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RESUMO 
A política de assistência social é um dos espaços sócio-ocupacionais do 
assistente social e nele esse profissional possui muitas atribuições, 
desde a gestão a execução propriamente dita. Sua atuação acontece por 
meio das duas proteções sociais, básica e especial, sendo essa 
subdividida em média e alta complexidade. Na proteção social especial 
de média complexidade, veremos a atuação desse profissional no 
CREAS. Desse modo, desenvolvemos nossa pesquisa no CREAS do 
Município de Angicos-RN, no qual observamos que o/a assistente social 
realiza visitas domiciliares, atendimentos/acompanhamentos a famílias 
que tenham um ou mais membros em situação de violação de direitos. 
E apesar da pandemia da Covid-19 as atividades continuaram sendo 
desenvolvidas, com acréscimo do atendimento remoto. A fim de atingir 
o objetivo de analisar a atuação desse profissional no Município de 
Angicos, utilizamos tanto a pesquisa bibliográfica, documental, como a 
de campo, por meio da técnica de entrevista. 
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ABSTRACT 

The social assistance policy is one of the socio-occupational spaces of 
the social worker and in it this professional has many attributions, from 
management to execution itself. Its action takes place through two 
social protections, basic and special, which are subdivided into medium 
and high complexity. In the special social protection of medium 
complexity, we will see the role of this professional in CREAS. In this way, 
we developed our research at CREAS in the Municipality of Angicos-RN, 
in which we observed that the social worker carries out home visits, 
assistance/follow-up to families that have one or more members in a 
situation of violation of rights. And despite the Covid-19 pandemic, 
activities continued to be developed, with the addition of remote 
service. In order to achieve the objective of analyzing the performance 
of this professional in the Municipality of Angicos, we used both 
bibliographic, documentary and field research, through the interview 
technique. 

 
Keywords: Social service. Social assistance policy; Social worker; 

CREAS. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A política de assistência social, historicamente, esteve ligada ao assistencialismo com a 

predominância de práticas de caridade, de ajuda ao próximo. Com isso, o processo de 

rompimento desse viés não foi fácil e até hoje, mesmo após a instituição da assistência social 

como política pública de direito, com avanços de várias normativas, ainda enfrentamos 

dificuldades nessa desvinculação.  

Em tempos hodiernos, conseguimos executar uma política de assistência social com os 

seus serviços, programas, projetos e benefícios. Essa política divide-se em dois níveis: proteção 

social básica e proteção social especial, de média e alta complexidade. Dentro da proteção 

social especial de média complexidade, situamos o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), o qual atende pessoas em situações de violações de direitos com os 

seus vínculos familiares já fragilizados.  

Diante disso, pensamos na realização dessa pesquisa, que buscou analisar a atuação 

profissional do/da assistente social no CREAS do Município de Angicos, o qual foi o lócus do 

estágio curricular obrigatório.  

Para o desenvolvimento desse estudo, utilizamos a pesquisa bibliográfica, que, 

conforme Gil (2002), é desenvolvida com base em material já elaborado, como os livros e 

artigos científicos. Utilizamos livros e artigos científicos em torno da temática da política de 
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assistência social para a construção do presente trabalho. Além da pesquisa bibliográfica, 

também foi utilizada a pesquisa documental, pois consultamos as legislações da política de 

assistência social. E ainda, utilizamos a pesquisa de campo que teve a entrevista como técnica 

da coleta de dados.  

Ademais, a pesquisa aqui descrita, de acordo com Minayo, Deslandes, Gomes (2009), 

corresponde a uma pesquisa qualitativa, pois trabalha com o universo de significativos, 

motivos, aspirações, significados, ou seja, é entendido, como um conjunto de fenômenos 

participantes da realidade social, na qual o ser humano se distingue não somente porque faz, 

mas porque pensa sobre o que faz.  

Diante disso, foi construído o presente artigo, estruturado nas seguintes seções: a 

primeira aborda brevemente a trajetória da política de assistência social, mostrando a sua 

ligação histórica com o assistencialismo e a sua conquista enquanto política pública, por meio 

da aprovação da Constituição Federal de 1988. Na segunda, discutimos acerca do trabalho 

do/da assistente social dentro na política em comento, mostrando que sua inserção 

compreende dois níveis de proteção social, a básica e a especial, de média e alta complexidade. 

Na sequência, abordamos a atuação do/da assistente social na proteção social especial de 

média complexidade, mais especificamente, na unidade do CREAS do Município de Angicos, 

Estado do Rio Grande do Norte, trazendo suas principais atribuições dentro dessa unidade. E 

na última seção, apresentamos nossas considerações finais.  

 

2 CONHECENDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A ideia da assistência ao outro é uma prática antiga na humanidade, materializada por 

uma solidariedade social prestada aos pobres, viajantes e doentes. Ou seja, solidariedade essa 

prestada aquelas pessoas consideradas como as mais frágeis, os seres tidos como incapazes de 

prover seu próprio sustento. (SPOSATI, 1998). Diante desse pensamento, observaremos a 

construção da assistência social, voltada para práticas assistencialistas, de benevolência e 

caridade prestada ao próximo.  

No Brasil, a assistência social ganhou destaque durante o ano de 1942, quando surgiu a 

Legião Brasileira de Assistência (LBA), primeira grande instituição dentro dessa área, 

reconhecida como um órgão de colaboração do Estado. Representava uma simbiose entre as 
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iniciativas privada e pública e foi fundada pela então primeira-dama, Darcy Vargas, com 

atividades marcadas pela presença feminina de forma voluntária. (SPOSATI, 1998).  

Desse modo, a assistência social foi sendo desenhada durante muitos anos com forte 

tendência assistencialista e mantendo relação direta com a figura da Igreja, a qual foi 

responsável pelo seu processo de construção e, com isso, sua prática voltava-se para a caridade 

e a solidariedade religiosa.  

Conforme o tempo foi passando, observou-se a necessidade de a assistência social 

desvincular-se desse viés assistencialista, pois estávamos diante de uma nova realidade, o 

processo de transição democrática, vivenciado nos anos de 1980. Diante dessa perspectiva, 

vivenciaremos no ano de 1988, a aprovação da nova Constituição brasileira que trouxe a 

importante aprovação do Sistema de Seguridade Social, formado pelas políticas de previdência 

social, saúde e assistência social. Com a instituição desse Sistema, a população tinha garantida 

as suas necessidades de proteção reconhecidas pelo Estado. 

Mediante a aprovação da Constituição Federal de 1988, a política de assistência social 

começou o seu processo de desvinculação das ideias assistencialistas, quando passou a ser 

constituída como uma política pública, prestada a quem necessitar dela, independentemente 

de contribuição. Importante também ressaltarmos que, se atualmente temos a assistência 

social como um direito, isso aconteceu, sobretudo, pela organização popular, por meio das lutas 

sociais.  

Couto; Martinelli (2009), reforçam a necessidade das lutas sociais para que os princípios 

constitucionais pudessem ser cumpridos: 

 

O período pós-Constituição de 1988 foi revelador de uma grande disputa no campo da 
política social brasileira. Embora as propostas que basearam a reforma do Estado 
tivessem, sistematicamente, sido colocadas, movimentos sociais, trabalhadores e a 
sociedade em geral, mantiveram sua luta pela implementação dos princípios 
constitucionais e pela defesa da Seguridade Social. (COUTO; MARTINELLI, 2009, p. 95). 

 

Desse modo, torna-se nítido que as conquistas alcançadas pela classe trabalhadora com 

a CF/88, forjadas em uma sociabilidade capitalista, aconteceram mediante a mobilização e 

organização para que, junto ao Estado, fossem conquistados avanços em prol de condições 

dignas de trabalho e de sobrevivência.  
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Apesar do grande avanço obtido por meio da CF/88, a política de assistência social, ainda 

precisava ser regulamentada. E isso somente aconteceu cinco anos depois. Em 7 de dezembro 

de 1993, foi aprovada a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), dispondo sobre a sua 

organização e trazendo a mudança do então Fundo Nacional de Ação Comunitária (FUNAC) para 

o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), responsável por congregar os recursos 

provenientes da União, Estado e Município.  

Dando sequência aos processos de organização normativa, no ano de 2004 tivemos a 

aprovação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), que trouxe a centralidade das 

famílias no desenvolvimento das ações socioassistenciais. No ano seguinte, surgiu a Norma 

Operacional Básica da Assistência Social (NOB/SUAS), a qual instituiu o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS). E em 2009, tivemos a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais, trazendo todos os serviços que fazem parte dessa política, por meio de níveis 

de complexidade e de proteção.  

O SUAS tem como função regulamentar em todo o país as ações socioassistenciais. Sua 

organização conta com níveis de complexidade. A proteção social básica, apresenta caráter 

preventivo, evitando que a violação de direito seja concretizada. E a proteção social especial de 

média complexidade, ocorre quando os direitos já foram violados e os vínculos familiares estão 

extremamente fragilizados. Enquanto na proteção social especial de alta complexidade, além 

da violação de direitos, os vínculos familiares já foram rompidos.  

Dentro desses níveis de proteção, estão contidos os serviços socioassistenciais que são 

operacionalizados, em grande medida, pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 

na proteção básica e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) na 

proteção social especial de média complexidade. Além das unidades, conta-se também com 

uma equipe técnica de referência para o desenvolvimento desses serviços. Essa equipe técnica 

deve ser composta por assistentes sociais e psicólogos nos dois níveis de proteção e o advogado 

na proteção social especial. Poderão ainda executar esses serviços socioassistenciais, de acordo 

com a Resolução nº 17, de 20 de junho de 2011, os seguintes profissionais: antropólogo, 

economista doméstico, pedagogo, sociólogo, terapeuta ocupacional e musicoterapeuta. 
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3 O TRABALHO DO/DA ASSISTENTE SOCIAL NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

De acordo com Yazbek (2009), o/a assistente social é o profissional habilitado para 

propor, elaborar e executar políticas, programas e serviços. Nos tempos atuais, não se espera 

mais que a atuação profissional esteja vinculada apenas a execução, pelo contrário, o/a 

profissional pode (e deve) ser partícipe de todo o processo das políticas: elaborar, executar e 

avaliar.  

Dentre as políticas sociais, podemos destacar a assistência social como um dos campos 

de maior empregabilidade em decorrência do fortalecimento do SUAS, acontecido entre os 

anos de 2003 a 2016.  

No tocante ao exercício profissional do/da assistente social na política de assistência 

social, percebemos que a sua atuação, assim como em outros campos profissionais, deve ser 

pautada pela Lei de Regulamentação da Profissão, nº 8.662 de 7 de junho de 1993 e pelo Código 

de Ética, os quais devem ser observados e respeitados tanto pelos assistentes sociais, como 

pelas instituições empregadoras. (CFESS, 2011).  

É fundamental que durante a atuação profissional na política de assistência social, os/as 

assistentes sociais não apresentem abordagens funcionalistas e pragmáticas, tendo em vista, 

que elas reforçam o conservadorismo das situações sociais. O que se espera, é um profissional 

com perspectiva totalizadora, baseada na leitura crítica da realidade, com capacidade de 

identificar as condições materiais de vida, reconhecer e fortalecer os espaços de luta e 

organização dos trabalhadores em defesa dos seus direitos, norteando as respostas no âmbito 

do Estado e da sociedade civil. (CFESS, 2011).  

Ademais, sabe-se que na política de assistência social, os/as assistentes sociais 

apresentam uma série de competências, estratégias e procedimentos específicos para 

desenvolver sua atuação profissional. Dentre elas, destacamos:  

 
Realizar estudos socioeconômicos para identificação de demandas e necessidades 
sociais; realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres sobre acesso 
e implementação da política de assistência social; participar nos Conselhos municipais, 
estaduais e nacional de assistência social na condição de conselheiro (a); formular e 
executar os programas, projetos, benefícios e serviços próprios da assistência social, 
em órgãos da Administração Pública, empresas e organizações da sociedade civil; 
elaborar, executar e avaliar os planos municipais, estaduais e nacional de assistência 
social; realizar estudos sistemáticos com a equipe dos CRAS e CREAS, na perspectiva 
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de análise conjunta da realidade e planejamento coletivo das ações. (CFESS, 2011, 
p.21-23). 

 

Desse modo, observamos que o/a assistente social é bastante requisitado na política de 

assistência social, sendo demandadas diversas atribuições, as quais são desenvolvidas seja 

quando esse profissional esteja na gestão ou quando está na execução propriamente dita da 

política.  

Quando encontra-se atuando na execução da política, podemos inferir, em grande 

medida, que o/a assistente social é responsável pela operacionalização dos serviços 

socioassistenciais, divididos entre a proteção social básica e a proteção social especial, de média 

e alta complexidade.  

Ademais, também é importante pontuarmos que as ações desenvolvidas na política de 

assistência social devem ser interdisciplinares, ou seja, os/as trabalhadores/ras do SUAS devem 

unir-se para atendar as demandas individuais e coletivas, com o intuito de defender a 

construção de uma sociedade livre de todas as formas de violência e exploração de classe, 

gênero, etnia e orientação sexual (CFESS, 2011).  

Em linhas gerais, observamos que o/a assistente social deve desenvolver sua atuação 

profissional buscando efetivar a política em comento e materializar o acesso da população aos 

direitos sociais. Todavia, temos ciência que para a concretização de tudo isso, é imprescindível 

a garantia de boas condições de trabalho. Como bem preconiza o CFESS (2011), deve-se ter o 

estabelecimento de relações de trabalho estáveis, garantia institucional de condições e meios 

necessários para a realização das atividades.  

Levando em consideração essa discussão, Raichelis (2011), aponta que os Estados e 

Municípios vêm adotando variadas modalidades de terceirização, na contratação de 

profissionais e na prestação de serviços socioassistenciais, e as consequências dessa forma de 

condução das políticas públicas para o trabalho social são profundas, pois termina precarizando 

os vínculos trabalhistas e contribuindo para o aumento da rotatividade de trabalhadores, e, 

consequentemente, fragilizando os vínculos formados entre profissionais e usuários, pois o/a 

assistente social terminará passando um menor tempo no seu campo de trabalho.  

Portanto, à medida em que observamos a indiscutível relevância do/da assistente social 

para a política de assistência social, identificamos a necessidade desse profissional ser cada vez 

mais valorizado. Todavia, não é isso o que de fato acontece e esses profissionais terminam 
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sendo vítimas dessa sociedade capitalista que anseia por sempre querer maiores lucros. Com 

isso, assistentes sociais têm vivenciado vínculos de trabalho precarizados, sem a realização de 

concursos públicos, com o acréscimo da terceirização como alternativa para admissão dos 

trabalhadores/ras.  

 

3.1 Atuação do assistente social no creas do município de Angicos/RN 

 

O município de Angicos está localizado na zona do sertão do centro-norte do Estado do 

Rio Grande do Norte, situado a margem esquerda do açude de Pataxó e distante 156 km da 

capital Natal. Recebeu o título de cidade em 24 de outubro de 1936, por meio da Lei nº 20.  

De acordo com o IBGE (2021), a população estimada de Angicos corresponde a um total 

de 11.695 pessoas, havendo um aumento em relação ao ano de 2010, quando o último censo 

apontava que a população de Angicos correspondia a 11.549 pessoas.  

Levando em consideração esse quantitativo de habitantes, Angicos corresponde a um 

município de pequeno porte 1, o qual compreende aqueles com população até 20.000 

habitantes. Em geral, nesse porte, os municípios ofertam a proteção social básica, mas, 

dificilmente, a proteção social especial. (BRASIL, 2004). Entretanto, em Angicos essa realidade 

é diferente e veremos que a oferta da proteção social especial de média complexidade acontece 

por meio do CREAS.  

Desse modo, a fim de percebermos como tem se dado a atuação profissional do/da 

assistente social no CREAS do município de Angicos, realizamos uma pesquisa de campo, a qual 

se constituiu em uma entrevista semiestruturada com a profissional.  

Dentre os dados coletados, identificamos qual o trabalho da profissional na unidade do 

CREAS. Segundo a assistente social, esse trabalho apresenta as seguintes atribuições:  

 

“Viabilizar os direitos socioassistenciais, realizar orientação, 
atendimento/acompanhamento, planejamento e elaboração do PIA (Plano Individual 
de Atendimento)”. (ASSISTENTE SOCIAL, em 12 de abril de 2021). 

 

Compreendemos que essa unidade pertence a proteção social especial, de média 

complexidade e, portanto, apresenta serviços mais especializados, destinados a pessoas em 

situações de risco pessoal ou social, de caráter mais complexo, e se diferencia da proteção social 
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básica por “[...] se tratar de um atendimento dirigido às situações de violação de direitos” 

(PNAS, p. 31). Ou seja, os atendimentos são direcionados as famílias que tiveram seus direitos 

violados.  

Corroborando com essa discussão, a entrevistada ao ser questionada se os usuários do 

CREAS são famílias e indivíduos que vivenciam situações de violações de direitos, ela confirmou 

e enfatizou: 

 
“Sim, o CREAS é responsável por atender/acompanhar famílias e indivíduos com 
violações de direitos”. (ASSISTENTE SOCIAL, em 12 de abril de 2021). 

 

Por esse motivo, o CREAS executa o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos (PAEFI), o qual corresponde a um trabalho social com famílias que tiveram 

um ou mais membros com direitos violados. Além disso, a assistente social pontuou que no 

CREAS, juntamente com o PAEFI, é executado o serviço de abordagem social, o qual se constitui 

como um processo de trabalho elaborado de aproximação, escuta qualificada e construção de 

vínculos com pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social nos espaços públicos, 

visando atendê-las, conduzi-las e mediar o acesso à rede de proteção social. 

Em relação a proteção social especial de alta complexidade, identificamos que o 

Município não oferta, não dispondo, portanto, de serviços de acolhimento.  

Quando a profissional do CREAS foi questionada sobre os principais tipos de violações 

que chegam até a unidade, apontou: 

 

“Maus tratos com idosos; violência contra a mulher, abuso sexual, famílias e indivíduos 
em situação de violação de direitos”. (ASSISTENTE SOCIAL, em 12 de abril de 2021).  

 

Com essa resposta, fica nítido que a violência não tem assolado apenas um determinado 

segmento social, o que é uma realidade preocupante, pois mostra a necessidade de existir mais 

atividades direcionadas para o sentido preventivo de tal fenômeno. Afinal, como bem se sabe, 

as consequências físicas e psicológicas na vida de quem sofre algum tipo de violência são 

devastadoras.  

Desde o ano de 2020, o Brasil e todo o mundo, vivencia a pandemia da Covid-19. 

Inicialmente, a prática do isolamento social foi a forma encontrada para impedir a disseminação 

descontrolada da doença. Por isso, no momento inicial da pandemia, em 2020, o isolamento foi 
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colocado em prática e com isso, alguns segmentos da população em situação de violência 

doméstica, passaram a conviver mais tempo sob o mesmo teto do agressor. (OLIVEIRA, 2020). 

Como consequência, obtivemos um agravamento das situações de violência doméstica.  

O público de idosos, crianças e adolescentes e mulheres, com maiores índices de casos 

de violações de direitos no CREAS de Angicos sofreu bruscamente as consequências do 

isolamento social. Conforme dados do Disque 180, no Brasil houve um aumento de cerca de 

17% no número de ligações com denúncias de violência contra a mulher durante o mês de 

março de 2020. Além disso, instituições componentes da rede de proteção a mulheres, crianças 

e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência no Brasil, também denunciaram o crescimento 

do número de casos de violações (OLIVEIRA, 2020). 

Mediante o aumento do número de casos de violência ocasionados pela pandemia da 

COVID-19, enfatizamos a importância da atuação do CREAS, mais especificamente, dos seus 

técnicos de referência, incluindo os/as assistentes sociais, os quais podem intervir diretamente 

nas famílias que possuem um ou mais de seus membros vivenciando situações de violência. 

Sabendo disso, perguntamos a entrevistada como estavam sendo realizados os atendimentos. 

 
“Mesmo com a pandemia, continuamos a desenvolver todos os 
atendimentos/acompanhamentos, com os devidos cuidados. Visita domiciliar, 
atendimento/acompanhamento; atendimento remoto”. (ASSISTENTE SOCIAL, em 12 
de abril de 2021).  

 

Assim, observamos a continuidade dos atendimentos durante o período de pandemia 

no CREAS de Angicos, mesmo com todas as dificuldades que a pandemia trouxe, como a rápida 

propagação do vírus. E ainda, importa pontuar que nesse período emergiu uma nova 

modalidade de atendimento, o remoto, bastante utilizado para tentar resguardar tanto os 

profissionais, como os usuários. Assistentes sociais passaram a utilizar cotidianamente o celular 

como ferramenta de trabalho e as visitas domiciliares ou atendimentos no CREAS, passaram a 

acontecer somente em situações extremamente graves.  

Ademais, ressaltamos que mesmo havendo restrições em relação aos atendimentos e 

visitas domiciliares, a assistente social do CREAS de Angicos continuou atendendo as famílias 

nesse contexto de pandemia, pois estava diante de famílias que apresentavam seus vínculos 

familiares extremamente fragilizados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Apesar de, historicamente, estar vinculada ao assistencialismo, com práticas de 

caridade, a assistência social tem conseguido avançar ao longo do tempo e diante da 

promulgação da Constituição Federal de 1988 alcançou o importante status de política pública, 

começando a mudar os rumos da sua história. Com isso, perceberemos que essa política 

avançou e conquistou várias normativas para fundamentar seu desenvolvimento.  

Na política de assistência social, identificamos a figura central do/da assistente social 

atuando nos dois níveis de proteção social, a básica e a especial, de média e alta complexidade. 

Várias são as atribuições impostas a esse profissional, que podem ser diretamente na execução 

ou ainda em atividades de gestão.  

Na proteção social especial de média complexidade o/a assistente social desenvolve sua 

atuação no CREAS, atendendo os sujeitos e/ou famílias que vivenciam situações de violação de 

direitos, quando seus vínculos familiares estão fragilizados. Assim, será necessário realizar um 

trabalho social com esse público a fim de minimizar, ou mesmo reverter, a expressão da 

questão social vivenciada.  

No CREAS do Município de Angicos, a assistente social entrevistada realiza visitas 

domiciliares, atendimentos e acompanhamentos as famílias que tenham um ou mais de seus 

membros em situação de violação de direitos. E mesmo vivenciando a pandemia da Covid-19, 

continuou desenvolvendo suas atividades cotidianas, com o acréscimo de uma nova 

modalidade de atendimento, o remoto, o qual foi necessário emergir, pois, diante da rápida 

propagação do vírus, era necessário resguardar profissionais e usuários. Assim, caso o/a 

assistente social observasse, diante da escuta que o atendimento daquele usuário poderia ser 

realizado, naquele momento, por meio unicamente do telefone, assim seria realizado. Todavia, 

caso fosse visto a necessidade de visita domiciliar ou atendimento na unidade do CREAS, isso 

seria realizado, pois estávamos diante de situações complexas, as quais necessitariam da 

intervenção desse profissional.  

Mediante o exposto, temos por nítido que os desafios de atuar como assistente social 

passaram a ser ainda maiores em virtude da pandemia. Mas quando a/o profissional dispõe de 

compromisso com a profissão as atividades não são totalmente interrompidas, e sim, 
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repensadas, de forma prudente e organizada, para que os usuários possam ter acesso a política 

de assistência social, direito de todas as pessoas que dela necessitam. 
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