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A Coleção CONVERSAS da Editora  AfroReggae nasceu com o desejo de 

facilitar diálogos que muitas vezes podem parecer impossíveis. Conversar é 
entrar em mundos diferentes, é conhecer novas opiniões, é ceder nas suas 
próprias opiniões quando você percebe que o outro,  de fato,  pode ter razão. 
Nem sempre é fácil conversar, mas deixar de falar com o outro é congelar 
ideias,  afetos e sentimentos. Conversar é conhecer o outro e se apresentar 
sem amarras. 

Esta é uma Coleção que tem a perspectiva de ajudar no papo que faz tempo 
você quer ter e ainda não teve a coragem de puxar e a cada mês tratamos de 
um assunto diferente.

Se você tem algum assunto com o qual precisa de ajuda, mande um email para: 
conversas@afroreggae.org

Gabriela tem 24 anos. Formada em Serviço Social, 

passou em um concurso e agora trabalha num Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS).

Saiu da faculdade carregada de dúvidas e incertezas. 

Durante os 4 anos do curso ouviu muita teoria e 

praticamente não escutou de seus professores o que de 

fato deve ser a prática de seu trabalho. Agora é servidora 

concursada em um CRAS e não sabe como deve ser sua 

intervenção.

Não consegue apoio para sua prática na literatura do 

Serviço Social. Os problemas não param de chegar no 

CRAS e Gabriela não sabe como agir.

Sou assistente social, e agora?



Agora você deve ter orgulho de sua 

profissão, que tem um papel fundamental 

nas políticas sociais, no Sistema Único da 

Assistência Social (SUAS) e no 

enfrentamento direto da pobreza.

Mas eu não me sinto preparada. 

Fiquei 4 anos na faculdade e não 

tive nenhuma formação no SUAS.

As faculdades não deveriam ser 

obrigadas a formar os alunos para 

trabalhar no Sistema Único de 

Assistência Social? 



As faculdades de Serviço Social de 

todo Brasil deveriam estar 

preocupadas com a prática dos 

seus estudantes, pois elas existem 

para formar para o mundo do 

trabalho.

sim, 
A ideia de um curso que resiste a prática e se robustece apenas 

de teoria é um profundo erro que os assistentes sociais acabam 

constatando em seus primeiros empregos.

deveriam.

Cada dia surge uma questão nova no CRAS 
que eu nunca ouvi falar. Outro dia uma mãe 
chegou trazendo um problema que eu não 
tinha a menor noção de como encaminhar. Sua 
filha estava sendo abusada sexualmente pelo 
marido. Eu, como não sabia o que fazer, fiz 
um encaminhamento para o posto de saúde.Agi 
corretamente?



Não. Você não agiu de forma correta com a mãe. Ela 

te trouxe um grave problema da vida diária e 

familiar dela e tudo que ela não precisava era de 

um novo encaminhamento. Ela queria acessar um 

serviço de proteção especial, ela queria proteger 

sua filha, ela queria garantias de segurança.

Ela não queria um papel de encaminhamento.

Mas eu não sabia como agir. Não 
sabia o que fazer. Em geral, 
quando acontece isso, aeu acho 
melhor encaminhar para outra 

unidade. Eu acho melhor 
encaminhar do que fazer algo 
errado. Vocês não acham?



nós não 

concordamos 

com você. não, 
Um dos maiores problemas do Serviço Social hoje 

em dia é esta mania de ficar fazendo 

encaminhamento. O usuário quando procura um 

serviço ele quer acompanhamento e não 

encaminhamento.  O encaminhamento deve ser feito 

de forma responsável.

Não pode apenas passar um endereço. O assistente 

social que faz um encaminhamento deve antes 

fazer contato com o outro serviço, assegurar o 

atendimento, garantir a locomoção. Pegar um papel 

e escrever um endereço qualquer um pode fazer.



Sim, sabemos. Sabemos e defendemos que o Serviço Social 

é uma profissão que deve garantir direitos sociais. Deve 

garantir acesso aos direitos sociais.

Deve identificar as privações de uma família ou uma 

pessoa e garantir as pontes necessárias para que eles 

possam fazer a travessia entre a desproteção e a 

proteção social.

O assistente social precisa atender o usuário, identificar 

suas privações e construir acessos responsáveis ao direito.

Para falar a verdade eu não 
sei qual o papel do assistente 
social. Eu me sinto enxugando 

gelo. Vocês sabem?



Não. Isso é uma atuação responsável e 

construtiva de uma profissão que não pode 

ficar rendida a um debate teórico que não 

viabiliza mudanças na vida dos usuários.

Mas isso não é assistencialismo?

Meus professores sempre me 
disseram que o papel do Serviço 
Social é realizar uma leitura 
ampla e crítica da sociedade. 

Vocês discordam?



Não. Não discordamos. Mas uma 

leitura crítica que introduza ação. 

Introduza o agir profissional 

responsável. Leitura crítica da 

sociedade sem prática social é uma 

irresponsabilidade técnica e 

política.

Mas eu não tenho como dar 
conta de todos os problemas. 
O Serviço Social tem suas 

limitações. Não tem? 



Tem limitações, mas 

hoje está 

imobilizado. Hoje os 

assistentes sociais, 

por conta de uma formação muito teórica e 

ideologizada, não conseguem sequer interagir 

com outras profissões para construir as pontes 

para o direito social. O Serviço Social precisa 

ser crítico, 

precisa ler a realidade, precisa ter um olhar 

plural sobre o problema, mas não pode 

continuar a fugir da prática social. O assistente 

social que prefere negar a prática como uma 

intervenção fundamental de seu trabalho "é 

melhor ir passear no bosque enquanto seu lobo 

não vem".

sim!, 



Não, ninguém deve ir para o Mestrado sem 

experiência prática. Somente na prática que se 

constrói a maturidade de um profissional. O 

Mestrado deve vir como uma consequência. 

Nunca como uma fuga ou como uma alternativa.

Nossa. Esta conversa me 
deixou muito preocupada. Vocês 

colocam temas, conceitos e 
assuntos que não conheço.

Devo ir para o 
Mestrado?



Mas ficar no 
CRAS sem saber 

como agir?

Ficar e procurar apoio e 

supervisão. Você acha que um 

médico recém-formado não 

tem milhões de dúvidas? Que um advogado recém-

formado não tem inúmeras questões que nunca 

viu? Que um engenheiro recém-formado não tem 

inseguranças? Fique. Lute pela sua prática. 

ApRenda com a realidade.

sim! 



Crie grupos de estudos com outros 

assistentes sociais e outros profissionais.

Realize estudos de caso. Procure 

metodologias de avaliação do seu 

trabalho.

Não desista da profissão e nem busque 

atalhos.

O Serviço Social deve buscar seu 

fortalecimento através de práticas 

inovadoras, comprometida com resultados 

e que leve em conta seu papel na 

consolidação do direito social.



Para continuar esta conversa: conversas@afroreggae.org

Defina que seu campo de trabalho é a proteção social e 

mergulhe no trabalho com a certeza de que você pode 

fazer a diferença e mudar muitas realidades sociais.

Nossa! Quanta coisa. Eu 
quero ser uma assistente 

social que faça a diferença 
na vida das pessoas.

O que devo 
fazer, então?



O AfroReggae é uma organização que 
luta pela transformação social e, através da 
cultura e da arte, desperta potencialidades 
artísticas que elevam a autoestima de 
jovens das camadas populares. Tem por 
missão promover a inclusão e a justiça 
social, utilizando a arte, a cultura afro-
brasileira e a educação como ferramentas 
para a criação de pontes que unam as 
diferenças e sirvam como alicerces para a 
sustentabilidade e o exercício da cidadania. 
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"Sou ASSISTENTE SOCIAL.
E AGORA?” 

Esta edição da Coleção Conversas é 
dedicada a assistente social e professora de 
Serviço Social, Suely Gomes Costa que com 
ousada coragem defendeu a proteção social 
como objeto de trabalho dos assistentes 
sociais em 1990.
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