distúrbios mentais que convivem mutuamente com outros 
fatores socioeconômicos (violência doméstica, trabalho precário e informal, 
drogadição) que conformam a situação de vulnerabilidade e risco social. (SILVA, 
2017, p. 04).  

  

Fica demonstrado que o perfil das demandas atendidas no PAIF requer intervenções que 

potencializem a efetividade do serviço. Assim, identificamos elementos na fala das assistentes 

sociais que ratificam a natureza das referidas demandas no âmbito do PAIF.  

  

[...] as nossas demandas principais são essas, é com relação a idosos, negligência com 
idoso, criança e adolescente, violação dos direitos como também a questão da renda, 
de trabalho. (PROFISSIONAL N 01)  

  
[...] recebe é de pessoa com deficiência, de idoso a gente recebe é, pronto eu já recebi 
muita demanda de violação de direito com relação a pessoa idosa de algum filho tá se 
apropriando do dinheiro daquele idoso, a gente recebe muita demanda com relação a 
isso. É, criança e adolescente (...) e também demandas do Bolsa Família que é assim, 
é uma das grandes demandas da gente, chega até a ser demais sabe, é muita demanda 
mesmo (...) (PROFISSIONAL Nº 03)  

  
[...] mas a principal, principal demanda assim, e público alvo dessa demanda são os 
idosos e as crianças e adolescentes, são os segmentos mais vulnerabilizados né, ou 
pelo menos que se tem uma percepção maior que esses segmentos eles devem ser 
atendidos com prioridade (...) Cadastro Único também é uma demanda muito forte né 
(...) (PROFISSIONAL Nº 04)  

  
A gente aqui tem uma questão da vulnerabilidade social muito grande né, que eu acho 
que é mais uma questão mesmo de violação de direitos embora que aqui não trabalhe 
com violação (...) a gente percebe que também as expressões da questão social estão 
presentes em todas essas dimensões desses sujeitos, é a questão de saúde, é a questão 
de fome, de miséria de violência, todas as demandas elas vêm aqui pro CRAS (...) 
(PROFISSIONAL Nº 02)  

  
Pronto, no âmbito do PAIF a principal demanda que a gente tem ultimamente são com 
relação a negligência, seja ela com idoso, seja ela com criança (...) (PROFISSIONAL 
Nº 05)  

 

19 Trabalho publicado no II Seminário Nacional de Serviço Social Trabalho e Políticas Sociais da Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC.   
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Percebemos que as demandas do PAIF são comuns nos equipamentos e, ao mesmo 

tempo, expressivas o que exige, dentre outros, equipe de referência completa para o 

atendimento das necessidades dos usuários no âmbito do PAIF. Entretanto, a presença desse 

limite tende a fragilizar a implementação do serviço.   

Ainda dentro da dimensão dos limites para operacionalização do PAIF, outros 

elementos foram apontados pelas profissionais como a articulação em rede, os limites da 

política de assistência social e os relacionados ao exercício do assistente social no contexto das 

relações do mundo do trabalho como veremos:  

  

[...] eu acredito que um dos maiores limites é mesmo a articulação em rede, porque 
você sabe que o CRAS ele não atua sozinho né, a gente precisa dessa questão da 
articulação em rede intersetorial e a gente não vê muito, pelo menos aqui no município 
essa contrapartida, essa contrareferência dos serviços. Por exemplo, quando eu envio 
um relatório de alguma situação familiar, eu já envio pra, um exemplo né, o Ministério 
Público, já no mesmo relatório o conselho tutelar, o mesmo relatório serviço de saúde 
ou unidade básica de saúde né, mas a gente não tem retorno. (PROFISSIONAL Nº 
04)  
  
A questão da intersetorialidade que a gente busca né, até porque a assistência social 
ela não vai conseguir sozinha dá conta né, porque eu não sei se você já percebeu mais 
muitas das famílias que chegam pra gente é como se só a assistência social fosse 
resolver, desse conta de tudo, e aí é como eu lhe falei muita coisa extrapola o nosso 
âmbito né, então a gente tenta se articular com a rede que aí também é uma das nossas 
dificuldades, porque assim, é como se cada um tivesse no seu quadrado, essa família 
é do CRAS, essa família é da saúde entendeu? E, muitas vezes, também quando a 
gente faz um encaminhamento pra uma política pública, pronto pra saúde, a gente não 
tem essa resposta, então a gente não sabe o que foi que eles fizeram entendeu? Não 
tem a contrareferência (...) (PROFISSIONAL Nº 03).  

  
[...] outro grande limite é a própria política né, os limites que a gente não consegue ir 

muito além do que está posto (...) (PROFISSIONAL Nº 02)  
  
[...] a gente vive uma conjuntura de desemprego estrutural e que a gente não tem a 
inserção desses sujeitos e a assistência social ela acaba assumindo uma centralidade 
como se ela fosse acolher os desassistidos do mercado de trabalho.  
[...] a polivalência que assola o trabalho da gente, a gente acaba fazendo diversas 
tarefas e funções até mesmo que não cabe ao assistente social né (...) eu posso até 
colocar a dupla jornada de trabalho dos profissionais e a tripla quando são 
profissionais femininos porque, por exemplo, a maioria tem outros vínculos, a gente 
não só tem um vínculo pra suprir as nossas condições de subsistência, então a gente 

acaba ficando profissionais sobrecarregados. (PROFISSIONAL Nº 04)  

  

Diante das falas identificamos a fragilidade do trabalho articulado em rede, seja aos 

serviços socioassistenciais ou demais serviços setoriais como saúde, educação, órgãos de 

proteção e defesa de direitos, entre outros. Isso implica necessariamente na inexistência da 

promoção aos direitos sociais, ou seja, o não atendimento das necessidades dos usuários, uma 
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vez que, as demandas das famílias em sua grande maioria extrapolam o âmbito assistencial. São 

múltiplas demandas que necessitam do atendimento integrado em vários setores e políticas 

públicas para o alcance da perspectiva prevista pelo PAIF que é a segurança de acolhida, ou 

seja, ter suas necessidades atendidas.  

  

Ter acolhida suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades; receber 
orientações e encaminhamentos, com o objetivo de aumentar o acesso a benefícios 
socioassistenciais e programas de transferência de renda, bem como aos demais 
direitos sociais, civis e políticos. (BRASIL, 2014, p. 14)   

  

Para tanto, o mesmo documento prever a Articulação em Rede por meio dos  

  

Serviços socioassistenciais de proteção social básica e proteção social especial; 
Serviços públicos locais de educação, saúde, trabalho, cultura, esporte, segurança 
pública e outros conforme necessidades;  
Conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos;  
Instituições de ensino e pesquisa;  
Serviços de enfrentamento à pobreza;  
Programas e projetos de preparação para o trabalho e de inclusão produtiva; e Redes 
sociais locais: associações de moradores, ONG’s, entre outros. (BRASIL, 2014, p. 15)   

  

Desse modo, é possível inferir que a ausência do trabalho intersetorial compromete a 

implementação do PAIF na perspectiva da proteção integral, sobretudo, um dos seus objetivos 

que seria “Promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de 

direitos” (BRASIL, 2014, p. 11)  

Se essa articulação não for implementada corre-se dois riscos:  

  

[...] o primeiro, de superdimensionar a assistência social e atribuir a ela funções e 
tarefas que competem ao conjunto das políticas públicas; e o segundo, de restringir o 
conceito de proteção social aos serviços socioassistenciais; neste caso, o conceito de 
proteção social passa a ser confundido com a assistência social e perde sua 
potencialidade de se constituir em amplo conjunto de direitos sociais. (CFESS, 2011, 
p. 09)  

  

Outro dado relevante refere-se aos limites operacionais da própria política de assistência 

social apontados pelas assistentes sociais quando mencionam a impossibilidade da política dar 

conta de tudo. Isso nos remete a reflexões que apontam a suposta centralidade da política como 

principal instrumento de enfrentamento das desigualdades sociais (MOTA, 2011). Esse 

entendimento atribui à política a capacidade de solucionar problemas estruturais que estão 

ancorados no solo de origem do sistema capitalista de produção e, ao mesmo tempo, torna 

invisível as reais possibilidades de transformação da realidade.  
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Outro apontamento identificado nas falas refere-se a suposta função que exerce a 

Política de Assistência Social nas relações do mundo do trabalho, a qual atuaria como uma 

compensação da desproteção social vivenciada pelos cidadãos que não estão inseridos no 

mercado de trabalho nem cobertos pela previdência social. Nesse sentido, a assistência social 

atuaria como um amparo, uma resposta aos excluídos ou incluídos de forma precária no 

mercado de trabalho.   

São aspectos ou contornos da assistência social que se objetiva no cotidiano dos 

equipamentos sociais e que implicam diretamente na implementação da política, traduzida por 

meio dos benefícios, programas, projetos e serviços, especialmente o PAIF.   

Identificamos do mesmo modo reclamos sobre condições e mercado de trabalho do 

Assistente Social que impactam sobre a implementação do PAIF. Percebe-se que o trabalho das 

assistentes sociais está inscrito na mesma conjuntura de precarização e flexibilização das 

relações de trabalho que assola toda classe trabalhadora, observação ratificada por Iamamoto 

(2012): 

  
A polivalência, a terceirização, a subcontratação, a queda de padrão salarial, a 
ampliação de contratos de trabalho temporários, o desemprego são dimensões 
constitutivas da própria feição atual do Serviço Social e não uma realidade alheia e 
externa, que afeta “os outros”. (IAMAMOTO, 2012, p. 48-49)  

  

A condição de trabalhador assalariado, a instabilidade do vínculo, a desvalorização 

salarial, as condições de trabalho, a flexibilização, sobrecarga entre outros, são fatores que 

incidem sobre as respostas profissionais dos assistentes sociais diante das necessidades dos 

usuários. Inclusive o município utilizou-se do artifício de dobrar a carga horária dos 

profissionais de 20 horas para 40 horas como uma alternativa a convocações de profissionais 

concursados, estratégia que rebate diretamente no exercício desses profissionais.   

Esses desdobramentos são indicativos dos diversos e distintos limites concretos que se 

apresentam no cotidiano de implementação do PAIF, embora, por outro lado, numa proporção 

bem menor tenhamos identificado as possibilidades quanto a materialização do serviço como 

assinala as assistentes sociais: 

  

[...] acho que a própria divulgação também melhorou bastante, porque aí quando a 
gente tem a oportunidade de tá divulgando os serviços e, dentro deles, a gente acaba 
orientando também essa questão do PAIF de uma forma mais simplificada pro usuário 
entender que eles têm esse direito (...) (PROFISSIONAL Nº 01) 
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[...] o município tá no processo de capacitações e a gente tá revendo essa questão de 
mais burocrática né, com relação ao PAIF e a equipe técnica (...) (PROFISIONAL Nº 
04)  
  
[...] a gente divulga o trabalho do CRAS né, o PAIF, também é isso, não é só aqui 
com os usuários do CRAS as ações do PAIF ela se estende também para a comunidade 
pra nossa área de abrangência. (PROFISSIONAL Nº 06)  

  

Nas falas das profissionais observamos a ocorrência de capacitações direcionadas aos 

serviços socioassistenciais do município, particularmente, sobre os aspectos que envolvem a 

operacionalização do PAIF. Ponto esse de suma importância para o processo de implementação 

em consonância com a proposta do serviço.   

Longe da interpretação que concebe a implementação polarizada entre implementadores 

e meios, compreendemos que, embora se tenha os meios para implementar, ou que se tenha de 

forma precária, a ausência do conhecimento, informações, do domínio sobre o arcabouço 

teórico da própria política de assistência social, fragiliza de maneira significativa a execução 

do serviço.  

Outra possibilidade identificada nos relatos para implementação do PAIF seria a 

divulgação na área de abrangência do CRAS, da existência das ações e serviços do 

equipamento, de fundamental importância para dar conhecimento e visibilidade aos direitos e 

os meios de exercê-los.   

  

6.3 ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO   

  

Com relação as estratégias desenvolvidas para implementação do PAIF ou as 

intervenções necessárias para a concretização das ações individuais e coletivas no âmbito do 

serviço, identificamos referência a alguns limites, isso implica compreendermos que são 

estratégias que não potencializam o serviço, ao contrário fragiliza sua implementação, como é 

o caso das visitas domiciliares condicionada a viabilidade do transporte e a questão do trabalho 

em equipe e intersetorial.  

  

Pronto, aí seria basicamente isso, os atendimentos por demanda espontânea ou a 
convite mesmo que o usuário vem pra cá para os atendimentos individuais ou mesmo 
com a própria família que vem o indivíduo isolado como também vem a família, as 
visitas domiciliares e a busca ativa. (PROFISSIONAL Nº 01)  
  
A questão da intersetorialidade que a gente busca né, até porque a assistência social 
ela não vai conseguir sozinha dá conta né (...) pronto, isso também é, foi uma 
discussão no início do ano a gente começou né como estratégia a questão da 
territorialização que é muito importante, importante conhecer o território (...) 
(PROFISSIONAL Nº 03)  
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Pronto, a gente procura muito focar no trabalho é, interdisciplinar né, assistente social, 
técnico de nível superior, psicólogo né e, além disso, é com articulação com os outros 
membros da equipe como a coordenação né, os orientadores, pra que a gente trace 
estratégias em equipe através de reuniões, de planejamento, de como é que a gente vai 
trabalhar é, as famílias né (...) (PROFISSIONAL Nº 04)  

  

  

É importante não confundirmos estratégias para implementar o PAIF com as ações 

desenvolvidas em seu âmbito. As estratégias situam-se em pressupostos éticos, metodológicos, 

técnico e operativo e não são particulares e próprias do PAIF, ao contrário das ações. Nesse 

sentido, essa incompreensão tende a generalização e indefinição do PAIF, o que pode 

comprometer seu processo de implementação.  

Entretanto, identificamos esse aspecto nas falas a seguir:  

  

É são essas né como eu falei assim né, a gente pra implementar o PAIF, a gente utiliza 
essas estratégias né, do acolhimento da escuta, da orientação, as oficinas também faz 
parte das ações do PAIF essas oficinas socioeducativas (...) (PROFISSIONAL Nº 06)  
  
Pronto, a principal estratégia que a gente tem utilizado é de chamar a família né, de 
fazer esse acompanhamento né, é, semanalmente, a depender da situação pelo usuário, 
a gente tem como estratégia ficar acompanhando a família (...) (PROFISSIONAL Nº 
05)  
  
[...] eu acho que a principal estratégia é a demanda de fato, você tem que ouvir o 
usuário pra captar qualquer demanda, é necessário ouvir, então os nossos usuários 
aqui do CRAS eles tem muita demanda de fato, então a gente só consegue captar isso 
de fato através de uma escuta qualificada (...) (PROFISSIONAL Nº 02)  

  
   

São estratégias consideradas acanhadas diante das múltiplas e diversificadas situações 

de desproteção social vivenciadas pelas famílias que demandam ações de caráter preventivo, 

protetivo e proativo. A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais de 2014 

recomenda o desenvolvimento de algumas estratégias tais como: busca ativa, diagnóstico do 

território, construção do plano de acompanhamento familiar, planejamento de ações, estudo 

social, cadastramento socioeconômico, avaliações, entre outros, para o alcance dos objetivos 

do PAIF.  

Percebe-se que as estratégias para implementação do PAIF diante das demandas 

expressivas e recorrentes nos equipamentos, como vimos, se mostram insuficientes para atender 

as necessidades dos usuários.  

No tocante a concepção do profissional que, em sua grande maioria, vimos a 

centralidade diante da implementação do PAIF, identificamos consonância e convergência 

entre a perspectiva de intervenção do assistente social com os propósitos e objetivos do serviço 
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em praticamente todos os entrevistados. Principalmente, o aspecto que atribui ao PAIF a 

dimensão do direito socioassistencial, o que contribui para afirmar a assistência social enquanto 

direito do cidadão, dever do Estado e superar o viés assistencial que historicamente perpassa 

essa política.  

  

O PAIF ele é um serviço de proteção e atendimento integral a família né, é um trabalho social 
ofertado para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, o objetivo dele é 
fortalecer os vínculos, promover o acesso aos serviços né, aos direitos, é...., fortalecer a 
função protetiva da família (...) o objetivo do PAIF é fortalecer a função protetiva da família, 
é assegurar esse espaço como eu falei de reflexão da sua própria realidade né, assegurar o 
espaço de acesso a direitos né (PROFISSIONAL Nº 05)  
  
Assim, o PAIF, eu acho um serviço de grande importância né, porque tudo gira aqui em torno 

do PAIF né (...) então assim eu acho, assim um serviço importante, é porque é nele que a 

gente toma pé de tudo que tá acontecendo com aquele usuário né, o que aquele usuário 

demanda, quais são suas necessidades, suas aflições, suas vulnerabilidades, assim e é através 

do PAIF que a gente consegue detectar tudo isso e fazer os encaminhamentos necessários 

afim de que esse usuário tenha pelo menos o mínimo de acesso aos direitos, tenha pelo menos 

o básico né, os direitos básicos (PROFISSIONAL Nº 06)  
  

  

Percebemos em outros relatos o aparente distanciamento entre teoria e prática, ou a 

interpretação que percebe a prática diferente da teoria como assinala as assistentes sociais:  

  

Pronto, como eu falei a questão da compreensão do PAIF pela equipe eu mim incluo, 
porque aí você tem aqueles livros, os textos que trazem o que é né, o serviço e tudo, 
as nomenclaturas, mas na prática você acaba se perdendo um pouco (...) mas 
basicamente assim, diante daquilo que a gente faz, daquilo que a gente implementa, a 
gente tenta trabalhar, seria assim, eu acho que inclui um dos principais objetivos do 
CRAS, que é você trabalhar os vínculos familiares tentando trabalhar essas 
vulnerabilidades, tentando fortalecer as famílias (...) (PROFISSIONAL Nº 01)  
  
Eu penso que esse trabalho com as famílias ele fortalece os vínculos ainda que esse 
trabalho ele de fato, ele ainda esteja muito atrelado aos documentos normativos, ao 
que as cartilhas elas dizem, as orientações técnicas do PAIF, tudo muito lindo né, tudo 
muito é bem colocado digamos assim, mais que a realidade na realidade nossa, das 
nossas famílias no território, ela se efetiva de uma forma diferente. (PROFISSIONAL 
Nº 04)  

  

Esse aspecto que tende a distanciar as dimensões teórica e prática se mostram como um 

risco, na medida em que o profissional pode operar sem os fundamentos teórico-metodológico, 

ético-político necessários para a implementação dos programas projetos, benefícios e serviços 

socioassistenciais. Isso pode levar ao desenvolvimento de ações esvaziadas ou generalizadas 

junto às famílias que demandam atendimento no PAIF.   
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Esse apontamento nos remete a reflexões relevantes quanto a materialização do PAIF, 

ou seja, se na teoria é uma coisa e na prática é outra, o serviço pode estar acontecendo de 

diversas formas, adquirindo distintos formatos nos equipamentos.   

Outro dado identificado merece ser destacado nessa dimensão da concepção do 

profissional sobre o PAIF, qual seja a tendência em confundir o PAIF com as ações do CRAS 

conforme o relato:  

  

A gente aqui trabalha né com a dimensão da totalidade dos sujeitos dos usuários e 
dentro dessa dimensão a gente trabalha com algumas estratégias, algumas ações né, 
como por exemplo o serviço de convivência, os grupos que a gente tem, os grupos de 
crianças, idosos e mulheres né, e dentro desses grupos a gente tenta trabalhar essa 
questão da integralidade e totalidade dos sujeitos, temos palestras também 
trabalhamos com cursos. E, também, a gente tem o atendimento psicossocial também 
que é uma forma de captar as demandas dos nossos usuários né, numa perspectiva de 
totalidade tal, como eu te falei né. (PROFISSIONAL Nº 02)  

  

Na verdade, essa indefinição ocorre quando há o conhecimento frágil sobre o serviço e 

nessas circunstâncias, ou tudo, ou nada é PAIF. Isso implica a pulverização ou esvaziamento 

que comprometem a implementação do PAIF em sua plenitude.  

Fazendo um contraponto a esse aspecto, identificamos na fala das assistentes sociais 

clareza e definição entre PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos:  

  

Serviço de Convivência ele, eu tenho ele como um complemento as ações do PAIF. 
que aí é como eu lhe falei, chega uma família pra acompanhamento, então, por 
exemplo, tem uma mãe e duas crianças, e aí o quê que a gente tá fazendo? A gente tá 
tentando trabalhar essa questão da família e inserir essas crianças no serviço de 
convivência entendeu? E aí a gente acompanha nas temáticas ações que tenham a ver 
com o PAIF.  (PROFISSIONAL Nº 03)  

Assim, pra equipe de referência fica claro essa distinção entre grupos PAIF né, e 
grupos de convivência, só que, para os outros profissionais é, os terceirizados né, o 
pessoal de apoio né, às vezes, a própria gestão, parece que pra eles só existe o serviço 
de convivência né, então é isso. (PROFISSIONAL Nº 05)  

[...] aqui a gente trabalha com os dois serviços né, PAIF que só é ofertado dentro do 
CRAS não pode ser em outro lugar e o serviço secundário que no caso né, na realidade 
de Mossoró seria o serviço de convivência. (PROFISSIONAL Nº 01)  

   

É de suma importância a distinção entre PAIF e SCFV apontados no capítulo III, em 

especial o reconhecimento da centralidade que é atribuído ao PAIF como principal serviço do 

equipamento, a qual contribui para afirmação, legitimidade e assegurar a adoção das ações de 

caráter estatal destinadas à proteção social.  

Outro dado relevante encontramos nas concepções que apontam a territorialização como 

possibilidade para implementação do PAIF, inclusive contextualizando e fazendo a articulação 
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entre vulnerabilidades sociais e questão social, o qual demonstra uma compreensão situada na 

totalidade dos processos.  

  
[...] o PAIF ele não é só no papel, um serviço que está no papel, mas ele é um serviço 

que ele deve ser implementado né, dentro dos territórios e, nesse sentido, atuar com 
relação a essas famílias diante das realidades e dos contextos familiares que estão aqui 
né, dentro desse território e no contexto nosso, da nossa realidade que é uma realidade 
da Questão Social no Nordeste, que tem suas especificidades e, se você for estudar a 
Questão Social no Brasil, você vai ver que a nossa região de fato ela é bastante, 
digamos assim, bastante agudizada. (PROFISSIONAL Nº 04)  
  
[...] foi uma discussão no início do ano a gente começou né como estratégia a questão 
da territorialização, que é muito importante, importante conhecer o território (...) 
(PROFISSIONAL Nº 03)  
  

[...] a gente percebe que também as expressões da Questão Social estão presentes em 
todas essas dimensões desses sujeitos (...) (PROFISSIONAL Nº 02)  

  

No tocante a territorialização, incluir essa dimensão na concepção se mostra necessária, 

na medida que, se constitui como um mecanismo de gestão diante do diagnóstico das situações 

de vulnerabilidade social vivenciadas pelas famílias referenciadas ao CRAS. Isso possibilita a 

identificação dos sujeitos e necessidades que demandam atendimento no PAIF.   

Percebemos que esse direcionamento corrobora com a perspectiva da territorialização 

preconizada pela PNAS:  

  

[...] trata-se de identificar os problemas concretos, as potencialidades e as soluções, a 
partir de recortes setoriais que identifiquem conjuntos populacionais em situações 
similares, e intervir através das políticas públicas, com o objetivo de alcançar 
resultados integrados e promover impacto positivo nas condições de vida. (BRASIL, 
2004, p. 44)  

  

Ao mesmo tempo, esse instrumento pode potencializar a implementação do PAIF, a 

partir do mapeamento dos indicadores de vulnerabilidades e de suas causas geradoras, bem 

como, para a proposição de respostas profissionais junto aos usuários em seu contexto familiar.   

Quanto ao aspecto que registra a presença das manifestações da questão social no 

equipamento expressa por meio das necessidades dos usuários no âmbito do PAIF, se mostra 

de grande valia para leitura e interpretação da realidade na qual estão inscritos.  

Por um lado, permite compreender que a política de assistência social vem demandando 

desses profissionais o comprometimento com a consolidação das bases democráticas, a 

afirmação dos direitos e com a garantia da proteção social.   

Por outro lado, interpretar as manifestações da questão social, bem como suas raízes e 

determinantes é de fundamental importância para a proposição de respostas, para vislumbrar 
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possibilidades de ação que efetive direitos. Para Iamamoto (2012), o assistente social tem sido 

historicamente um dos agentes que implementam políticas públicas, porém, na concepção da 

autora o profissional deve romper com as atividades burocráticas e rotineiras das instituições 

afirma que esse seria um grande desafio para a categoria.  

  

Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é desenvolver sua 
capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes 
de preservar e efetivar direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano. Enfim, 
ser um profissional propositivo e não só executivo.  
(IAMAMOTO, 2012, p 20)  

  

Com esse mesmo direcionamento, o documento que trata dos parâmetros para atuação 

do Assistente Social na Política de Assistência Social recomenda, entre outros, algumas 

competências gerais para compreensão do contexto no qual intervém: 

  

• apreensão crítica dos processos sociais de produção e reprodução das 
relações sociais numa perspectiva de totalidade.  
• identificação das demandas presentes na sociedade, visando a 
formular respostas profissionais para o enfrentamento da questão social, 
considerando as novas articulações entre o público e o privado. (CFESS, 
2011, p. 19)   

  

Essa percepção contextualizada e articulada à totalidade dos processos possibilita a 

ruptura com abordagens tradicionais e pragmáticas que reforçam práticas conservadoras que 

tratam as situações de vulnerabilidades sociais como problemas pessoais que devem ser 

resolvidos individualmente.   

Diante disso, pensar a avaliação da implementação das políticas sociais públicas como 

um processo e, ao mesmo tempo, como possiblidade, se mostra de grande valia para trilharmos 

um caminho profícuo em direção a um horizonte de afirmação das políticas sociais públicas, de 

consolidação das bases democráticas, de assegurar o protagonismo do Estado na assunção de 

seus deveres, de garantir o acesso aos direitos e os meios de exercê-los.   

Por outro lado, há que se considerar que inúmeros percalços se fazem presentes no 

trajeto de implementação da política de assistência social, como vimos, a presença de grandes 

barreiras que oscila entre o viés assistencial e o campo do direito, a (des)responsabilização do 

Estado, (des)financiamento público, a retirada de direitos que rebatem diretamente na 

materialização da assistência legal, entre outros. Isso significa que a política de assistência 

social tende a assumir vários formatos nos distintos municípios do Brasil, até porque somado a 

esses entraves, existem os de ordem local.   
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Entretanto, não podemos deixar de vislumbrar as possibilidades, embora reduzidas que 

podem ser acionadas para o redesenho ou reconfiguração da política em questão, reflexão que 

vale também para o PAIF.  

O PAIF se constitui em um direito socioassistencial, sendo o principal serviço da 

proteção social básica, de caráter continuado que se efetiva exclusivamente nos CRAS. Em 

Mossoró como vimos, registra-se a presença da rede de serviços socioassistenciais do SUAS, 

divididas em proteção básica e especial. O nível básico está estruturado conforme o porte do 

município que requer a existência de equipamentos sociais nos territórios considerados 

vulneráveis e o número de famílias referenciadas. Logo, existem 13 equipamentos em 

funcionamento em Mossoró, sendo 12 (doze) urbanos e 01(um) rural. Dos 12 (doze) urbanos 

visitamos 06 (seis), localizados nas zonas Norte, Sul, Leste, Central e Oeste.  

Portanto, se existem CRAS’s e se estes são unidades implementadoras da assistência 

social nos termos de Castro (2009), são, do mesmo modo, implementadoras do PAIF em 

Mossoró. Resta-nos saber qual configuração assume na particularidade do município.  

Observamos que há oferta considerável de demandas no âmbito do PAIF, tais como do 

Judiciário, Conselho Tutelar, Ministério Púbico, em especial aquelas consideradas prioritárias 

pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, como famílias beneficiárias de 

programa de transferência de renda e benefícios socioassistenciais, famílias que vivenciam 

situações de vulnerabilidade e risco social, negligência contra criança, pessoa idosa e com 

necessidades especiais, entre outros. Situações decorrentes da:  

  

[...] pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de 
vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de 
vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de abrangência dos CRAS. 
(BRASIL, 2014, p. 13)  
  

Como foi visto, são múltiplas as demandas que requerem respostas correspondentes as 

necessidades dos indivíduos e famílias na direção da proteção e atendimento integral como 

propõe o serviço. Entretanto, vimos que as ações desenvolvidas se limitam as de cunho 

individual como acompanhamentos e encaminhamentos, com exceção de 01(um) profissional 

que assinalou a existência de atividades coletivas (oficinas socioeducativas) no equipamento.   

Percebemos que a realidade identificada em experiência profissional vivenciada ainda 

se faz presente na realidade dos CRAS de Mossoró/RN, ou seja, a implementação do PAIF de 

forma reduzida ao atendimento individualizado em detrimento das atividades coletivas ou 
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grupais. Quais implicações podem decorrer dessa situação? Em atendimento frágil, no 

esvaziamento do PAIF, no atendimento do necessitado em detrimento das necessidades.  

Um dado preocupante observado diz respeito a tendência da gestão atual em considerar 

grupos do serviço de convivência como sendo de PAIF. Essa constatação além de comprometer 

os objetivos e propósitos do serviço, contribui para se sobrepor as ações coletivizadas do PAIF, 

até porque identificamos que inexistem nos equipamentos.   

Outro aspecto que corrobora com essa interpretação são as tentativas ou intervenções 

com grupos de mulheres que seria um arranjo de ações grupais PAIF, mas que se desenvolve 

aos moldes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Estes contornos mostram 

como vem se dando o processo de implementação do PAIF nos CRAS.  

Quanto aos limites e possibilidades, observamos que há uma proporção maior dos 

entraves à implementação do PAIF em detrimento das possibilidades que se mostraram tímidas 

diante do quadro de desproteção social vivenciado pelas famílias. Dos limites identificados 

todos tem a sua relevância, mas destacamos a questão da equipe de referência incompleta, 

sobretudo, os reclamos quanto a ausência do psicólogo e as condições de trabalho.  

A equipe de referência do CRAS que a este é referenciado o total de 5.000 famílias com 

capacidade de atendimento anual de 1.000, deve ter uma equipe técnica composta “por quatro 

técnicos de nível médio e quatro técnicos de nível superior, sendo dois assistentes sociais, um 

psicólogo e um outro profissional que compõe o SUAS”. (BRASIL, 2012, p, 61). O porte de 

Mossoró, porém, como vimos a centralidade do Assistente Social diante da implementação do 

PAIF é uma constante, embora o município tenha avançado quanto a questão do concurso que 

garante a continuidade dos serviços, fato que compromete a implementação do PAIF.  

No tocante as condições de trabalho, chama a atenção a referência da insuficiência do 

transporte para realizar visitas domiciliares em todas as falas. De fato, se praticamente os 

atendimentos PAIF se restringem a acompanhamentos familiares que devem ser realizados por 

meio de visitas domiciliares, logo, deve existir o transporte para a locomoção dos profissionais. 

A partir do momento que isso não se realiza, torna-se inviável os acompanhamentos, 

consequentemente, inviabilizam também o serviço.  

Outro dado significativo refere-se aos reclamos quanto a questão do trabalho em rede, 

fundamental para o atendimento integral das demandas das famílias, uma vez que, se 

apresentam de forma heterogênea e complexa e requerem atendimento de outros setores. Há de 

se convir que a proteção social preconizada pela assistência social não tem resolutividade em 

seu sentido amplo, se não for articulada às demais políticas públicas como preconiza o modelo 

de proteção social cristalizado na Constituição Federal de 1988.   
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De acordo com os dados obtidos, o trabalho articulado em rede se mostra deficitário e 

obscurece a exclusão de famílias do acesso aos direitos sociais, ao mesmo tempo, compromete 

a implementação do PAIF em sua plenitude.  

Outro aspecto chama a atenção no que se refere aos contornos do Serviço Social no 

contexto do mundo do trabalho, pois, constatamos uma intervenção profissional condicionada 

aos processos de precarização das relações de trabalho, na medida que, identificamos nas falas 

referências a baixos salários, desvalorização profissional, sobrecarga, dupla jornada de 

trabalho, polivalência, adoecimento profissional e a tendência em realizar ações que extrapolam 

suas atribuições e competências profissionais.   

  

[...] eu já falei lá na secretaria, olhe gente eu não faço visita, eu não sou policial, porque 
assim, disseram que a gente tem que fazer a visita e tem que olhar se a família 
realmente precisa daquele benefício, eu já disse que não faço visita assim, a visita pra 
mim ela tem outro significado entendeu? (PROFISSIONAL Nº 03)  

  
[...] a gente acaba fazendo diversas tarefas e funções até mesmo que não cabe ao 
assistente social né, como por exemplo essa questão de ter que dá resposta ao 
judiciário pela questão da coerção que o judiciário é tem em cima da gente (...) 
(PROFISSIONAL Nº 04)  
  
[...] os profissionais eles têm ido muito além do que é realmente de fato uma atribuição 
nossa, no intuito de garantir no mínimo os direitos dos nossos usuários diante dos 
nossos limites entendeu? (PROFISSIONAL Nº 02)  

  

Outro ponto relevante vimos na identificação da própria política de assistência social 

como sendo um limite de ordem operacional, observação pertinente na medida em que implica 

fragilidade quanto a implementação do PAIF na direção da proteção integral às famílias.  

Ainda nessa dimensão identificamos limites quanto a estrutura dos equipamentos, a 

ausência de recursos metodológicos e a dificuldade que enfrenta as famílias para acessar os 

CRAS.  

Por outro lado, identificamos possibilidades de ação que podem ser acionadas para 

potencializar a implementação do PAIF que aliada as estratégias se mostram de grande valia 

para o atendimento das necessidades das famílias e indivíduos.  

Como foi visto, a questão da divulgação dos serviços se constitui num mecanismo 

estratégico para dar visibilidade até mesmo ao próprio equipamento, pois, percebe-se nos 

depoimentos indícios que nos levam a inferir que os CRAS’s ainda padecem do 

desconhecimento por parte da população, dado que foi constatado por Castro (2009), quando 

assinala:  
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Apesar de possuir uma demanda significativa, os CRAS’s ainda são basicamente 
desconhecidos pela comunidade em geral e, quando sabem da sua existência, a 
população, muitas vezes, desconhece os programas, serviços e atividades a que têm 
direito. (CASTRO, 2009, p. 123)  

  

Temos que destacar outra possibilidade relevante no tocante as capacitações que vem 

sendo realizadas pelo município. De acordo com a PNAS o conhecimento da legislação social 

é fundamental para o exercício da equipe técnica do CRAS, pressuposto que orienta a 

qualificação no âmbito institucional. Levando em consideração que não se tem muita tradição 

em operacionalizar o serviço, embora sua implantação no município registra-se desde os anos 

de 2005, é de fundamental importância essas capacitações, pois, potencializa a concretude das 

ações no âmbito do PAIF.   

Algumas profissionais apontaram como possibilidade de intervenção junto as famílias 

no âmbito do PAIF, as parcerias de outras instituições e voluntariado como assinalam  

  

O PAIF ele vem pra fortalecer a família né, pra trabalhar a questão da autonomia, seja 
por meio de orientação, seja por meio de cursos que a gente tem, parcerias, vez ou 
outra, aparece uma parceria com SENAC, com SESC, a gente oferta os cursos (...) 
(PROFISSIONAL Nº 05)  

  
[...]  mais também a gente quando há essa possibilidade nós convidamos pessoas que 
nós já temos como parceiros né, que são os voluntários né, muitos voluntários eles 
chegam até nós e ficam aqui, e ficam, às vezes, por muito tempo nos ajudando, nos 
auxiliando (...) a gente vai buscar parceiros, a gente vai buscar a colaboração de 
alguém, ajuda de alguém, se não vier a tempo ou se a prefeitura não tiver condição de 
mandar, a gente se movimenta (...) (PROFISSIONAL N° 06)  

  

Embora as profissionais percebam como possibilidade a atuação de agentes da sociedade 

civil no âmbito da assistência social, compreendemos que essas ações desenvolvidas por esses 

atores são os reflexos da desresponsabilização do Estado diante das necessidades dos usuários.   

Nessa linha de possibilidades, podemos associar as estratégias desenvolvidas para 

implementação do trabalho social com as famílias em situação de vulnerabilidade social, como 

a busca ativa, a territorialização, o trabalho interdisciplinar e as visitas domiciliares.   

São estratégias consideradas acanhadas diante das múltiplas e diversificadas situações 

de desproteção social vivenciadas pelas famílias, que demandam ações de caráter preventivo, 

protetivo e proativo. A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais recomenda o 

desenvolvimento de algumas estratégias tais como: busca ativa, diagnóstico do território, 

construção do plano de acompanhamento familiar, planejamento de ações, estudo social, 

cadastramento socioeconômico, avaliações, entre outros, para o alcance dos objetivos do PAIF.   
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Com relação a concepção do assistente social sobre o PAIF, encontramos alguns 

equívocos como a tendência em confundir as ações do CRAS com as do PAIF, e o suposto 

distanciamento entre teoria e prática alegado por algumas profissionais.   

Esses aspectos imprimem esvaziamento e pulverização às ações do serviço, ao mesmo 

tempo, corre-se o risco de desqualificar o PAIF, na medida em que pode estar sendo realizado 

descolado do conhecimento científico.   

No geral, vimos que a concepção do assistente social sobre o PAIF está em consonância 

com os propósitos do serviço e perspectiva da política que atribuem ao PAIF importância e 

centralidade no espaço do CRAS. Desse modo, compreendemos que este aspecto se mostra 

menos como entrave e mais como possibilidade de efetivação do PAIF.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Constituição Federal de 1988 representou para a assistência social uma conquista no 

que tange a sua inserção no campo do direito, adquirindo legitimidade e reconhecimento perante 

o Estado dado o modelo de proteção social desenhado na Carta Magna, embora a literatura 

especializada acene para a marginalidade que ocupa a assistência social no conjunto das 

políticas públicas. 

A seguridade social erige um modelo de proteção social alicerçado sob princípios como 

a universalidade, equidade, descentralização, uniformidade e equivalência entre outros, 

destinado aos cidadãos, aos quais devem ser garantidos direitos nos campos da Saúde, 

Previdência e Assistência Social no horizonte da garantia de cidadania sob a responsabilidade 

do Estado.  

A inserção da assistência social no campo das políticas públicas contribuiu para a 

reconfiguração de formatos e modelos de ações assistenciais, perante as necessidades sociais 

dos usuários, investidas do direito, portanto, reclamáveis diante da ausência do Estado. É assim 

que a assistência social inicia seu trajeto como política, na tentativa de superar marcas de um 

passado caracterizado por práticas assistencialistas, clientelistas, caritativas sob a ótica do 

favor. 

Nessa perspectiva, a LOAS promulgada em 1993 representou um avanço na direção da 

construção de uma política de Estado que delimita, entre outros, provisões assistenciais, os 

meios de exercê-los e responsabilidade estatal, ou seja, o que, por quem e como deve ser trilhado 

os caminhos na direção da montagem da PNAS. 

A PNAS em 2004, o SUAS em 2005, as Normas Operacionais Básicas entre outras 

regulamentações expressaram o esforço para a implantação da política legitimada pela 

Constituição Federal de 1988. Por outro lado, seu processo de implementação como vimos no 

capítulo III, padece com a existência de inúmeros e distintos condicionantes que atravessam a 

política de assistência social, oriundos do contexto neoliberal na qual se inscreve, delineado por 

meio da retração do Estado, desconstrução dos direitos, privatização das políticas sociais 

públicas, transferência de responsabilidade para sociedade civil e (des)financiamento da 

política.  

São limites que não se esgotam apenas na área geográfica de Mossoró/RN, mas que se 

faz presente na realidade dos municípios de todo país. Embora a perspectiva do SUAS aponte 

para o processo de implementação da política de assistência social de forma homogênea, 

padronizada e uniforme no tocante aos serviços socioassistenciais em todo território nacional, 
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é indubitável que as particularidades e singularidades dos contextos locais tende a alterar de 

forma significativa esse propósito. Essa assertiva nos remete a reflexão na qual a política de 

assistência social pode adquirir contornos de política de governo em detrimento do alcance da 

política de Estado.  

Por outro lado, vimos que o processo de implementação das políticas públicas depende 

de inúmeros fatores para acontecer, que não basta a determinação legal e que a objetivação da 

política pode ocorrer de forma equivocada ou não. Isso significa que o processo de 

implementação das políticas públicas apresenta natureza imprevisível, geralmente polarizada 

entre limites e possibilidades, características que justificam a avaliação das mesmas. 

Nessa direção, a implementação da política de assistência social em Mossoró/RN, 

especificamente a proteção social básica por meio de seu principal serviço, o PAIF, apresenta 

características peculiares que dão forma ao conjunto de ações desenvolvidas para execução do 

serviço. Desse modo, à questão de pesquisa: Como os Assistentes Sociais dos Centros de 

Referência de Assistência Social de Mossoró/RN avaliam a implementação do Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF? temos os seguintes apontamentos.  

A pesquisa de campo marcada pela observação, as conversas com as profissionais (não 

registradas nas gravações), o processo de entrevistas previstas para o mês de novembro/2017 

que findaram em janeiro/2018 (reflexos do acúmulo de atividades do período do final de ano), 

o desenrolar das entrevistas marcadas por interrupções, por longa espera tendo em vista a 

prioridade dos usuários no atendimento, algumas entrevistas se estenderam outras não, 

profissionais que optaram por não participar da pesquisa e os dados empíricos obtidos, 

formaram um conjunto rico de informações que responderam ao questionamento do presente 

estudo.  

Vimos que o PAIF vem sendo implementado nos CRAS’s de Mossoró/RN, porém, 

registramos que sua efetivação se dá por meio dos atendimentos individualizados em detrimento 

das ações coletivizadas e grupais. Se não se tem estabelecida a dinâmica de trabalho junto às 

famílias por meio de grupos e oficinas, isso torna o serviço invisível no equipamento, ao 

contrário do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que tem se consolidado e 

adquirido relevo na instituição. Esse dado instiga e aponta para uma hipótese bem mais ampla: 

a centralidade do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos nos CRAS’s em 

detrimento das ações do PAIF quando deveria ser o inverso ou, ao menos, equitativo. 

Registramos que a implementação do PAIF nos CRAS se mostra fragilizada, reduzida, 

esvaziada e ainda não alcançou a visibilidade que deveria; podemos inferir que esses aspectos 

potencializados pela interpretação da gestão, pode redesenhá-lo em direção oposta aos 
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propósitos do serviço e rebater diretamente com o impacto social esperado pelo PAIF, pautado 

na redução dos índices de vulnerabilidade social. 

Esse dado pode ser considerado reflexo das respostas do Estado diante das expressões 

da questão social manifestas por meio das vulnerabilidades sociais, que intervém de forma 

parcial, por meio de arranjos ou transfere responsabilidades para sociedade civil. Aspecto que 

corrobora com o pensamento teórico de BEHRING e BOSCHETTI 2007, já referendado. Do 

mesmo modo, as ações do poder público nessa dimensão, desenham as condições de trabalho 

do Assistente Social, reflexos que identificamos também na indisponibilidade de profissionais 

nas equipes de referência dos CRAS associado a outros limites estruturais que a própria política 

de assistência social se depara.  

A assistência social na percepção dos profissionais sinalizou para dilemas que 

perpassam a política no contexto neoliberal, entre os quais atribuir à elas a responsabilidade no 

enfrentamento das desigualdades sociais, a tensão entre assistência social e previdência social, 

como mecanismo compensatório, sobretudo, diante da ausência do mercado de trabalho que 

garanta as condições necessárias para subsistência.  

É importante assinalar também que foi afirmada a perspectiva do direito, em detrimento 

de ações assistenciais, tão cara à assistência social que vai caminhando a passos lentos em 

direção a superação de traços históricos que desfiguram sua face. 

Com relação às assistentes sociais como implementadoras do PAIF, vimos sua 

centralidade perante o serviço, assim como ratificamos as características do cenário que se 

inscreve o Serviço Social no mundo do trabalho ou a configuração que assume a profissão em 

tempos de neoliberalismo. Tal configuração desvela a face da profissão e a instrumentaliza para 

a reflexão da atuação profissional, permitido vislumbrar sob quais circunstâncias está sendo 

realizado o trabalho do assistente social na contemporaneidade. 

Nessa direção, é salutar observarmos que os profissionais possuem vínculo estatutário, 

o que contribui para a continuidade dos serviços, porém, a questão que se impõe é a sobrecarga 

de trabalho dos assistentes sociais associado a equipes incompletas, o que pode comprometer a 

qualidade dos serviços, programas, atividades e ações disponibilizadas no âmbito dos CRAS’s. 

Salvo os equívocos, é pertinente observarmos que possibilidades podem ser acionadas 

para implementação do PAIF, mecanismos que fortalecem o desenvolvimento de ações em seu 

âmbito e contribuem para efetivar a proteção social destinada às famílias que vivenciam 

situações de vulnerabilidade social. Nesse sentido, consideramos que esse estudo se mostra 

como possibilidade de ação, de intervenções que alcancem aprimoramentos, ajustamentos junto 

ao PAIF que está em curso.   
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Em suma, os resultados do trabalho de campo à luz do arcabouço teórico comprovaram 

que o processo de implementação modifica as políticas públicas (ARRETCHE, 2001). Ao 

mesmo tempo, reforçamos a necessidade imperiosa de avaliação das mesmas, tendo em vista a 

natureza vulnerável que envolve o processo como assinalou Faria 2006. Logo, consideramos 

que a avaliação se constitui em “instrumento democrático” na medida em que possibilita a 

efetivação de direitos e ampliação das bases democráticas.   
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APÊNDICE I  - ROTEIRO DE ENTREVISTA  

  

  

PERFIL PROFISSIONAL:  

IDENTIFICAÇÃO:  

INSTITUIÇÃO:  

VÍNCULO EMPREGATÍCIO?  

ANO DE GRADUAÇÃO?  

QUANTO TEMPO TRABALHA NO EQUIPAMENTO?  

EXPERÊNCIA PROFISSIONAL EM OUTRAS ÁREAS? QUAIS?  

TEM PÓS-GRADUAÇÃO? EM QUE ÁREA?  

  

  

ROTEIRO ENTREVISTA:  

1. COMO VEM SE DANDO O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PAIF?  

  

  

2. QUAIS AS ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PAIF?  

  

3. QUAIS AS PRINCIPAIS DEMANDAS NO ÂMBITO DO PAIF?  

  

4. QUAIS OS LIMITES E POSSIBILIDADES QUANTO Á IMPLEMENTAÇÃO DO PAIF?  

  

5. QUAL SUA CONCEPÇÃO SOBRE O PAIF?  

  

  

  

  

  



 

131 

 

  

APÊNDICE II – REQUERIMENTO  

  

 

Requerimento  

  

Mossoró, 29/05/2017  

  

À Senhora Fernanda Kaline Rêgo do Nascimento  

Gestão do SUAS   

  

Eu, Marli Barbosa da Silva, estudante do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e 

Direitos Sociais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PPGSDS-UERN) vem 

por meio deste requerer informações acerca do quadro de Recursos Humanos dos Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS’s) do Município, em especial o quantitativo de 

Assistentes Sociais atuantes nas Equipes de Referência. Esses dados são imprescindíveis para 

subsidiar nossa pesquisa em curso, que tem como tema a Implementação da Política Pública de 

Assistência Social, tendo objetivo principal Avaliar a implementação do PAIF sob a percepção 

dos/as Assistentes Sociais dos CRAS de Mossoró/RN. Com esses dados será possível contatá-

los para obtermos as informações necessárias à pesquisa.  

  

  

 

Nesses termos, 
Pede deferimento 
 

  

  
__________________________________ 

Marli Barbosa da Silva  
Contato:    
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ANEXO I - ESTRATÉGIAS E METAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO  BRASIL 

  

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   

V Conferência Nacional de Assistência Social   

Estratégias e Metas para Implementação da Política de Assistência Social no   

Brasil   

Brasília, 8/12/2005   

10 direitos socioassistenciais   

1. Todos os direitos de proteção social de assistência social consagrados em Lei para todos: 

Direito, de todos e todas, de usufruírem dos direitos assegurados pelo ordenamento jurídico 

brasileiro à proteção social não contributiva de assistência social efetiva com dignidade e 

respeito.   

2. Direito de eqüidade rural-urbana na proteção social não contributiva: Direito, do 

cidadão e cidadã, de acesso às proteções básica e especial da política de assistência social, 

operadas de modo articulado para garantir completude de atenção, nos meios rural e urbano.   

3. Direito de eqüidade social e de manifestação pública: Direito, do cidadão e da cidadã, 

de manifestar-se, exercer protagonismo e controle social na política de assistência social, sem 

sofrer discriminações, restrições ou atitudes vexatórias derivadas do nível pessoal de instrução 

formal, etnia, raça, cultura, credo, idade, gênero, limitações pessoais.   

4. Direito à igualdade do cidadão e cidadã de acesso à rede sócioassistencial: Direito à 

igualdade e completude de acesso nas atenções da rede sócioassistencial, direta e conveniada, 

sem discriminação ou tutela, com oportunidades para a construção da autonomia pessoal dentro 

das possibilidades e limites de cada um.   

5. Direito do usuário à acessibilidade, qualidade e continuidade: Direito, do usuário e 

usuária, da rede sócioassistencial, à escuta, ao acolhimento e de ser protagonista na construção 

de respostas dignas, claras e elucidativas, ofertadas por serviços de ação continuada, localizados 

próximos à sua moradia, operados por profissionais qualificados, capacitados e permanentes, 

em espaços com infra-estrutura adequada e acessibilidade, que garantam atendimento privativo, 

inclusive, para os usuários com deficiência e idosos.   

6. Direito em ter garantida a convivência familiar, comunitária e social: Direito, do usuário 

e usuária, em todas as etapas do ciclo da vida a ter valorizada a possibilidade de se manter sob 

convívio familiar, quer seja na família biológica ou construída, e à precedência do convívio 

social e comunitário às soluções institucionalizadas.   
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7. Direito à Proteção Social por meio da intersetorialidade das políticas públicas: Direito, 

do cidadão e cidadã, à melhor qualidade de vida garantida pela articulação, intersetorial da 

política de assistência social com outras políticas públicas, para que alcancem moradia digna 

trabalho, cuidados de saúde, acesso à educação, à cultura, ao esporte e lazer, à segurança 

alimentar, à segurança 162   

pública, à preservação do meio ambiente, à infraestrutura urbana e rural, ao crédito bancário, à 

documentação civil e ao desenvolvimento sustentável.   

8. Direito à renda: Direito, do cidadão e cidadã e do povo indígena, à renda individual e 

familiar, assegurada através de programas e projetos intersetoriais de inclusão produtiva, 

associativismo e cooperativismo, que assegurem a inserção ou reinserção no mercado de 

trabalho, nos meios urbano e rural.   

9. Direito ao co-financiamento da proteção social não contributiva: Direito, do usuário e 

usuária, da rede sócioassistencial a ter garantido o cofinanciamento estatal – federal, estadual, 

municipal e Distrito Federal – para operação integral, profissional, contínua e sistêmica da rede 

sócioassistencial nos meios urbano e rural.   

10. Direito ao controle social e defesa dos direitos sócio-assistenciais: Direito, do cidadão e 

cidadã, a ser informado de forma pública, individual e coletiva sobre as ofertas da rede 

sócioassistencial, seu modo de gestão e financiamento; e sobre os direitos sócioassistenciais, os 

modos e instâncias para defendê-los e exercer o controle social, respeitados os aspectos da 

individualidade humana, como a intimidade e a privacidade.  
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ANEXO II – REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO (RMA) 

  


