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RESUMO 

 
Esse trabalho tem como objetivo refletir sobre a prática pedagógica do assistente social no Trabalho Social com 

Famílias assistidas pela Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

operacionalizado através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) na sociedade capitalista. 

Compreenderemos este espaço, como não formal da educação crítica. Faremos uma revisão bibliográfica sobre 

alguns perfis pedagógicos da profissão ao longo da história brasileira e, por fim, buscaremos traçar um perfil 

pedagógico do assistente social para o Trabalho Social com Famílias no PAIF, considerando a instrumentalidade, 

pertinente a intervenção profissional, na estrutura do capitalismo. 
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ABSTRACT 
 

This study aims to reflect on the pedagogical practice of the social worker in Social Work with Families assisted 

by the Basic Social Protection of the Single Social Assistance System (SUAS), operationalized through the 

Reference Center for Social Assistance (CRAS) in capitalist society. We will understand this space, as non-

formal critical education. We will make a bibliographical review on some pedagogical profiles of the profession 

throughout Brazilian history and, finally, we will seek to draw a pedagogical profile of the social worker for 

Social Work with Families in PAIF, considering the instrumentality pertinent to professional intervention in the 

structure of capitalism . 
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I INTRODUÇÃO 

 

Repensar o processo de trabalho no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS na atual conjuntura é de suma importância, pois temos visto desmontes dos direitos 

sociais e legitimação da dominação capitalista, exploração e alienação das classes subalternas 

(Yasbek, 2009), massivamente em reserva no mercado de trabalho. 

 
Essa reflexão foi gerada por inquietações, em vista de compreender a direção/sentido e 

contribuição da prática pedagógica do Assistente Social no Trabalho Social com Famílias no 

Serviço de Atendimento Integral à Família e Indivíduo – PAIF, com o olhar para o 

desenvolvimento social das famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas e 

acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. 

 

Portanto, refletiremos sobre os perfis pedagógicos ao longo da história da profissão no 

Brasil, na tentativa de definir um perfil que transponha a ótica da benesse presente na 



assistência social brasileira e que, em contrapartida, colabore com a luta contra hegemônica 

de dominação capitalista, através de intervenções críticas com as classes subalternas. 

Buscaremos assim, compreender os retrocessos e a manutenção do capitalismo na Política de 

Assistência Social e as formas de superação desta lógica. 

 

 

II PRÁTICA PEDAGÓGICA DO ASSISTENTE SOCIAL NO TRABALHO 

SOCIAL COM FAMÍLIAS 

 
 

2.1. Trabalho Social com Famílias 
 
 
 

O Trabalho Social com Famílias no SUAS deve ser compreendido dentro da realidade 

de classes no sistema do capital, em que, reconhecendo a existência da desigualdade social as 

Políticas Públicas sejam elaboradas no intuito de minimizar as vulnerabilidades sociais. O 

direito à assistência social, por quem dela necessitar, independente de contribuição, é um 

direito social embutido na cidadania brasileira, dentro do tripé da Seguridade Social, em vista 

da construção de uma “sociedade livre, justa e solidária que garante o desenvolvimento 

nacional; busca erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e 

regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos” (BRASIL, 2013). Ou seja, é um 

direito do cidadão e dever do Estado. 

 

Consoante ao Caderno de Orientações Técnicas sobre o PAIF ( BRASIL, 2012) o 

Trabalho Social com Famílias diz respeito a práticas pautadas na ética profissional com 

objetivo de agir na potencialização das habilidades dos indivíduos e famílias, assegurando-as 

a condição de sujeitos de direitos protagonistas das ações transformadoras da realidade social 

em que vivem. 

 

Não sendo espaço formal de educação, o Trabalho Social com Famílias no CRAS com 

grupos de famílias do PAIF, possibilita o processo de ensino e aprendizagem com temas 

relacionados a: valorização de hábitos em família, da cultura popular, estímulo ao 

conhecimento e exercício sobre cidadania. 
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A proposta de Trabalho Social em grupo com Famílias envolve uma ação construída 

coletivamente pelo grupo, com temáticas pouco trabalhadas pela mídia ou instituições, sendo 

o conteúdo da política o mais necessário às comunidades subalternas. Digo política, no que 

tange a ação em sociedade para transformá-la, para além da partidária. Logo, uma árdua 

intervenção se configura: motivar os usuários a repensarem a participação social sem, 

necessariamente, estarem correlacionados a partidos políticos, inicialmente. 

 

Entretanto, é notório que quando as pessoas buscam o CRAS, não entendem a correlação 

de forças hegemônicas dominantes que as mantem na condição de classe subalternas (Yasbek, 

2009). Ocasionando assim, numa cegueira que acarreta no interesse, apenas, em adquirir os 

benefícios eventuais e de transferência de renda, os quais são assegurados por Políticas Públicas 

Compensatórias (ÚGA, 2004). Sem transpor esta compreensão para a outra, retroalimentam um 

ciclo de pobreza que mantém as desigualdades sociais geradas pelo sistema de classes capitalista. 

Vale ressaltar, a lógica de manutenção da dominação do Capitalismo sobre a classe trabalhadora 

através das tais políticas compensatórias. 

 

Na prática do Trabalho Social com Famílias, através do acompanhamento familiar no 

PAIF, nos é permitido, a logo prazo, estabelecer com a família metas a serem cumpridas e 

estímulos ao desenvolvimento de habilidades
1
. Porém, essas metas, por vezes, concernem a 

outras dimensões de políticas públicas setoriais. 
 

No acompanhamento, podemos estimular o usuário a desenvolver uma percepção crítica 

sobre sua realidade e a conjuntura social, através de processos educativos pedagógicos que 

compõe nossa prática cotidiana. Sendo assim, a prática pedagógica/ educativa é uma proposta 

interventiva profissional que carece de reflexão sobre o trabalho e a natureza desta educação. 

 

Consoante Savianni (1997. p. 19 ), no texto “ Sobre a natureza e especificidade da 

educação”, a escola básica “é a instituição cujo papel consiste na socialização do saber 

sistematizado”, saber este, correlato as ciências, “episteme”, que quer dizer “conhecimento 

metódico e sistematizado” (idem, p.19). Ou seja, na escola os aprendizes apreendem o saber 

sistematizado assimilado pela repetição para dominá-lo, correlacionado a “sofia”, e a “doxa”, 

produzem o conhecimento popular que podem agregar a escolarização dos trabalhadores. 
 
 
 
 
 

 
1 Úga (2004) aponta dentro dos relatórios a dimensão de capital humano para enfrentamento da pobreza na 
década de 1990 e a capacidade humana para empregabilidade nos anos 2000-2001. 
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Freire (1979. p.81), ao tecer críticas sobre a educação bancária e a necessidade de 

conscientização dos sujeitos, respeitando a historicidade que cada sujeito traz consigo, aponta 

a educação crítica e a problematizadora fundada na criatividade e estímulo a ação reflexão. 

No cotidiano do Trabalho Social com Famílias, percebemos que descontruir a lógica do 

detentor de conhecimento para transformar em troca de saberes, que possibilite a emissão de 

opinião de todos, ainda é um desafio interessante. 

 

Entendemos esta educação em Freire (1979), notamos o quanto precisamos 

potencializar no CRAS, levando os sujeitos à reflexão, sem perder de vista sua história, para a 

compreensão e superação da lógica de subalternidade (Yasbek, 2009). Porém é escusa 

observar, que a construção dos direitos de cidadania brasileira é construída às aversas, e sobre 

a égide do capitalismo (Ugá, 2004; Boschetti, 2016). 

 

Ousaríamos dizer a partir de Savianni (1997, p.19), que no CRAS deveríamos 

desenvolver uma educação para a socialização da “doxa” e da “sofia”, no sentido da sabedoria 

e opinião dos sujeitos sobre sua realidade. Ou seja, um espaço para reaprender e refletir sobre 

sua vida em família e sociedade, em vista de mudá-las através do acesso à rede de proteção 

social, protagonismo dos sujeitos, estimulando assim, o conhecimento sobre a cidadania a nós 

posto. (Freire, 1979; Savianni, 1997) 

 

Vale ressaltar, que a responsabilidade de garantir as políticas públicas sociais para 

reparar as desigualdades produzidas pelo capitalismo ao longo da história brasileira é inerente 

ao Estado, porém não há cobertura plena, até porque há a intenção de expandir o capitalismo 

através das privatizações e da ampliação das empresas privadas, através das reformas de 

Estado que ampliam o Neoliberalismo e reproduzem uma cidadania compensatória. 

(Carvalho, 2016; Yasbek, 2009; Boschetti, 2016). 

 

O Estado Social que deveria ser “totalmente subordinado” (Boschetti, 2016, p.46) à 

sociedade, dentro do Neoliberalismo, é dominado pelo Capital, compensando aos mais 

vulneráveis o direito de cidadania, quando, porém, a todos é devido (Ugá, 2004; Boschetti, 

2016). 

 

 

2.2 Prática Pedagógica do Assistente Social 
 

 

A prática educativa ou pedagógica do Assistente Social está diretamente relacionada com 

dimensão técnico-operativa profissional, refere-se ao fazer no cotidiano de trabalho. 
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Utilizaremos aqui o termo prática pedagógica a partir de Abreu (2010), pois compreendemos 

ser o mais pertinente neste estudo. 

 

Consoante Guerra (2012. p. 40), “a dimensão técnico-operativa é a forma de aparecer da 

profissão, pela qual é conhecida e reconhecida”, sendo assim, diz respeito à prática regida pela 

dimensão ético-política formada na dimensão teórico-metodológica da profissão, que relaciona 
 

à perspectiva crítica, reproduz uma prática embasada no Projeto Ético Político Profissional do 

Serviço Social em defesa de uma sociedade com democracia plena, equidade e da justiça 

social. (Silva, 2012) 

 

Autores como Conceição (2010), Yasbek (2009), Abreu (2010), possuem conceitos 

distintos sobre a Prática Pedagógica do Assistente Social, mas que, concomitantemente, se 

assemelham. Trabalharemos as concomitâncias em vista da elaboração de uma proposta do 

perfil pedagógico profissional que mobilize, na intervenção, o desenvolvimento das famílias 

no PAIF. Escusa observar, que este desenvolvimento no âmbito da conscientização de classe 

dominada/ subalterna para então, liberta-se, (Freire,1979; Yasbek, 2009) pode ocorrer a longo 

prazo, em virtude de atingir a compreensão subjetiva de cada sujeito. 

 

Para Conceição (2010, p. 02), esta prática profissional “está vinculada à intervenção do 

assistente social na maneira de agir e de pensar da sociedade e aos elementos políticos e 

culturais da luta pela hegemonia, visto que está inserido nos processos diferenciados de 

organização e reorganização da cultura”, sendo associada a arte, a autora acrescenta que, pode 

contribuir com a emancipação dos sujeitos dando lhes “condições para criticar a situação 

vivida e redimensioná-las” (idem). 

 

A dimensão pedagógica da profissão, Yasbek (2009, p. 69) apontada como resultado da 

inserção no âmbito da divisão social do trabalho, atua na Política de Assistência Social, de modo 

socioeducativo para implementação de políticas e programas assistenciais públicos e privados. 

Todavia, apesar de se deparar com a natureza contraditória e subordinada da profissão no âmbito 

do capitalismo, o assistente social realiza um conjunto de intervenções pedagógicas e burocráticas 

a serviço das classes subalternas. Para a autora, a intervenção profissional possui duas dimensões 

no âmbito das classes subalternas, a saber: a prestação de serviços e o trabalho socioeducativo 

que, por sua vez, possui um sentido e direção (YASBEK, 2009). 

 

Na dimensão socioeducativa, por haver a contradição da prática profissional dentro do 

sistema de exploração capitalista, há uma direção que mantém ou transforma a prestação de 

serviços. Sobre isso, ABREU (2010), traça os perfis pedagógicos da prática do assistente social 
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ao longo da formação de sua história no Brasil. Estes perfis estão associados à cultura e a 

valores políticos, econômicos e sociais do momento histórico em vigor, ou seja, sua direção é 

determinada pela ordem vigente do capital. Para a autora, a profissão já desenvolveu três 

pedagogias: pedagogia da ajuda, pedagogia da participação e a pedagogia emancipatória
2
. 

 
A pedagogia da ajuda se desenvolveu no Capitalismo Industrial, em que a pobreza e a 

questão social
3
 eram vistas como questões individuais, resolvidas no âmbito do caráter moral 

e policialesco. Esta pedagogia, para a autora (ABREU, 2010), centrava-se nos princípios 

ético-religiosos do ajustamento social, de cunho conformista e mecânico dos sujeitos, 

coercitivo e persuasivo desta classe, ao modelo de racionalização fordista/taylorista. Logo, a 

prática profissional expressava-se de maneira a adaptar os sujeitos ao novo modelo de 

desenvolvimento capitalista “centrado na dimensão individual na perspectiva de reforma 

moral e reintegração social” (idem) do pobre ao interesse do capitalismo. 

 

A pedagogia da participação, segundo perfil traçado pela autora, nasce no contexto de 

Desenvolvimento de Comunidade (DC), influenciada pela ideologia desenvolvimentista/ 

modernização conservadora, na expansão do Capitalismo Monopolista da América Latina, 

para criar uma cultura de “Bem-Estar” e envolvimento econômico- social dos sujeitos, como 

agentes e beneficiários, no processo de participação em sociedade e seu desenvolvimento 

integral (ABREU, 2010, p.127). Neste preâmbulo, a prática pedagógica profissional presencia 

um conflito de distintos projetos sociopolíticos na sociedade,  

 
na medida em que determinados pelo movimento contraditório, viabilizam processos 

participativos críticos e de busca de articulação entre forças sociais, na luta por 

melhorias de condições de vida e ampliação dos espaços políticos de expressão dos 

interesses das classes subalternas (ABREU, 2010, p.127). 
 

Neste contexto de percepção de nova cultura, é elaborada a perspectiva da construção 

da prática pedagógica emancipatória, de autonomia das classes e concepção dos sujeitos de 

direitos, para além da ajuda. Inspirada no movimento de reconceituação da profissão, esse 

perfil pedagógico profissional enfrentou o conflito entre a base do projeto conservador da 

profissão e o projeto correlato a identidade com as classes subalternas, questionavam-se novas 

práticas frente às demandas por ela trazidas, em vista de superação da ordem social em vigor 
 
 
 

 
2 Ver Marina Marciel Abreu (2010), Serviço Social e a organização da cultura: perfis pedagógicos da prática 
profissional. A autora detalha o momento histórico de cada perfil e como a insuficiência de respostas demandará 
da profissão um novo olhar sobre a prática pedagógica profissional.  

3
 Que refere-se a tomada de consciência de classe, dos trabalhadores, reconhecendo a contradição Capital versus 

Trabalho (Netto,2008) 

6 



 

(ABREU, 2010, p.129). Do mesmo modo, a prática profissional, embora em construção, 

demandava-lhes outras habilidades 

 
(...) de intervenção crítica e consciente da mesma classe na construção da história da 

práxis social e de si própria com o mundo como força antagônica à ordem do 

Capital. Essa intervenção supõe a construção de uma estratégia de mobilização, 

capacitação e organização das classes subalternas no movimento contraditório da 

sociedade, visando a recuperação da unidade entre pensar e agir, na constituição de 

um novo homem, base e expressão de novas subjetividades e normas de conduta, 

isto é cultura contraposta à cultura dominante. (ABREU, 2010, p.134) 
 

Neste momento, configura-se novo perfil pedagógico profissional que tenha a 

expertise de elaborar estratégias, com requisitos à mobilização, capacitação e organização das 

classes subalternas, unificando a maneira de pensar e agir em sociedade, frente à luta por 

direitos que gerem qualidade de vida e transponham a cultura de dominação vigente que visa 

a subordinação. Considerando assim, a partir de Abreu (2010) essa pedagogia perdura até os 

dias atuais. 

 

Atualmente, embora o Projeto Ético-Político Profissional esteja bem mais elaborado, nos 

esbarramos nas contradições do capitalismo de manutenção hegemônica. Todavia, renovar as 

práticas que contraponham tal hegemonia, para dar respostas às demandas vigentes, exige de um 

olhar distinto para educação crítica (Freire, 1979) aplicada no espaço do CRAS. 

 

A perspectiva sobre atuação do Assistente Social no CRAS cabe análise pois, deve ser 

reflexo de uma construção crítica, expressa quando há autoanálise periódica em prática 

cotidiana da intervenção profissional, proposta pelo compromisso ético-político contra 

hegemônico. Segundo Guerra (2012), esta análise constante do cotidiano é necessária para 

atender a uma contra hegemonia que emerge analisando e reavaliando a instrumentalidade 

profissional. 

 

Não se pode deixar de observar as novas mudanças na educação brasileira, de modo 

geral, bem como as reformas propostas pelo governo golpista atual. O qual golpeou e golpeia 

o direito do povo e cada dia se legitima através do poder do capital, manipulado pelos grandes 

empresários brasileiros e internacionais, a atender seus interesses por mais acumulação de 

renda, mais-valia (MARX,2010). 

 

A exemplo disso, vemos, para além da reforma da previdência e trabalhista, também a 

proposta da “reforma do ensino médio”, e a “escola sem partido”, “criança feliz” e “programa 

de voluntariado”, que são mordaças transvertidas de boas mudanças, que visam adaptar as 
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novas tecnologias da sociedade, e ampliar a dominação capitalista que subordina as classes ao 

seu interesse. 

 

Às classes subalternas (YASBEK,2009), resta o papel de ser massa de manobra, 

prontas para legitimar tal ideologia; ser força de trabalho não pensante e excluída do processo 

democrático crítico de compreensão sobre os direitos para qualidade de vida que transpõe o 

capitalismo, que oferta, uma cidadania
4
 comprada, excluída dos processos de 

compartilhamento das riquezas sociais. Precisamos de uma educação, formal e não formal,
5
 

para além do capital que não gere alienação, mas sim, mudanças críticas e circunstanciais na 

sociedade, expressivamente na ordem social vigente. 

 

A pedagogia emancipatória em vigor ao Assistente Social, necessita transpor essa 

lógica do capital. Montãno (2010) critica o viés das políticas de redistribuição de renda, (bolsa 

escola, vale gás dentre outros, unificados no Bolsa família no século XXI) que legitimam a 

antiga discussão da cultura da pobreza, reatualizando o Serviço Social acrítico e a pedagogia 

da ajuda, logo um erro em acreditar que só a educação, digo a escolarização, pode trazer 

mobilidade social à situação de pobreza. 

 

Entretanto, cabe o aprimoramento da educação transformadora, provocada, não só pela 

prática pedagógica emancipatória adotada pelo Assistente Social, mais também pelos demais 

profissionais da assistência. Um aprimoramento que promova aos sujeitos reflexões críticas 

sobre a realidade e o conhecimento de como a produção econômica da sociedade é construída, 

(com base na acumulação do capitalismo em crise), em vista de transformar a Ordem Vigente, 

considerando a percepção crítica transformadora, a partir da educação, que transpõe a escola e 

pode alcançar não só o CRAS mais também outros espaços. Assim, acreditamos que seja 

possível a mudança para outra Ordem Social. 

 

Igualmente, concordamos com Montãno (2010), quando delimita a necessidade de mudar 

a Ordem Social para ir à gênese da pobreza, produzida pela desigualdade social, dentro do sistema 

capitalista. Carece a construção e exercício da prática pedagógica emancipatória no espaço do 

CRAS que provoque esta mudança de Ordem Social pelas classes subalternas. E ao assistente 

social, cabe ser orgânico a esta, em vista de uma nova sociedade sem preconceitos e 
 
 
 
 
 

 
4 Ver conceito de Cidadania a partir de Carvalho (2016) 

5 Ver SCHNEIDER (2012), em serviço social na Educação 
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sem excluídos, com mais consciência política, democrática e com Justiça Social, prevista no 

Projeto Ético-Político Profissional do Assistente Social. 

 

Portanto, devemos traçar uma Prática Pedagógica Emancipatória, que deve considerar 

a historicidade dos sujeitos, através do Trabalho Social com Família no PAIF, para 

formação/reflexão crítica sobre transformar a Ordem Social vigente. 

 
 

 

III CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Sendo assim, carecemos de uma prática pedagógica no Trabalho Social com Famílias 

que ponha a educação, “doxa e sophia” (Saviani,1997) como instrumento elaborado para 

potencialização da cidadania brasileira, das famílias assistidas pelo PAIF. Então, acreditamos 

que articular a educação crítica, no âmbito não formal da educação no espaço da Política de 

Assistência Social, para tomada de consciência e mudança da cultura de dominação visa a 

cultura da liberdade (Freire,1979). 

 

O Trabalho Social com Famílias envolve uma prática pedagógica do assistente social que 

colabore com o desenvolvimento crítico dos cidadãos para tomada de consciência, em vista de 

uma sociedade democrática, com justiça social e sem discriminação de qualquer ordem. Para 

isso, uma educação crítica na Política de Assistência Social que transponha os interesses 

capitalistas de manutenção hegemônica, é um desafio posto para alcançar algum avanço em 

meio aos desmontes atuais. 
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