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Por acaso é surpreendente, pois, que cada texto
pareça surgir outro, mediante um lento processo de
acrescentamento? Meu pensamento avança
enquanto vou agregando gradualmente pequenas
peças ou relâmpagos de percepção colorida em uma
tela já existente. Como censo, por passos
sucessivos, às vezes o processo adianta-se a mim e
as ideias crescem como uma assombrosa ameba,
para minha própria surpresa e deleite. (BRAIDOTTI,
2000, p. 49)
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RESUMO
Essa dissertação tem o objetivo de analisar a direção social que assume o
atendimento realizado à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (LGBT) no Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS) do município de João Pessoa-PB, notadamente por meio das respostas
dadas pelo Serviço Social às demandas postas no campo da diversidade sexual.
Partimos do pressuposto quanto ao reconhecimento da relevância social da
configuração da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e de que em sua
materialização os CREAS desempenham a tarefa de realizar encaminhamentos
necessários à reparação de violações de direitos. Do ponto de vista teóricometodológico, apreendemos o objeto em sua historicidade e múltiplas
determinações. Os resultados da pesquisa realizada possibilitaram a identificação
das principais dificuldades e desafios para o Serviço Social no atendimento às
demandas da população LGBT, e de como a agenda da diversidade sexual se
apresenta na perspectiva do Projeto Ético Político da profissão. Apesar da PNAS
constituir-se como um dos grandes avanços na configuração da Assistência Social
como política pública, em sua concepção quanto ao que considera caracterização de
vulnerabilidades de seus/suas usuário/as prevalece o entendimento das questões
relacionadas à diversidade humana restritas a noção de identidades estigmatizadas,
em termos étnico, cultural e sexual. Sobre o conceito de família, sobressai o
reconhecimento sócio-político quanto às suas transformações, mas ao fazer
referência somente às mulheres que chefiam núcleos familiares, deixa de fora
configurações familiares formadas por casais de pessoas do mesmo sexo. Foi
possível apreender, na materialização da PNAS, grandes lacunas referentes à
insuficiência do Estado, em investimentos de capacitação na área da diversidade
sexual e de enfrentamento do preconceito e da discriminação por orientação sexual,
que, em larga medida, ficam invisibilizados no cotidiano dos atendimentos. Nesse
sentido, consideramos que a assistência social é um direito de cidadania e
responsabilidade do Estado, não podendo então a PNAS ser definida
prioritariamente (ou exclusivamente) em função de vulnerabilidades associadas à
estigmatização de sua identidade, sem que haja no conteúdo da própria política,
qualquer tipificação de tais mecanismos, muito menos como operam.
Palavras Chave: LGBT; CREAS; Assistência Social; Serviço Social.
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ABSTRACT
This dissertation aims to analyze the social direction on the attendance of Lesbians,
Gays, Bisexuals and Transsexuals (LGBT) populations in the Reference Center for
Specialized Social Assistance (CREAS) in the city of João Pessoa – PB, mainly
because of Social Work answers to existing demands in the sexual diversity field. On
the assumption of recognition of the social relevance configuration of the National
Policy on Social Assistance (PNAS) and on its effectiveness, CREAS performs the
task of realizing referrals that are necessary to redress Rights violations. From a
theorical methodological point of view, we have apprehended the object in its
historicity and multiple determinations. The results of this research enable the
identification of the main difficulties and challenges to Social Work in attending LGBT
population demands and also how the sexual diversity agenda presents itself in the
perspective of the Ethical Political Project of the profession. Despite of the PNAS
constitutes itself as one of the highest advance in Social Assistance configuration as
a public policy, inside its conception about the characterization of vulnerability of
PNAS users, prevails the understanding that issues related to human diversity are
restrained to notions of stigmatized identities in ethnical, cultural and sexual terms.
With regard to concept of family, stands out transformations on its social political
recognition, but when PNAS refers only to women leading family nucleus, leaves out
family configurations formed by same-sex couples. It was possible to apprehend on
PNAS materialization large gaps concerning about insufficiency of the State on
investments on training in sexual diversity area to confront sexual orientation
prejudice and discrimination that stay, in large measures, invisible on daily
attendances. Therefore, we consider that social assistance is a citizenship right and
responsibility of the State, so the PNAS cannot be defined preferably (or exclusively)
based on vulnerabilities related to identity stigmatization without any characterization
of such mechanisms nor how they operate.
Keywords: LGBT; CREAS; Social Assistance; Social Work.
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1. INTRODUÇÃO

Toda a atividade da pesquisa: leitura, escrita, revisão, produção de dados e
análise constituiu-se como um processo continuo de debates e reflexões construídos
em diversos espaços. Os debates e reflexões questionavam, construíam,
desconstruíam,
desnaturalizavam,

analisavam,
por

fim

criticavam,
todo

esse

naturalizavam

processo,

teve

como
como

também

resultado

o

amadurecimento de um tema de pesquisa fruto de uma trajetória política, pessoal e
acadêmica.
Na pesquisa, o/a pesquisador/a torna-se mais atento/a, crítico/a, e por que
não dizer curioso/a, pois a pesquisa por várias vezes também inquieta; ao encontrar
respostas, lembramos-nos da Clarice Lispector ao dizer que “toda a minha angústia
quando eu vejo coisas é que vocês não estão vendo comigo 1”. Acredito que essa
frase cabe perfeitamente aos vários momentos do processo da pesquisa,
notadamente ao ler e reler entrevistas, encontrando pontos divergentes entre os
atendimentos nos CREAS e no ESPAÇO LGBT. O resultado da pesquisa
apresentado na forma desta dissertação nos faz sentir um privilegio por poder enfim
compartilhar o que foi aprendido nessa longa trajetória.
O objetivo central deste trabalho é analisar a direção social que assume o
atendimento realizado à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (LGBT) no Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS) do município de João Pessoa-PB, notadamente por meio das respostas
dadas pelo Serviço Social às demandas postas no campo da diversidade sexual.
Dentro disso, explicitaremos, as principais dificuldades e desafios para o Serviço
Social no atendimento às demandas da população LGBT, e de como isso se
apresenta para o Projeto Ético Político da profissão. Por fim, iremos analisar as
demandas em relação à população LGBT que chegam ao Serviço Social nos
CREAS e como se dão os processos de articulação entre os CREAS e o Espaço
LGBT2 no município.

1

LISPECTOR, Clarice. Minhas queridas. Rio de Janeiro: Rocco 2007.
O Centro de Referência dos Direitos de LGBT e combate à homofobia da Paraíba, ou ESPAÇO
LGBT é um projeto desenvolvido pelo Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de
Estado e Desenvolvimento Humano e da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana,
2
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O trabalho aqui exposto teve como lócus de pesquisa o Centro de Referência
Especializado de Assistência Social – Programa de Atendimento Especializado à
Família e Indivíduos (CREAS/PAEFI), localizado no centro da capital paraibana; o
Centro

de

Referência

Especializado

de

Assistência

Social

–

Medidas

Socioeducativas (CREAS/MSE), localizado no bairro dos Estados e por fim no
Centro de Referência Especializado de Assistência Social – População de Rua
CREAS/POP, também localizado no centro da capital. E por entender a
especificidade e a legitimidade que o Centro de Referência dos Direitos de LGBT e
Combate a Homofobia da Paraíba – Espaço LGBT3 possui no município, ao
promover a defesa dos direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais, este também se constitui como um dos lócus de pesquisa deste
trabalho.
A pesquisa aqui apresentada delineia-se como investigação de caráter
qualitativo, levando-se em consideração as escolhas epistemológicas, teóricas,
éticas e políticas que orientam a formulação das questões apresentadas. Consta
como uma análise de dimensão de uma política municipal que tem profundas
implicações com a diretriz nacional.
A pesquisa foi realizada em espaços diferentes que recebem as demandas
LGBT no município e que trabalham diretamente com a Política Nacional de
Assistência Social (PNAS). Sendo assim, também será apresentada a integração
dos CREAS com o ESPAÇO LGBT na efetividade da PNAS e na formação da rede
de

atendimento.

Também

explicitaremos

o

atendimento

especifico

das/os

profissionais do Serviço Social com a população LGBT, e de como as demandas
referentes às questões no âmbito das dimensões de gênero e sexualidade
apresentam-se para a materialização do Projeto Ético Político da Profissão (PEP).
Também foi realizada entrevista com um representante do movimento LGBT4 no
município, para apreender como o atendimento tem contribuído - ou não - para a
superação de preconceitos e violação de direitos, além de observar e analisar como

com o apoio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, com abrangência em
todos os municípios situados no território da Paraíba.
3
O Centro de Referência dos Direitos de LGBT e Combate a Homofobia da Paraíba, é conhecido
popularmente como ESPAÇO LGBT.
4
A entrevista foi realizada com o vice-presidente do Movimento do Espírito Lilás (MEL), um dos
movimentos de mais destaque no município, como também em todo o estado da Paraíba.
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as questões levantadas pelo movimento LGBT são (ou não) respondidas do ponto
de vista institucional.
Outras entrevistas foram realizadas com profissionais envolvidos/as na
execução da PNAS do município: três assistentes sociais inseridos no CREAS e um
assistente social inserido no Espaço LGBT. A princípio, a ideia era fazer entrevistas
com usuários que foram atendidos pelos CREAS, no entanto, encontramos inúmeras
dificuldades no acesso a estes usuários. Na perspectiva de localizá-los utilizamos
estratégias de participação em eventos, fóruns, cursos e outras iniciativas
promovidos pelos movimentos sociais da região e pelo Espaço LGBT para assim
estarmos diretamente articuladas com o público alvo da pesquisa, porém durante o
prazo para coleta e produção de dados encontramos apenas um/a usuário/a que foi
atendido pelo CREAS, sendo assim pela amostra ser pequena e não suficiente, não
utilizaremos os dados dessa entrevista. Entendendo, também, o limite de prazo para
esta dissertação, optou-se por excluir os/as usuários da amostra, da pesquisa,
embora que nossa atenção no processo da investigação estivesse centrada nos
usuários, ou seja, entendendo-os como sujeitos do atendimento da PNAS e da
discriminação por orientação sexual.
No caso dos/as profissionais do Serviço Social e militante do movimento
LGBT, as questões propostas tiveram como objetivo buscar a apreensão dos
significados que os/as mesmos/as constroem para a política objeto de estudo. No
que diz respeito as questões, elas foram voltadas para apreender e analisar como se
efetiva o atendimento à população LGBT, considerando: o conhecimento a respeito
dos instrumentos políticos LGBT’s, como campanhas, programas e leis, como
também as orientações contidas nas campanhas no universo profissional e no
Código de Ética, a fim de verificar o direcionamento no atendimento.
Para análise dos dados, foi utilizada a interpretação de conteúdo, definida por
Bardin (1977, apud MINAYO, 2003) como sendo um conjunto de técnicas que visa
obter sistematicamente a descrição do conteúdo das mensagens e indicadores
(quantitativos ou não) permitindo a conexão de conhecimentos relativos às
condições de produção destas mensagens. Além das questões já elencadas,
salienta-se que tanto na elaboração de questões dos instrumentos de coleta de
dados quanto na análise levou-se em consideração as recomendações contidas nos
16

documentos, planos e programas que dispõem sobre políticas públicas para
populações LGBT, posto que são frutos de ampla mobilização por parte do
movimento LGBT no Brasil. Nesse sentido, foram trabalhados aqui o Programa
Brasil Sem Homofobia (BSH), Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos
Humanos de LGBT (PNCDH-LGBT), e o Programa Nacional de Direitos Humanos
(PNDH-3).
E por se tratar de uma pesquisa que envolve seres humanos, atendemos as
exigências da resolução nº. 466/2012, que normatiza a pesquisa em seres humanos
no país, bem como foi utilizado o termo de consentimento livre e esclarecido, sendo
assim resguardados os direitos dos/as sujeitos entrevistados.
A pesquisa apresentada refere-se à elucidação de questões relacionadas ao
atendimento nos CREAS existentes no município de João Pessoa, no qual
analisamos a forma como estão sendo tratadas as questões envolvendo o acesso, a
direção social no atendimento as demandas de indivíduos identificados como
LGBT's, e, também, identificaremos quais as principais dificuldades e desafios para
o Serviço Social no atendimento a esta população. Nesse sentido, destacamos que
nos primeiros meses do ano de 2012, a Delegacia Especializada Contra Crimes
Homofóbicos registrou 92 casos de violência contra a população LGBT. Fonte:
Delegacia Especializada Contra Crimes Homofóbicos
Cabe ressaltar que essa pesquisa surgiu como resultado das inquietações
vivenciadas ao longo do curso de graduação em Serviço Social, na Universidade
Estadual da Paraíba (UEPB), por constatar a dificuldade de docentes e discentes em
lidar com questões ligadas a gênero e sexualidade, de modo especial quando se
tratam de populações LGBT e indagar sobre as implicações que tais dificuldades
podem trazer ao exercício profissional do/a assistente social, tendo em vista que a
própria Resolução CFESS N° 489/2006 de 03 de junho de 2006, estabelece normas
vedando condutas discriminatórias ou preconceituosas, por orientação e expressão
sexual entre pessoas do mesmo sexo, no exercício profissional do assistente social.
Vale lembrar que a reformulação do Código de Ética (CE) obteve o reconhecimento
da linguagem de gênero:
Do ponto de vista do conteúdo, as mudanças procedidas foram
relativas à modificação de nomenclatura, substituindo o termo “opção
sexual” por “orientação sexual”, incluindo ainda no princípio XI a
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“identidade de gênero”, quando se refere ao exercício do serviço
social sem ser discriminado/a nem discriminar por essa condição,
juntamente com as demais condições já explicitadas no texto. Essas
alterações são de suma importância, pois reafirmam princípios e
valores do nosso Projeto Ético-Político e incorporam avanços nas
discussões acerca dos direitos da população LGBT pela livre
orientação e expressão sexual. Portanto, as mudanças aqui
expressas são resultado de discussões no âmbito do Conjunto
CFESS/CRESS, em especial na temática da ética e dos direitos
humanos. (CFESS, 2012a, p. 13-14)

A definição do tema da pesquisa, também, surgiu através das observações
realizadas durante as Conferências LGBT (na conferência municipal de Campina
Grande no ano de 2011 e na conferência estadual da Paraíba, também no ano de
2011), que não só confirmaram como aumentaram tais preocupações. Por diversas
vezes, técnicos e ativistas enfatizaram as dificuldades encontradas para o
atendimento no âmbito dos CREAS, em especial quando se trata de travestis e
transexuais. Também foi destacada a dificuldade de assistentes sociais que atuam
nestes espaços para fazerem os devidos encaminhamentos das demandas que lhes
são apresentadas.
Outra fonte de preocupação durante a graduação na UEPB diz respeito ao
estágio curricular da pesquisadora no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e
outras Drogas (CAPS-AD); alguns posicionamentos das/os assistentes sociais
durante as oficinas nas quais as estagiárias abordavam tais temáticas, pois estas
sempre encontravam resistência das/os profissionais para a discussão com as/os
usuárias/os de temas referentes a gênero e sexualidade.
O pressuposto que guiou este trabalho foi a de que as dificuldades
assinaladas em um estudo preliminar têm como determinação a ausência ou
insuficiência do reconhecimento por profissionais das conquistas históricas no que
se refere à liberdade de orientação e expressão sexual, seja no âmbito das lutas do
movimento LGBT, seja no universo do Serviço Social.
Tivemos o entendimento de que “existem causas objetivas, postas pela
estrutura da sociedade capitalista e pela conjuntura atual, que incidem sobre o
trabalho profissional determinando seus limites” (BARROCO, 2012, p. 107). E tais
dificuldades encontram respaldo nas limitações ainda contidas na PNAS, ao
associar, de modo prevalecente as transformações ocorridas no conceito de família
18

apenas aos casos em que aparecem os núcleos familiares chefiados por mulheres,
deixando de incluir aquelas formadas por casais do mesmo sexo, ou aquelas
formadas por travestis e/ou transexuais.
Nas populações citadas na PNAS não há referências à identidade de gênero
e orientação sexual, ficando implícito para o gênero apenas a referência às
mulheres. Cabe então refletir sobre a direção social que vem sendo dada no
atendimento a população LGBT no âmbito da política de assistência social. Também
problematizaremos os aspectos conservadores e contraditórios que norteiam tal
política e fazem com que as dificuldades nesse atendimento sejam ainda maiores.
Neste sentido, os capítulos aqui foram pensados na busca da construção de uma
trajetória de diálogo entre as demandas do movimento LGBT, a política de
assistência social e a profissão de Serviço Social.
Em meados da década de 1970, por meio da luta dos movimentos sociais,
ganhavam visibilidade como questões políticas, as desigualdades nas relações de
gênero, o preconceito e a discriminação étnico-racial e a heteronormatividade. Os
movimentos reivindicavam uma agenda política “em torno da defesa de direitos e do
questionamento aos valores culturais conservadores em favor da “política de
identidade” (SANTOS, 2009). As políticas públicas com recorte de gênero no Brasil
têm início com a transição democrática vivenciada nos anos de 1980 (MELO, 1999),
marcadas pela construção de agendas voltadas à efetivação de direitos das
mulheres, em especial no campo do enfrentamento à violência, trabalho, saúde e
direitos reprodutivos (FARAH, 2004). Gradativamente, tais políticas passam a
atentar para as interações entre as dimensões de classe social, raça/etnia, geração
e também incorporam o principio de transversalidade de gênero (BANDEIRA &
BITTENCOURT, 2005) e da intersetorialidade entre políticas, definindo de forma
mais precisa ações a serem implementadas no âmbito das políticas sociais.
No campo da sexualidade, com foco nas populações LGBT 5, as ações
estiveram inicialmente restritas ao combate à epidemia de HIV-AIDS, voltadas,
sobretudo, para gays e travestis. Para, além disso, o processo de institucionalização
5

Sigla empregada a partir da metade dos anos 1990 e fortemente ligada às políticas de identidade.
Aqui no Brasil, atualmente, tanto no âmbito das políticas públicas como na esfera dos movimentos
sociais que trabalham com causas ligadas a gênero e sexualidade, têm-se usado a sigla LGBT para
designar o público de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. No capítulo “I” dessa
dissertação explanaremos sobre o uso da sigla “LGBT”.
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de políticas públicas para a população LGBT no Brasil foi iniciado apenas em 2004,
com a publicação do Programa Brasil sem Homofobia, cujas demandas foram
ampliadas a partir da I Conferência Nacional de Políticas Públicas para GLBT,
realizada em 2008, que tinha como um dos seus objetivos “propor as diretrizes para
a implementação de políticas públicas e o plano nacional de promoção da cidadania
e dos direitos humanos de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais –
GLBT6” (BRASIL, 2008c). O plano, também, possui um relatório de monitoramento
das suas ações.
Esta conferência, cujo tema foi “Direitos Humanos e Políticas Públicas: o
caminho para garantir a cidadania GLBT”, teve como resultado a construção do
Plano Nacional de Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos de Gays,
Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNCDH-GLBT), que busca “políticas
públicas que consigam responder às necessidades, potencialidades e direitos da
população envolvida, a partir de sua implementação, bem como do fortalecimento do
Programa Brasil sem Homofobia” (BRASIL, 2009a, p. 07).
Outra referencia para os direitos LGBT é o Programa Nacional de Direitos
Humanos 3 (PNDH-3) 7. É a partir de tais documentos e programas que são
implementadas ações no âmbito das políticas sociais. No que tange a assistência
social, há uma serie de recomendações no sentido de tornar efetivas as mudanças
preconizadas pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS) no que concerne
a incorporação de “identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual”
(BRASIL, 2004a, p. 33), bem como aquelas relativas à redefinição do conceito de
família. São recomendações que rebatem diretamente nos Centros de Referência
Especializados de Assistência Social (CREAS), posto que no âmbito da política de

6

O Plano contém as 51 diretrizes e 180 ações a serem implementadas pelo poder público, sem
contar no, entanto, com decreto que o regulamente. Ainda assim, no mês de maio de 2009 foi
lançado nacionalmente, com distribuição de alguns exemplares (Brasil, 2009a).
7
A PNDH possui três versões. Ambas resultados de um compromisso assumido pelo Brasil no
Tratado de Viena durante a Conferência Mundial Sobre Direitos Humanos de 1993, as duas primeiras
versões foram publicadas no governo Fernando Henrique Cardoso (1994-2002). A terceira e ultima
versão foi lançada no governo Lula (2003-2010), no ano de 2009, esta versão teve o importante
acréscimo da garantia a igualdade na diversidade, e dentre os objetivos está o da garantia do
respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero. A PNDH 3 trata-se de um programa
plurianual elaborado por setores da sociedade civil - movimentos sociais e entidades de classe - que
propõem diretrizes e metas a serem implementadas em políticas públicas voltadas para a
consolidação dos direitos humanos. O programa em si não é auto executável, para que cada uma das
propostas entre em vigor é necessária à aprovação pelo Congresso Nacional.
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assistência, desempenham a tarefa de realizar encaminhamentos necessários à
reparação de violações de direitos.
Com relação ao incentivo ao debate de políticas para populações LGBT no
âmbito do Serviço Social brasileiro, o 42º Encontro Nacional CFESS/CRESS8,
realizado em Recife/PE, no período de 5 a 8 de Setembro de 2013, no grupo
temático sobre Ética e Direitos Humanos foram elaboradas propostas para serem
submetidas e aprovadas na plenária final, transformando‐se nas deliberações que
orientaram as ações do Conjunto CFESS/CRESS. Entre as deliberações,
destacamos as de número 18, 19, 20 e 21:
(18) Reforçar as lutas, no âmbito da sociedade, do judiciário e do
legislativo, sobretudo fortalecendo e apoiando a aprovação da
PLC/06 na íntegra em defesa da liberdade de orientação sexual e
livre identidade de gênero, assegurando à população LGBT os
direitos de adoção, constituição de família, direitos sucessórios,
dentre outros, ampliando a realização de debates com a categoria
acerca do tema.
(19) Apoiar as lutas em torno do respeito à Identidade Trans como,
por exemplo, a despatologização da transexualidade, por meio da
retirada da transexualidade dos Catálogos Internacionais de
Doenças, bem como pela garantia da permanência do processo
transexualizador pelo Sistema Único de Saúde.
(20) Realizar estudos jurídicos sobre a possibilidade de uma
normatização do exercício profissional do/a assistente social, na
perspectiva de garantir às pessoas trans o direito à livre identidade
de gênero, considerando, sobretudo, participação do/a assistente
social nas equipes multiprofissionais do processo transexualizador do
SUS.
(21) Dar continuidade ao debate contemporâneo acerca do uso do
nome social nos espaços públicos e privados (conforme Carta de
Direitos dos Usuários do SUS) e no acesso as políticas públicas para
população LGBT, considerando a livre identidade de gênero,
elaborando instrumental que garanta a ampla divulgação da
Resolução CFESS n. 615/2011. (CFESS, 2013b, p. 18-19)

No ano de 2012, o conjunto CFESS/CRESS organizou diversos eventos,
todos com inscrições gratuitas e transmissão online. Foi realizado o Seminário
Nacional Serviço Social na Educação, em junho, na cidade de Maceió (AL), e no
mês de setembro ocorreu em Palmas (TO), o Seminário Nacional Serviço Social e
Direitos Humanos, antecedendo o 41º Encontro Nacional CFESS-CRESS. Tal
8

O Encontro CFESS/CRESS é realizado anualmente, onde aprova a agenda profissional em vários
eixos, dentre estes, o eixo de ética e direitos humanos. No ano de 2014, foi realizado o 43°encontro,
porém, até o presente momento não foi divulgado seu relatório final. Por esse motivo, estamos
oferecendo informações do Relatório divulgado do 43° Encontro, realizado no ano de 2013.

21

encontro teve como tema central: “No mundo de desigualdade toda violação de
direitos é violência”:
Foi ressaltado que a defesa por direitos é radicalmente contra o
capitalismo e isso baliza nosso projeto ético-político, e que é
preciso deixar nítido sempre quais direitos o serviço social defende
e sobre qual ponto de vista. Foi relatado, também, um histórico do
debate dos direitos humanos no serviço social, apontando a década
de 1990 como um momento marcante para essa discussão. Houve
a afirmação de que a luta por direitos não é fim, mas uma mediação
estratégica para a defesa de uma outra sociabilidade, livre de todas
as formas de exploração e de opressão humana, sendo
destacadas, ainda, as campanhas, como iniciativas do Conjunto
CFESS-CRESS no campo da ética e direitos humanos, e enfatizou
mais uma vez o pré-lançamento da campanha de Gestão 20112014, que traz como slogan “Sem movimento não há liberdade”
(Relatório final 41° Encontro Nacional CFESS-CRESS, 2012c, p.67).

No que diz respeito às deliberações aprovadas, no eixo da Comunicação,
ficou decidido pela utilização de linguagem não sexista, incorporando a linguagem
de gênero, como uma ação pedagógica e crítica à gramática machista e
heteronormativa. No eixo temático de Ética e Direitos Humanos, destacam-se as
seguintes deliberações com relação à orientação sexual e identidade de gênero:
13. Fortalecer e apoiar a aprovação do PLC 122/06 na íntegra, que
criminaliza a homofobia. O texto altera a lei 7.716/89, que define
crimes resultantes de preconceito de raça e cor, incluindo aqueles
motivados por questões de gênero, sexo, orientação sexual e
identidade de gênero.
14. Reforçar as lutas, no âmbito do legislativo e do judiciário, em
defesa da liberdade de orientação sexual e livre identidade de
gênero, assegurando à população LGBT os direitos de adoção,
constituição de família, direitos sucessórios, dentre outros acerca do
tema.
15. Apoiar as lutas em torno do respeito à Identidade Trans como,
por exemplo, a campanha em favor da despatologização da
transsexualidade, por meio da retirada da transexualidade dos
Catálogos Internacionais de Doenças, bem como pela garantia da
permanência do processo transsexualizador pelo Sistema Único de
Saúde (SUS).
16. Dar continuidade ao debate contemporâneo acerca do uso do
nome social nos espaços públicos e privados (conforme Carta de
Direitos dos Usuários do SUS) e no acesso às políticas públicas para
a população LGBT, considerando o respeito à diversidade de
orientação sexual e a identidade de gênero, elaborando instrumental
que garanta a ampla divulgação da Resolução CFESS n. 615/ 2011.
(CFESS, 2012c, p18)
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Tais deliberações já estavam na agenda do Conjunto CFESS-CRESS desde
1993 com a aprovação do Código de Ética Profissional, porém foi com a Gestão
CFESS 2005-2008 que se intensificou as relações com os movimentos sociais que
atuam na defesa da liberdade de orientação e expressão sexual e também ocorreu o
fortalecimento da inserção da agenda política de direitos da população LGBT no
âmbito da agenda do Serviço Social brasileiro, notadamente com a campanha “O
amor fala todas as línguas: Assistente Social na luta contra o preconceito”, lançada
em 2006 pelo conjunto CFESS-CRESS.
Durante o Seminário Nacional sobre Serviço Social e Direitos Humanos, foi
materializada a apropriação crítica da discussão acerca dos Sistemas Nacional e
Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos, do III Programa Nacional de
Direitos Humanos e dos pactos e acordos referentes à não discriminação de gênero,
raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, dentre outros.
Tomando

como

pressuposto

o

posicionamento

da

categoria,

problematizaremos no decorrer desta dissertação os desafios e dificuldades na
execução da Política Nacional de Assistência Social para usuários identificados
como LGBT nos CREAS do município de João Pessoa.
Estas observações introdutórias encontram-se desenvolvidas nos capítulos
que seguem no decorrer desta dissertação. No primeiro capítulo estaremos
apresentando nosso entendimento sobre sexualidade, gênero e relações de gênero
na perspectiva de contextualizar a inserção das temáticas relacionadas à
sexualidade e à diversidade no universo das profissões e das políticas sociais.
Também explicitaremos a história do movimento LGBT no Brasil, como também sua
pauta de lutas por políticas públicas.
O segundo capítulo está centrado na discussão acerca da assistência social,
que após a Constituição Federal de 1988 foi instituída como uma política pública,
junto com a Saúde e a Previdência Social formando as três componentes da
Seguridade Social brasileira. Nesse capitulo consta os dados das entrevistas
realizada nos CREAS e no ESPAÇO LGBT do município de João Pessoa, a fim de
analisar da direção social que assume o atendimento realizado à população LGBT.
Por fim, na discussão do terceiro capitulo apresentamos uma breve trajetória
histórica da construção de um Projeto Ético Político (PEP) no Serviço Social. O PEP
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atribui uma direção ética e política ao exercício profissional, pautando-se no
comprometimento com a liberdade e a justiça social que são valores centrais do
Código de Ética do/a Assistente Social (CE). Apresentamos também uma análise de
como o PEP articula-se às dimensões de gênero e sexualidade no cotidiano dos/as
Assistentes Sociais, expondo alguns desafios e dificuldades das demandas
relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero no universo da profissão.
Destacamos que o Centro de Referência Especializado de Direitos LGBT e
Combate a Homofobia da Paraíba – Espaço LGBT - foi de extrema importância na
análise desse atendimento, tendo em vista que no local, lésbicas, gays, bissexuais,
travestis e transexuais estão dirigindo algumas dificuldades que encontram nos
atendimentos dos CREAS, sendo assim é necessário identificar e analisar que
dificuldades são essas.
Nesse contexto, acredita-se que este trabalho resulta na produção de
conhecimentos e subsídios para um campo de escassa produção no Serviço Social,
no acréscimo de importantes elementos para reflexão no âmbito do projeto éticopolítico da profissão, na construção de subsídios para assistentes sociais e ativistas
do movimento LGBT, em contínua luta pela efetivação de direitos que são negados
em função de discriminações de gênero e sexualidade e por fim, poderá contribuir
para a reflexão crítica da própria política de assistência social.
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2. NÃO DEIXAREMOS QUE NOS ESCONDAM”: Relações de gênero,
sexualidade e o reconhecimento de direitos para a população LGBT
no Brasil

Para a inserção dos direitos da população LGBT e os debates sobre a
diversidade humana no âmbito das profissões e das políticas sociais foram
fundamentais as lutas feministas, que tiveram o papel de evidenciar a complexidade
da individualidade em suas dimensões objetivas e subjetivas e das relações entre
economia, política e cultura (Santos, 2009). Tomando como pressuposto este
contexto de lutas, situaremos nosso entendimento sobre gênero e as relações de
gênero na perspectiva de contextualizar a inserção das temáticas relacionadas à
sexualidade e à diversidade no universo das profissões e das políticas sociais.

2.1 UMA INTRODUÇÃO A GÊNERO E SEXUALIDADE

Para SARDENBERG e MACEDO (2011) ao iniciar uma reflexão sobre
gênero, o desafio que se apresenta é reconhecer que ser homem ou mulher não é
um feito natural biológico; há diversos fatores de ordem econômica, social, política,
étnica e biológica que contribuem de formas diversas na maneira na qual pensamos,
nos comportamos e atuamos enquanto homens ou mulheres. Mas nem sempre
levamos em consideração esses fatores quando procuramos compreender as
diferenças entre homens e mulheres.
Pode-se afirmar que o marco inicial dos estudos de gênero ocorreu nos anos
1960, com a obra O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir9, onde a mesma afirmou
categoricamente “não se nasce mulher, torna-se mulher”. Tal frase se tornou
fundamental e um marco para o feminismo. A luta feminista provocou fortes
reflexões sobre o papel da mulher nas decisões políticas:
As mulheres e o feminismo promoveram um amplo debate sobre o
significado do termo igualdade e sobre a sua concretude na
sociedade que emergia. Elas chamaram a atenção para os limites da
universalidade do homem como sujeito da história e sobre os
problemas relativos à hierarquização das dimensões do público e do
privado, com a subalternidade das ações realizadas no âmbito do
9

Primeira edição foi lançada em 1949 na França.
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ambiente doméstico e das relações sociais de afetividade.
(GURGEL, 2011, p. 31)

A relação entre público e privado destaca-se como uma das primeiras
questões levantadas pelo feminismo, as mulheres começavam a reivindicar por
participações nas decisões políticas do Estado. Para as feministas, enquanto
houvesse a separação de que as mulheres ocupavam o espaço doméstico, tratando
dos cuidados da casa e das crianças, e os homens no espaço da rua, do trabalho e
da política, não haveria igualdade entre homens e mulheres. Nesse sentido, o
feminismo contesta essa condição que a mulher desempenha na sociedade, e
afirma que os espaços públicos também devem e podem ser ocupados por
mulheres. De acordo com Nicholson (2000), a maioria das feministas do final dos
anos 1960 e início dos anos 1970 aceitaram a premissa da existência de fenômenos
biológicos reais a diferenciar mulheres de homens, usadas de maneira similar em
todas as sociedades para gerar uma distinção entre masculino e feminino.
A discussão em torno dos estudos de gênero é permeada por diferentes
concepções epistemológicas e políticas, que trabalham as relações entre os
gêneros, às sexualidades e os corpos. Conforme aponta FARAH (2004), o campo
dos estudos de gênero consolidou-se no Brasil no final dos anos 1970,
simultaneamente ao fortalecimento do movimento feminista no país. Já o conceito
de gênero foi incorporado pelo feminismo e pela academia aqui no Brasil nos anos
1990, e desde então tem sido interpretado de forma diferente por diversas correntes
teórico-metodológicas.
Bento (2006) reconhece três tendências explicativas de conceber o gênero:
universal, relacional e plural. A tendência universal procurava explicar a
subordinação da mulher, pode-se dizer que foi uma das primeiras reflexões a
respeito do conceito de gênero, baseada no pensamento moderno e no
entendimento de uma concepção binária e universal. Para a autora “essa concepção
binária do gênero reproduz o pensamento moderno para os sujeitos universais,
atribuindo-lhes características que, supõe-se, sejam compartilhadas por todos.” (p.
71).
Nesse primeiro momento, a visibilização da mulher como uma
categoria universal correspondia a uma necessidade política de
construção de uma identidade coletiva que se traduziria em
conquistas nos espaços públicos. No entanto, os perigos ou os
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limites dessa concepção estão na essencialização das identidades,
por um lado, e na vitimização do sujeito mulher, por outro. (p. 73)

De acordo com BENTO (2006), nos anos 1990, os estudos sobre as relações
de gênero revolucionaram todo o campo teórico em uma tentativa de desconstruir
essa mulher universal e essencialista. O que gerou, por um lado, uma representação
da mulher-vítima e, por outro, do homem inimigo. A tendência relacional foi
desenvolvida nessa mesma década, e teve como marco os estudos da
masculinidade, que buscavam desconstruir a ideia do homem universal (viril, forte,
competitivo...):
Um dos fios condutores que orientarão as diversas pesquisas e
reflexões desse novo campo de estudos é a premissa de que o
masculino e o feminino se constroem relacionalmente e, de forma
simultânea, apontam que este ― relacional não deveria ser
interpretado como ― o homem se constrói numa relação de oposição
à mulher, em uma alteridade radical e absoluta, [...], mas em um
movimento complexificador do relacional. (BENTO, 2006, p. 74-75)

A terceira tendência explicativa para os gêneros de acordo com a autora
anteriormente citada é a plural, que busca não o que unifica, e sim as diferenças. As
questões que marcam esta tendência dos estudos de gênero para BENTO (2006):
[...] dizem respeito à problematização da vinculação entre gênero,
sexualidade e subjetividade, perpassadas por uma leitura do corpo
como significante em permanente processo de construção e com
significados múltiplos. A ideia do múltiplo, da desnaturalização, da
legitimidade das sexualidades divergentes e das histórias das
tecnologias para a produção dos sexos verdadeiros adquire um
status teórico que, embora vinculado aos estudos das relações de
gênero, cobra um estatuto próprio: são os estudos queer (p. 80).

A autora Judith Butler e sua obra “Problemas de gênero: Feminismo e
Subversão da identidade” é considerada um grande marco dos estudos de gênero,
dos estudos queer10 e da tendência plural que explica o gênero. Na sua principal
10

A teoria queer começou a ser desenvolvida por pesquisadores e ativistas diversos partir do final
dos anos 1980, especialmente nos Estados Unidos. De acordo com LOURO (2001), a expressão
Queer pode ser traduzida por estranho, talvez ridículo, excêntrico, raro, extraordinário. Mas a
expressão também se constitui na forma pejorativa com que são designados homens e mulheres
homossexuais. Um insulto que tem, para usar o argumento de Judith Butler, a força de uma
invocação sempre repetida, um insulto que ecoa e reitera os gritos de muitos grupos homófobos, ao
longo do tempo, e que, por isso, adquire força, conferindo um lugar discriminado e abjeto àqueles a
quem é dirigido. Este termo, com toda sua carga de estranheza e de deboche, é assumido por uma
vertente dos movimentos homossexuais precisamente para caracterizar sua perspectiva de oposição
e de contestação.
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obra já citada, a autora integra perspectivas filosóficas e culturais em torno das
reflexões sobre gênero, feminismo e identidade.
O objetivo de Butler era expor e problematizar o heterossexismo
generalizado na teoria feminista e, ao mesmo tempo, apresentar seu
desejo por um mundo no qual as pessoas que vivem a certa
distância das normas de gênero se reconhecessem como
merecedoras de ascenderem à condição humana (BENTO, 2006, p.
80).

Na realidade brasileira, os estudos de gênero são recentes. O marco da
passagem dos estudos de mulher para os de gênero foi o “Seminário Estudos sobre
Mulher no Brasil: Avaliação e Perspectivas11”, que resultou na coletânea “Uma
questão de Gênero”, organizado pelas autoras Albertina de Oliveira Costa e Cristina
Bruschinni, cujos artigos reunidos foram originalmente apresentados no referido
Seminário. Com a publicação do texto “Gênero, uma categoria útil de analise
histórica”, Scott (1995) apontou que os estudos da mulher eram mais descritivos do
que analíticos. Para a autora, o gênero deve ser construído como uma categoria
analítica, como um instrumento metodológico para o entendimento da construção,
da reprodução e das mudanças das identidades de gênero. As relações de gênero
são definidas pela autora como formas primárias de significação das relações de
poder baseadas na forma como se percebe as diferenças entre os sexos. Observa
que para assegurar o cumprimento do pertencimento a um gênero ou outro (em
correspondência ao sexo, traduzido como aparato biológico), as sociedades criam
uma série de símbolos nos vários campos da vida social, dotados de uma função
pedagógica normativa: ensinar como os papéis de gênero devem ser assumidos.
Por essa razão, tais referências são assimiladas pelas pessoas que passam a
moldar seus comportamentos com base no que as ensinam. Com relação ao termo
gênero, Scott (1995) pondera:
O termo “gênero” parece ter feito sua aparição inicial entre as
feministas americanas, que queriam enfatizar o caráter
fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo. A palavra
indicava uma rejeição ao determinismo biológico implícito no uso de
termos como “sexo” ou “diferença sexual”. O termo “gênero”
enfatizava igualmente o aspecto relacional das definições normativas
da feminilidade. (p. 72)
11

Seminário organizado pela Fundação Carlos Chagas com o apoio da Fundação Ford, realizado
durante os dias 27 a 29 de novembro de 1990, no município de São Roque-SP.
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O texto elaborado em 1975 por Gayle Rubin, “O Tráfico de Mulheres: Notas
sobre a economia política do sexo” lançou a expressão sexo/gênero que definiu
preliminarmente como “um conjunto de arranjos através dos quais uma sociedade
transforma a sexualidade biológica em produtos da atividade humana, e na qual
estas necessidades sexuais transformadas são aceitas." (RUBIN, 1993, p. 2) Com
esse texto, também foi possível entender as estruturas psíquicas em relação às
estruturas sociais, o que não era esclarecido até aquela época. “Eu pretendi, em
“Tráfico de Mulheres”, colocar o gênero e a sexualidade num contexto social, não
desejando orientar-me completamente em direção ao simbólico lacaniano e me
deparar com uma categoria primária de diferenças de gênero que podiam muito bem
estar gravadas no granito” (Rubin, 2003). Mais tarde no fim dos anos 1980, publicou
“Pensando o Sexo: Notas para uma Teoria Radical das Políticas da Sexualidade”, no
qual defende a ideia de que o gênero e a sexualidade deveriam ser analisados como
categorias independentes.
Eu queria acrescentar a prática sexual à grande lista das
estratificações sociais, e apontar a sexualidade como um vetor da
perseguição e da opressão. Na década de 1960, em geral, se
considerava que as estratificações importantes eram casta, classe e
raça. Uma das grandes contribuições do feminismo foi acrescentar o
gênero à lista. No início da década de 1980, ficara claro para mim
que não bastava acrescentar o gênero à lista, era preciso
acrescentar a sexualidade, para que os temas da perseguição sexual
fossem contemplados. (RUBIN, 2003, p. 196).

Nos últimos dois séculos a sexualidade dos indivíduos tornou-se um objeto de
estudo e críticas, dentre outros, de cientistas, religiosos, psiquiatras, educadores,
sociólogos, antropólogos, que passaram a constituir a sexualidade como uma
questão a ser descrita, analisada, compreendida, explicada, regulada, historicizada,
educada, normatizada e vigiada. O estudo sobre a "História da sexualidade",
realizado por Michel Foucault (1988) é central para discutirmos o corpo e a
sexualidade. No seu livro sobre “A história da sexualidade 1: a vontade de saber”, o
autor rompe com uma hipótese repressiva que marcava grande parte dos estudos
até meados da década de 1970. Para Foucault (1988), vivemos em uma sociedade
que há séculos, “fala prolixamente de seu próprio silêncio, obstina-se em detalhar o
que não diz; denuncia os poderes que exerce e promete libertar-se das leis que a
fazem funcionar”. (p.14) O autor problematizou a regulação e o controle da
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sexualidade humana, em especial a questão da produção de discursos sobre o sexo
nas sociedades modernas. No século XVII, as sociedades burguesas vivem um
inicio de repressão sexual, a partir de tal período denominar o sexo seria mais difícil
e custoso, dir-se-ia mesmo que essas interdições temiam até chama-lo pelo nome.
Diferentemente do século atual, onde em torno do sexo há uma verdadeira explosão
discursiva. No século XVII policiava-se a língua através da confissão da carne.
Uma dupla evolução tende a fazer, da carne, a origem de todos os
pecados e a deslocar o momento mais importante do ato em si para
a inquietação do desejo, tão difícil de perceber e formular; pois que é
um mal que atinge todo o homem e sob as mais secretas formas.
(FOUCAULT, 1988, p. 23)

De acordo com Foucault (1988), os discursos sobre o sexo a partir do século
XVIII proliferam e foi o poder que incitou tal proliferação, através de um conjunto de
instituições que visavam proibir ou reduzir as práticas sexuais, e também visavam o
controle do individuo e da população. Os discursos sobre o sexo tinham a finalidade
de produzir verdades e tais verdades constituem um campo de poder-saber que
legitimam quem possui autoridade para produzir o conhecimento. Por muito tempo
afirmava-se que um país devia ser povoado se quisesse ser rico e poderoso, mas foi
no século XVIII que a sociedade afirma pela primeira vez que seu futuro não estava
apenas ligado ao número e à virtude dos seus cidadãos, não apenas às regras de
casamentos e a organização familiar, mas sim na maneira como cada qual usa o
seu sexo. Até o final do século XVIII três códigos regiam as práticas sexuais: o
direito canônico, a pastoral cristã e a lei civil, onde tais códigos fixavam, cada qual à
sua maneira, a linha divisória entre o lícito e o ilícito. Os tribunais:
Podiam condenar tanto a homossexualidade quanto a infidelidade, o
casamento sem consentimento dos pais ou a bestialidade. Na ordem
civil como na ordem religiosa o que se levava em conta era um
ilegalismo global. [...] As proibições relativas ao sexo era,
fundamentalmente, de natureza jurídica. A “natureza”, em que às
vezes se apoiavam, era ainda uma espécie de direito. Durante muito
tempo os hermafroditas foram considerados criminosos, ou filhos do
crime, já que sua disposição anatômica, seu próprio ser, embaraçava
a lei que distinguia os sexos e prescrevia sua conjunção.
(FOUCAULT, 1988, p. 39)

A sexualidade não é proibida, e sim produzida por meio dos discursos.
Destacamos aqui, que não se pretende negar a materialidade dos corpos, mas
enfatizar

suas

práticas

discursivas.

Foucault

(1988)

evidencia

que

a
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homossexualidade apareceu como uma das figuras da sexualidade, quando foi
transferido da prática da sodomia para uma espécie de androginia interior, pois o
sodomita era um reincidente, e agora o homossexual é uma espécie.
Nesse sentido, antes as relações amorosas e sexuais entre pessoas do
mesmo sexo eram consideradas como sodomia, ou seja, uma atividade suja e
pecaminosa, a partir da metade do século XIX, a prática da homossexualidade
passava a definir por um tipo especifico de sujeito, cuja espécie é caracterizada e
nomeada como um desvio da norma. Foucault (1988) evidencia que são espécies
todos os perversos que os psiquiatras do século XIX entomologizam atribuindo-lhes
nomes estranhos de batismo. Não seria uma exclusão das sexualidades, e sim de
uma disseminação, de semea-las no real e de incorpora-las ao individuo. Miskolci
(2009) baseado nos estudos de Foucault (1988) pondera que:
Ao expor e analisar a invenção do homossexual, ele mostrou que
identidades sociais são efeitos da forma como o conhecimento é
organizado e que tal produção social de identidades é “naturalizada”
nos saberes dominantes. A sexualidade tornou-se objeto de
sexólogos, psiquiatras, psicanalistas, educadores, de forma a ser
descrita e, ao mesmo tempo, regulada, saneada, normalizada por
meio da delimitação de suas formas em aceitáveis e perversas. Daí a
importância daquelas invenções do século XIX, a homossexualidade
e o sujeito homossexual, para os processos sociais de regulação e
normalização. (p. 153)

Como já foi dito a homossexualidade e consequentemente o sujeito
homossexual são invenções do século XIX, de acordo com LOURO (2013), o
destino de tais sujeitos seria a segregação, expondo-se a todas as formas de
violência. As instituições, cada qual a seu modo, atribuem a tais sujeitos e suas
práticas sentidos diversos.
Nas décadas finais do século XIX, homens vitorianos, médicos,
filósofos, moralistas fazem “descobertas”, definições e classificações
sobre os corpos de homens e mulheres. Suas proclamações têm
expressivos e persistentes efeitos de verdade. A partir de ser olhar
“autorizado”, diferenças entre sujeitos e práticas são inapelavelmente
estabelecidas. (LOURO, 2013, p. 81)

LOURO

(2011)

sublinha

que

os

estados

organizados

politicamente

começaram a se preocupar, cada vez mais, com o controle da sua população, com
medidas que garantissem a vida e a produtividade de ser povo e se voltaram, então,
para a disciplinarização e regulação da família, da reprodução e das práticas
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sexuais. Dessa forma, produz-se discursos de autoridade e da ciência que
combinam ou confrontam-se com os discursos da igreja da moral e da lei.
Certa premissa, bastante consagrada, costuma afirmar que
determinado sexo (entendido, neste caso, em termos de
características biológicas) indica determinado gênero e este gênero,
por sua vez, indica o desejo ou induz a ele. Essa sequência supõe e
institui uma coerência e uma continuidade entre sexo-gênerosexualidade. Ela supõe e institui uma consequência, ela afirma e
repete uma norma, apostando numa lógica binária pela qual o corpo,
identificando como macho ou como fêmea, determina o gênero (um
dos dois gêneros possíveis: masculino ou feminino) e leva a uma
forma de desejo (especificamente, o desejo dirigido ao sexo/gênero
oposto). (LOURO, 2013, p. 83)

Dessa forma, a sexualidade dos indivíduos é atribuída em função de
confirmação de suas identidades de gênero (só aceitas como masculinas ou
femininas), definidas pelo seu pertencimento biológico a um dos sexos (macho ou
fêmea). Antes de nascermos, ao estarmos na barriga da nossa mãe é criado todo
um mundo para nos receber, a declaração “é uma menina” ou “é um menino” instala
um processo onde homens e mulheres são modelados e modeladas para serem
diferentes, isso ocorre desde o momento onde se escolhe o nome e a cor do enxoval
para o bebê – azul para meninos e rosa para meninas – o que de certa forma reforça
nas crianças certos tipos de comportamentos, atitudes e modos de ser e entender o
mundo na qual ele ou ela pertence, e consequentemente o que é apropriado para o
seu sexo:
Vale observar que as brincadeiras infantis ou mesmo os brinquedos
oferecidos às crianças trazem imbricados as ideologias de gênero e
os papéis sexuais atribuídos a homens e mulheres. Meninas brincam
de “casinha” com bonecas, panelinhas, fogõezinhos e outras
miniaturas de objetos utilizados nas “tarefas domésticas”, sendo
assim modeladas e treinadas para a maternidade e para assumirem,
na vida adulta, o papel de boas mães e donas-de-casa. Pouco se
lhes oferece em termos de brincadeiras ou brinquedos que
incentivem o desenvolvimento das capacidades intelectuais, físicas e
de liderança, ou que as prepare para uma vida profissional. São
treinadas, desde cedo, para a “domesticidade” ou, então, para
ocupações majoritária e tradicionalmente tidas como “femininas”:
professoras primárias, enfermeiras, secretárias, assistentes sociais.
Para os meninos, em contrapartida, tudo é feito e proporcionado para
que se desenvolvam, física e intelectualmente, se tornem homens
fortes, tenham uma profissão e capacidade de liderança e assumam
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posições no mundo da produção e
(SARDENBERG, MACEDO, 2011, p. 41) 12

no

espaço

público.

A mídia e a escola também contribuem neste processo, e reforçam para que
meninos e meninas cheguem à idade adulta como homens e mulheres que se
enxerguem como diferentes, e que tais diferenças são naturais aos seus respectivos
sexos. Nesse sentido Butler (2010), afirma que a diferença sexual é frequentemente
evocada como uma questão referente a diferenças materiais, porém:
A diferença sexual, entretanto, não é, nunca, simplesmente, uma
função de diferenças materiais que não sejam, de alguma forma,
simultaneamente marcadas e formadas por práticas discursivas.
Além disso, afirmar que as diferenças sexuais são indissociáveis de
uma demarcação discursiva não é a mesma coisa que afirmar que o
discurso causa a diferença sexual. (BUTLER, 2010, p. 153)

A nomeação é, ao mesmo tempo, o estabelecimento de uma fronteira e
também a inculcação repetida de uma norma. (Butler, 2010) Dessa forma, a
afirmação “é um menino” ou “é uma menina” produz um processo de feminização ou
masculinização na qual o sujeito compromete-se com o gênero na qual ele foi
designado ao nascer. Ainda de acordo com Butler (2010) a categoria sexo é desde
sempre normativa, e não funciona apenas como uma norma, mas também como
parte de uma prática regulatória que produz os corpos que governa. O sexo é um
constructo ideal que é forçosamente materializado através do tempo, não é um
simples fato ou condição estática de um corpo, mas sim um “processo pelo qual as
normas regulatórias materializam o "sexo" e produzem essa materialização através
de uma reiteração forçada destas normas.” (p. 154)
E sendo tão necessária a reiteração das normas, isso vem a indicar um sinal
de que a materialização não é completa, e de que os corpos não se conformam as
normas impostas. Nesse sentido, aponta LOURO (2011):
A sequência é desobedecida e subvertida. Como não está garantida
e resolvida de uma vez por todas, como não pode ser decidida e
determinada num só golpe, à ordem precisará ser reiterada
constantemente, com sutileza e com energia, de modo explicito ou
dissimulado. Mesmo que existam regras, que se tracem planos e
sejam criadas estratégias e técnicas, haverá aqueles e aquelas que
rompem as regras e transgridem os arranjos. [...] Ainda que sejam
tomadas todas as precauções, não há como impedir que alguns se
12

Cabe afirmar aqui, que muitas profissões consideradas como femininas ou masculinas, demandam
esforços teóricos e políticos para desmistificar tais estereótipos.

33

atrevam a subverter as normas. Esses se tornarão, então, os alvos
preferenciais das pedagogias corretivas e das ações de recuperação
ou de punição. Para eles e para elas a sociedade reservará
penalidades, sanções, reformas e exclusões. (p. 16)

A cadeia de coerências identitárias configura-se como norma que torna
inconcebível outra forma de se viver as identidades de gênero e/ou sexuais fora dos
relacionamentos heterossexuais. Até mesmo os indivíduos que não nascem com um
corpo biológico socialmente definido como masculino ou feminino, como é o caso
dos intersex13, são forçados a adaptá-lo por meio de cirurgias e precisam optar por
um ou outro sexo. O processo de normatização das identidades é chamado de
heternormatividade, que é o “enquadramento de todas as relações – mesmo as
supostamente inaceitáveis entre pessoas do mesmo sexo – em um binarismo de
gênero que organiza suas práticas, atos e desejos a partir do modelo do casal
heterossexual

reprodutivo”

(PINO,

2007,

p.

160).

Pela

lógica

da

heteronormatividade, todas as pessoas devem ser heterossexuais e todos os bens
produzidos pela sociedade, sejam eles materiais ou simbólicos, são destinados para
quem vive segundo seus preceitos. Para Louro (2010)
[…] Os outros, que fogem à norma, poderão na melhor das hipóteses
ser reeducados, reformados (se for adotada uma ótica de tolerância
e complacência); ou serão relegados a um segundo plano (tendo de
se contentar com recursos alternativos, restritivos, inferiores); quando
não forem simplesmente excluídos, ignorados ou mesmo punidos
(p.90).

Louro (2013) aponta que a matriz heterossexual delimita padrões a serem
seguidos e ao mesmo tempo fornece uma pauta para as transgressões. E é em
referência a essa matriz que se fazem não apenas os corpos que se conformam as
regras de gênero e sexuais, mas também os corpos que as subvertem. Conforme
aponta Butler (2010) essa matriz excludente a qual os sujeitos são formados, exige a
produção simultânea de seres abjetos, que são aqueles que ainda não são
“sujeitos”, mas que formam o exterior constitutivo relativamente ao domínio do
sujeito:

13

O termo é utilizado para designar indivíduos que apresentam características de ambos os sexos.
Para uma compreensão melhor ver o texto de Nádia Perez Pino: “A teoria queer e os intersex:
experiências invisíveis de corpos desfeitos”. Cadernos Pagu, n 28, p 149-174, jan./jun. 2007.
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O abjeto designa aqui precisamente aquelas zonas “inóspitas” e
“inabitáveis” da vida social, que são, não obstante, densamente
povoadas por aqueles que não gozam do status de sujeito, mas cujo
habitar sob o signo do “inabitável” é necessário para que o domínio
do sujeito seja circunscrito. (BUTLER, 2010, p. 155)

Dessa forma, observamos que a sequência sexo-gênero-sexualidade é
negada e subvertida por diversos sujeitos. Para garantir o funcionamento da norma
é necessário que ocorra investimentos continuados e repetidos, são investimentos
produzidos pela igreja, escola, médicos, mídia, família, leis e diversas outras
instituições, cujo propósito é afirmar e reafirmar as normas que regulam o gênero e a
sexualidade e também não medem esforços na sua defesa. De acordo com LOURO
(2011), a ordem, ou a norma funciona como se os corpos carregassem uma
essência desde o nascimento. “Não há corpo que não seja, desde sempre dito e
feito na cultura; descrito, nomeado e reconhecido na linguagem, através dos signos,
dos dispositivos, das convenções e das tecnologias” (p. 84).
As normas regulatórias voltam-se para os corpos para indicar-lhes
limites de sanidade, de legitimidade, de moralidade ou de coerência.
Daí porque aqueles que escapam ou atravessam esses limites foram
marcados como corpos – e sujeitos – ilegítimos, imorais ou
patológicos. (LOURO, 2011, p. 84).

Para LOURO (2011), os esforços empreendidos para instituir as normas nos
corpos dos sujeitos precisam ser constantemente reiterados, renovados e refeitos,
pois não há nenhum núcleo efetivo e confiável com base na qual a sequencia sexogênero-sexualidade possa fluir ou emanar com segurança.
Para construir a materialidade dos corpos e, assim, garantir
legitimidade aos sujeitos, normas regulatórias de gênero e de
sexualidade precisam ser continuamente reiteradas e refeitas. Essas
normas, como quaisquer outras, são invenções sociais. Sendo
assim, como acontecem com quaisquer normas, alguns sujeitos às
repetem e reafirmam e outras delas buscam escapar. Todos esses
movimentos, seja para se aproximar, seja para se afastar das
convenções, seja para reinventa-las, seja para subvertê-las, supõem
investimentos, requerem esforços e implicam custos. (LOURO, 2011,
p. 92).

Os que não seguem a norma são marcados como diferentes, desviantes ou
abjetos, são tratados com indiferença e sofrem penalidades, são alvos de correção.
Os não sujeitos, os que estão fora da norma, são atingidos pela chamada
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homofobia, cujos mecanismos se manifestam na reprovação do não cumprimento
dos papéis de gênero no campo da sexualidade. A atitude de rejeição voltada para
homossexuais, tanto homens como mulheres, consiste em designar o outro como
inferior ou anormal, de modo que sua diferença o coloca fora do universo comum
dos humanos (JUNQUEIRA, 2009). A homofobia atribui a quem não se pauta pela
heteronormatividade a condição de individuo defeituoso, falho, repulsivo, criando
uma espécie de “terror em relação à perda de gênero” agindo como uma espécie de
guardiã das fronteiras sexuais (LOURO, 2004). Suas expressões variam bastante,
de reações como desprezo, afastamento e ridicularização até a violência física,
agressão corporal e assassinato.
A coerência e a continuidade supostas entre sexo-gênerosexualidade servem para sustentar a normatização da vida dos
indivíduos em sociedades. A forma “normal” de viver os gêneros
aponta para a constituição da forma “normal” de família, a qual, por
sua vez, se sustenta sobre a reprodução sexual, e
consequentemente, sobre a heterossexualidade. (LOURO, 2011, p.
90)

Percebe-se dessa forma que as sanções são impostas com mais força para
aqueles/as que anunciam quebra de coerência entre sexo, gênero e identidade
sexual em seus corpos, como é o caso das travestis, transexuais, transgêneros,
drag queens, drag kings, crossdresser, dentre outros por deixarem de maneira
explicita a não aceitação da norma heterossexual. Outra questão que não se pode
esquecer é que tais mecanismos de exclusão são reforçados ou aguçados quando
se articulam dimensões de classe social, étnico-raciais e geracionais. Envolvem as
relações de gênero (a forma como são pensadas as construções sociais sobre o que
são e como devem ser o homem e mulher; o masculino e o feminino), de raça e
etnia, classe social, origem e território, o exercício da sexualidade, crença religiosa e
uma serie de outras situações (LOURO, 2010). Nunca agem isoladamente,
costumam se combinar para reforçar diferenciações e exclusões; agem em
articulação, mantêm relações de conexão e eficácia através dos quais as coisas são
articuladas tanto por suas diferenças como por suas semelhanças (BRAH, 2006).
De acordo com HELLER (2008), os preconceitos são obra da própria
integração social, o desprezo e antipatia pelo “outro” ou pelo que é considerado
diferente, são tão antigos quanto à própria humanidade, porém,
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[...] a mobilização de sociedades inteiras contra outras sociedades,
mediante sistemas de preconceitos, não constituiu jamais um
fenômeno típico. Se prescindirmos de casos excepcionais, o caso
que mais se destaca é o fato de que jamais foi necessário mobilizar a
sociedade inteira. O típico, nas lutas de então, era antes o respeito
pelo inimigo: gregos e troianos estimavam-se reciprocamente, do
mesmo modo como as grandes famílias que combatiam entre si
durante o feudalismo clássico. (HELLER, 2008, p. 78-79)

De acordo com Heller (2008), os preconceitos em grande parte contêm uma
precedência histórica. Para a autora, a explicação, o predomínio e o esgotamento
dos preconceitos e dos sistemas estereotipados não são fenômenos paralelos, pois
um mesmo preconceito pode gradativamente se basear em sistemas estereotipados
bem diferentes. “Mas, quer ou não coincidam, preconceitos e estereótipos estão
submetidos a uma permanente transformação” (p. 82)
Mas os sujeitos inseridos nos terrenos do gênero e da sexualidade, escapam
dessa norma planejada, e encontram novas posições, lugares para se alojar e se
movimentar, dessa forma reivindicam pela ampliação e possibilidades no campo dos
direitos.

2.2 MOVIMENTO LGBT NO BRASIL E NA PARAÍBA: O PROCESSO DE
IMPLEMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

As manifestações ocorridas no famoso bar gay Stonewall In, na cidade de
Nova York, em junho de 1969 certamente tornaram-se um marco simbólico fundante
na luta pelos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Há pouco
mais de 40 anos atrás, o referido bar que era popularmente conhecido pela
presença de homossexuais, foi invadido por policiais que prenderam os
proprietários, renderam e espancaram o público que frequentava o local. A partir de
tal fato, o Stonewall In deu origem a várias manifestações de Lésbicas, Gays e
Travestis que protestavam contra a homofobia e a discriminação. De acordo com
BALIERO (2012), aproximadamente um século depois da invenção psiquiátrica do
homossexual e de uma caracterização negativa que ainda persiste em relação aos
que se identificam como LGBT, foi adotada como estratégia política positivar a
experiência gay, a partir da reivindicação do orgulho gay.
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Para caracterizar a ruptura que ele representou com os métodos
tradicionais de militância; basta lembrar que o marco simbólico de
seu aparecimento foi uma batalha de três noites, travada por
homossexuais, incluindo muitos travestis e prostitutos, contra a
polícia no gueto guei de Nova York em junho de 1969. A luta foi
bastante violenta e os homossexuais, além de evidenciar uma fúria
inusitada contra seus tradicionais repressores, também gritaram
palavras de ordem insólitas para a época, como: “Poder Gay” “Sou
bicha e me orgulho disso” “Eu gosto de rapazes” etc. (MACRAE,
2011, p. 26).

Os conflitos de Stonewall deram origem a parada do Orgulho Gay, atualmente
chamada de Parada do orgulho LGBT, ou parada da diversidade que ocorrem em
vários lugares do mundo, inclusive no Brasil onde é realizada a maior do mundo. No
estado de São Paulo (SP), na Avenida Paulista, levou nesse ano de 2014 cerca de
quatro milhões de pessoas, segundo os organizadores.
Conforme destaca MACRAE (2011), o exemplo de Nova York logo foi seguido
em outras partes dos Estados Unidos, Europa e outros países, onde foram surgindo
grupos que adotaram táticas de lutas diversas e reivindicações qualitativamente
diferentes.
A visibilidade política quanto à homossexualidade, que foi produzida com as
primeiras manifestações do movimento LGBT, transforma-se em uma questão social
relevante. Enquanto alguns ainda a caracterizam como algo desviante e fora da
norma, outros aclamam pela sua normalidade e naturalidade. A década de 1980
ficou conhecida como a década perdida no campo econômico, porém consagrou-se
pela participação política, especialmente aqui no Brasil.
Nos anos 1980 diversos sujeitos coletivos denunciaram certo mal estar na
vida cotidiana, com um forte questionamento aos valores culturais conservadores
em favor da política de identidade. Isso foi revelado sob várias formas de protesto.
(SANTOS, 2009) Esses sujeitos articulavam-se em torno de fenômenos na área
cultural com ênfase na conhecida “revolução cultural” com os movimentos feministas
e os movimentos por liberdade de orientação e expressão sexual. Foi a partir desses
movimentos que entram em cena políticas e programas centrados na família, na
mulher, infância e adolescência, populações LGBT e diversos sujeitos que se
encontravam em situação de opressão na sociedade.
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Foi a partir de então que formaram-se narrativas culturais centradas na luta
pela liberdade, que demonstravam que o cotidiano estava permeado pela violência,
desumanização, opressão e exploração. Dessa forma, as reivindicações desses
sujeitos:
[...] sinalizaram para o fato de que o capitalismo, apesar de se
apresentar como um projeto societário voltado para o
reconhecimento dos indivíduos, na condição de sujeitos de direito,
não vinha cumprindo com sua promessa de igualdade e liberdade
para todos os indivíduos sociais. (SANTOS, 2009, p. 67).

Aqui no Brasil, o surgimento do movimento LGBT, se deu no final dos anos
1970, período em que a ditadura militar começou um processo gradual de abertura
política, o qual criou condições para o florescimento desses novos sujeitos políticos,
os movimentos sociais (MISKOLCI, 2011). FACCHINI (2005) analisa que o
movimento LGBT é um campo de atuação heterogêneo, pois congrega uma série de
iniciativas com formatos institucionais variados: grupos comunitaristas, setoriais de
partidos políticos, Organizações Não Governamentais (ONGs), associações,
iniciativas de caráter religioso e outros.
Quase dez anos depois das manifestações de Stonewall, as primeiras
reivindicações de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais surgem no
Brasil.

Conforme

destaca

LOURO

(2011),

com

o

movimento

LGBT,

a

homossexualidade deixa de ser vista – pelo menos por alguns setores – como uma
condição uniforme e universal e passa a ser compreendida em suas dimensões de
classe, raça, etnia, geração, e outras. “A ação política empreendida por militantes e
apoiadores torna-se mais visível e assume caráter libertador” (p. 31)
De acordo com os estudos de FACCHINI (2005) o surgimento do movimento
homossexual14 no Brasil é associado à fundação do grupo Somos, em São Paulo, no
ano de 1978.
Não podemos negar que a ditadura produziu, por assim dizer, boa
parte das condições para o boom movimentalista que ocorreu no
decorrer dos anos 1970, e pode ter marcado sensivelmente as

14

Para Fachinni (2003), o termo movimento homossexual é entendido como o conjunto das
associações e entidades, mais ou menos institucionalizadas, constituídas com o objetivo de defender
e garantir direitos relacionados à livre orientação sexual e/ou reunir, com finalidades não
exclusivamente, mas necessariamente politicas, indivíduos que se reconheçam a partir de qualquer
uma das identidades sexuais tomadas como sujeito desse movimento.
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trajetórias individuais e os modos de atuação dos primeiros militantes
homossexuais brasileiros. (FACCHINI, 2005, p. 93)

O Somos foi o primeiro grupo reconhecido nas pesquisas sobre a temática
como tendo propostas politizadas na questão da homossexualidade, também
adquiriu grande visibilidade do ponto de vista histórico, pela atuação importante, e
por ter se constituído enquanto uma experiência marcante na vida das pessoas que
passaram pelas suas atividades. O grupo "Somos" serviu de referência para outros
grupos se formarem no Brasil, como o Grupo Gay da Bahia (GGB) e outros grupos
que foram surgindo no decorrer do tempo. No entanto, antes do final da primeira
metade dos anos 1980 houve uma redução do número de grupos presentes no
movimento, justificado pelo surgimento da epidemia da AIDS, a denominada
inicialmente de modo pejorativo de “peste gay”, que teve poder de desmobilização
das propostas de liberação sexual, e, ainda, pelo fato de muitas lideranças terem se
voltado para a luta contra a AIDS, criando as primeiras respostas da sociedade civil
à epidemia. A forte associação, de caráter negativo entre a AIDS e a
Homossexualidade,

levou

diversos

grupos

a

optarem

por

não

trabalhar

prioritariamente na luta contra a AIDS (FACCHINI, 2005).
Na década de 1980, a sociedade brasileira se deparou com o drama
da epidemia de HIV/AIDS, bem em meio à redemocratização do país,
quando o movimento sanitarista – formado por médicos provenientes
das universidades e mesmo do então Movimento Homossexual
Brasileiro conseguiu adentrar no Estado, criando um ambiente mais
acolhedor às demandas dos movimentos sociais e uma sensibilidade
para a urgência instaurada pela epidemia. Assim, o movimento
homossexual foi bem-sucedido no diálogo com o Estado para auxiliar
na criação de nosso programa de AIDS. (MISKOLCI, 2011, p. 40)

Conforme aponta IRINEU (2009) o advento da AIDS, um dispositivo que de
inquisidor tornou-se motivador de luta, e a sua desestigmatização como “peste gay”
passou a ser um pilar central no reconhecimento das questões LGBT no Brasil. A
epidemia inicial do HIV/AIDS teve o efeito de repatologizar a homossexualidade em
novos termos, e contribuiu para que certas identidades, vistas como perigo para a
saúde pública, passassem por um processo de politização controlada, assim a
epidemia tornou-se um divisor de águas na história contemporânea modificando a
sociedade como um todo, mas com efeitos normalizadores ainda maiores no campo
das homossexualidades. LOURO (2011) sublinha que a doença teve o efeito
40

imediato de renovar a homofobia latente da sociedade, intensificando uma
discriminação que já demonstravam alguns setores:
A intolerância, o desprezo e a exclusão – aparentemente abrandados
pela ação da militância homossexual – mostravam-se mais uma vez
intensos e exacerbados. Simultaneamente, a doença também teve
um impacto que alguns denominaram de “positivo”, na medida em
que provocou o surgimento de redes de solidariedade. (LOURO,
2011, p. 36)

Com o combate ao vírus da AIDS, também mudam-se os discursos, que se
dirigem menos às identidades e concentram-se mais nas práticas sexuais,
enfatizando, por exemplo, a prática do sexo seguro. (LOURO, 2011). Para
MISKOLCI (2011), o próprio movimento social fortaleceu alianças, diálogos e
relações com o Estado e a academia, a maioria deles estabelecidos durante o auge
de enfrentamento da epidemia. Weeks (2000) destaca que nunca se havia assistido
a celebração de corpos saudáveis e perfeitamente harmoniosos, porém a síndrome
da AIDS devastou o corpo:
Estava estreitamente conectada com o sexo — com atos através dos
quais o vírus HIV poderia ser transmitido. Muitas pessoas, e não
apenas na imprensa sensacionalista, apresentavam a AIDS como um
efeito necessário do excesso sexual, como se os limites do corpo
tivessem sido testados e não tivessem passado no teste da
"perversidade sexual". De acordo com os mais óbvios comentaristas,
era a vingança da natureza contra aqueles que transgrediam seus
limites. A suposição parecia ser que o corpo expressa uma verdade
fundamental sobre a sexualidade. Mas que verdade poderia ser
esta? Sabemos agora que o vírus HIV, responsável pelo colapso das
imunidades do corpo, causando a AIDS, não é seletivo no seu efeito.
Ele afeta heterossexuais e homossexuais, mulheres e homens,
jovens e velhos. Além disso, ao mesmo tempo, ele não afeta todas
as pessoas nessas categorias, nem mesmo necessariamente os/as
parceiros/as das pessoas infectadas com HIV. Contrair o HIV é, em
parte, uma questão de acaso, mesmo para aquelas pessoas que
estão envolvidas no que agora chamamos de "atividades de alto
risco" (p. 24-25).

Em 1990, o ativismo pelos direitos dos homossexuais volta a crescer. Nesse
período os encontros nacionais do movimento passam a ocorrer anualmente ou
bienalmente, e a quantidade de grupos participando aumentam significativamente.
Foi a partir de 1995, que os encontros de LGBT’s passam a contar com o
financiamento de programas estatais de combate às DST/AIDS e a ocorrer
paralelamente aos encontros nacionais de “gays e lésbicas que trabalham com
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AIDS, rebatizados posteriormente de encontros de “gays, lésbicas e travestis que
trabalham com AIDS.” Nesse sentido, a AIDS apareceu tanto como fator de
desmobilização quanto como uma preocupação fundamental dos movimentos
(FACCHINI, 2005). Intensifica a demanda favorável à criação de uma comissão,
rede ou entidade do movimento LGBT em nível nacional; dessa forma foi fundada a
Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis (ABGLT), em assembleia geral
durante o VIII Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas (EBGL) no ano de 1995.
De acordo com FACCHINI (2005), durante o VIII EBGL, a ABGLT obteve
filiação de 32 entidades do movimento. “A associação contou com a filiação de cerca
de 80% dos grupos de gays, lésbicas e travestis presentes ao VIII EBGLT. Porém,
também contou desde o início, com a oposição e o questionamento por parte de
outros grupos presentes no encontro.
A primeira parada do Orgulho LGBT, ou parada gay, ocorreu em 1995 no Rio
de Janeiro, organizada quando ocorreu a 17° Conferência Internacional da
International Lesbian and Gay Association, que no momento contava com cerca de
450 grupos associados em mais de sessenta países. Conforme aponta IRINEU
(2009), no ano de 1997, ocorreu à primeira parada no município de São Paulo, que
reuniu aproximadamente 2 mil pessoas na Avenida Paulista, com o tema “Somos
muitos, estamos em todas as profissões” a partir de então a parada vêm ampliando
o público a cada edição.
A partir da década de 1990, o movimento multiplica também as
categorias de referência ao seu sujeito político. Assim, em 1993, ele
aparece descrito como MGL (“movimento de gays e lésbicas”) e,
após 1995, surge primeiramente como um movimento GLT (“gays,
lésbicas e travestis”) e, posteriormente, a partir de 1999, começa a
figurar também como um movimento GLBT – de “gays, lésbicas,
bissexuais e transgêneros”, passando pelas variantes GLTB ou
LGBT, a partir de hierarquizações e estratégias de visibilização dos
segmentos. Em 2005, o XII Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e
Transgêneros aprova o uso de GLBT, incluindo oficialmente o B de
bissexuais à sigla aceita no país e convencionando que o T se refere
a travestis, transexuais e transgêneros. A solução provisória
encontrada pelo XII EBGLT foi posteriormente revogada e, em 2008,
o evento já se chamava EBLGBT (Encontro Brasileiro de Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais). A sigla do EBLGBT
acompanhou mudança ocorrida em meados do ano de 2008, a partir
da Conferência Nacional GLBT, quando, não sem alguma polêmica,
foi aprovado o uso da sigla LGBT para a denominação do
movimento, o que se justificaria pela proposta de visibilizar o
segmento das lésbicas. (FACCHINI, FRANÇA, 2009, p. 62-63)
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Também nos anos 1990, assistimos à organização de setoriais LGBT em
partidos políticos como o PT e o PSTU, bem como o lançamento de candidaturas e
a proposição de projetos de lei, o que demonstra uma transformação nas relações
entre ativistas e partidos. (FACCHINI, FRANÇA, 2009) Conforme destaca FACCHINI
(2005), o período entre 1990 e 1991 foi marcado por mudanças no cenário brasileiro
de respostas a epidemia da AIDS, e em 1990 são distribuídos gratuitamente
medicamentos antirretrovirais na rede pública.
Para além de qualquer apoio oferecido pelo Ministério da Saúde, por
meio do Programa Nacional de DST/AIDS, seja na forma de recursos
para o desenvolvimento de projetos financiados, seja na forma de
incentivos à organização do movimento e ao seu engajamento na
luta contra a epidemia, a AIDS propiciou um debate social acerca da
sexualidade e da homossexualidade, à qual foi associada, em
particular. Sem dúvida, a epidemia da AIDS, sua associação à
homossexualidade, todo o debate social que se deu nesse sentido e
os encaminhamentos das políticas públicas de saúde – visando
promover ações de prevenção e cuidados que envolvessem a
participação
da
“comunidade
homossexual”
e/ou
dos
grupos/organizações do movimento – estão bastante ligados à
própria viabilidade alcançada pela política de identidades
homossexual no Brasil. (FACCHINI, 2005, p. 167-168).

Na Paraíba, o Movimento do Espírito Lilás (MEL) foi o primeiro grupo LGBT
no estado a se colocar publicamente na imprensa, e por outros meios, na luta contra
a AIDS e no apoio às pessoas vivendo com HIV/AIDS. Foi criado, em março de
1992, tendo como foco central de sua ação a preocupação com a problemática da
AIDS e a quantidade avassaladora de homossexuais contaminados. Com a
mudança no perfil epidemiológico da doença e lançando sobre as questões LGBT’s
um olhar mais abrangente, a discussão dos direitos humanos passou a ocupar um
lugar de destaque na atuação do MEL. Atualmente o movimento atua na promoção e
defesa dos direitos da população LGBT do município de João pessoa. De acordo
com informações do vice-presidente do MEL15, as principais reivindicações que
chegam recentemente no movimento são de homofobia nos espaços públicos do
município:
Às vezes são questões não tão difíceis de resolver, mas às vezes questões
mais complicadas, como um caso recente de uma trans que sofreu
15

Entrevista realizada para esta pesquisa.
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preconceito em um banheiro feminino, pelo fato de ser trans. Outro caso foi
das lojas americanas do shopping tambiá, onde dois rapazes ao se
abraçarem, foram surpreendidos por um segurança que os abordou e disse
que eles não poderiam se abraçar naquele local, pois ali haviam crianças.
Então, são coisas assim, bem simples, que a gente vê que são questões de
puro preconceito.

Atualmente, a agenda de lutas do Movimento LGBT no Brasil, envolve um
conjunto amplo de reivindicações, como a adoção conjunta de crianças, a
criminalização da homofobia e a mudança do nome em documentos de identidade.
De acordo com CARRARA (2010), essa agenda vem sendo promovida através de
uma rede complexa e múltipla de relações, em que alguns sujeitos, coletivos ou
individuais atuam conscientemente no sentido de apoiá-la, enquanto outros lutam
para negá-la ou desqualificá-la.
Conforme explicitamos, as políticas públicas no campo da sexualidade, com
foco nas populações LGBT16 tiveram suas ações iniciais restritas ao combate à
epidemia de HIV-AIDS, voltadas, sobretudo, para gays e travestis. As lésbicas se
configuravam como público para tais ações apenas quando viviam a condição de
profissionais do sexo.
No Brasil atualmente existe uma frente parlamentar pela cidadania
homossexual que foi criada no ano de 2003, atualmente é chamada de Frente
Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT, cujo objetivo é o de reunir todos/as
parlamentares comprometidos com os direitos humanos de LGBT’s, no combate à
discriminação e ao preconceito de todos os tipos, a luta contra a homofobia e com a
aprovação de proposições legislativas de interesse da população LGBT no Brasil.
(IRINEU, 2009). Desde o ano de 2001 tramita um projeto de lei (PL 5003/2001) de
autoria da, então, vice-líder do PT, Iara Bernardi, tal projeto determina sanções às
práticas discriminatórias em razão da orientação sexual. No ano de 2006, o mesmo
sofreu algumas alterações e foi remetido ao Senado Federal onde recebeu a
denominação de Projeto de Lei da Câmara (PLC) 122/2006 que propõe a
criminalização de preconceitos motivados pela orientação sexual ou pela identidade

16

Sigla empregada a partir da metade dos anos 1990 e fortemente ligada às políticas de identidade,
LGBT possui muitas variantes, inclusive com ordens diferentes das letras. Em algumas delas,
acrescenta-se um ou dois T (para distinguir travestis, transexuais e transgêneros) e I para “intersex”.
No âmbito do movimento LGBT brasileiro não se reconhece politicamente as identidades transgênero
e intersex. (JUNQUEIRA, 2009, p. 05)
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de gênero. O PLC 122 é considerado atualmente uma prioridade do Movimento
LGBT no Brasil, porém ainda não conseguiu aprovação e vem recebendo fortes
críticas de senadores e deputados evangélicos da Frente Parlamentar Cristã. O
Projeto, já foi aprovado pela Câmara, e está em apreciação no Senado federal. Nas
atuais discussões sobre a PLC 122 realizadas em 2014:
[...] representantes das duas bancadas levantam contra o projeto a
tese de que ele cercearia a liberdade de expressão ou opinião, que,
nesse caso, significa a “liberdade” de condenar publicamente a
homossexualidade a partir das interpretações da bíblia. [...] Além da
esperada oposição de parlamentares da bancada evangélica, o
projeto tem provocado no campo do direito criminal certa resistência
de setores progressistas, contrários, de um modo geral, à prisão
(também prevista no projeto) como reação penal por excelência.
(CARRARA, 2010, p. 137)

Nesse sentido, o desafio do movimento LGBT é estabelecer claramente quais
as situações concretas que o Projeto de Lei da Câmara 122 visa coibir. A violência é
um dos problemas sociais mais acentuados atualmente na sociedade brasileira, por
esse motivo seu enfrentamento constitui-se uma das maiores demandas por
políticas públicas. Na Constituição Federal de 1988, no seu título V, capítulo III, e
Artigo 144 estabelece que a segurança pública “é dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio” (BRASIL, 1988).
Se atualmente um dos grandes problemas enfrentados pela população
brasileira é a exposição à violência, a situação torna-se ainda mais agravante
quando foca-se o olhar sobre a população LGBT. De acordo com o Relatório Anual
de Assassinato de Homossexuais no Brasil (LGBT), divulgado pelo Grupo Gay da
Bahia (GGB), no ano de 2013 foram documentados trezentos e doze assassinatos
de gays, travestis e lésbicas no país, incluindo uma transexual brasileira morta no
Reino Unido e um gay morto na Espanha, o que corresponde a um assassinato de
LGBT a cada 28 horas. Para AVELAR (et all, 2010), estes dados ilustram a
incapacidade do Estado brasileiro de alterar substancialmente a dramática história
de violência contra segmentos submetidos às formas de opressão como jovens
pobres, negros/as, mulheres, pessoas em situação de rua e também a população de
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.
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Além dos assassinatos referidos, há um número que oficialmente não
é registrado por omissão do Estado ou silenciamento das vítimas, de
casos de diversos tipos de agressão e violência física, moral,
psíquica, entre outras, que segrega e outras tantas vezes extermina
pessoas LGBT. E esta não é uma realidade apenas do Brasil, aliás,
em alguns países a situação é ainda mais grave, uma vez que a
homossexualidade constitui crime. (AVELAR; BRITO; MELLO, 2010,
p. 314).

O GGB há mais de três décadas reúne informações da homofobia no Brasil,
com isso denuncia a irresponsabilidade dos governos nas esferas federal, estadual e
municipal em garantir a segurança da população LGBT. O GGB alerta que nunca
antes na história do Brasil, foram assassinados e cometidos tantos crimes
homofóbicos. (GGB, 2014). A reunião de informações referentes à violência homolesbo-transfobica no país, também é uma das ações desenvolvidas pelo MEL, que
coleta informações dos assassinatos em todo o estado da Paraíba.
Temos a questão de catalogar e de enumerar as mortes, os homicídios
contra LGBT’s no estado, que é algo que a gente faz há um bom tempo.
Fazemos essa seleção para nos informar sobre os números de
assassinatos, porque infelizmente, atualmente só conseguimos alguma
coisa através de dados. Então, temos que tá fazendo essa numeração, essa
contagem para poder levar... todo ano a gente faz uma lista e divulga
quantas mortes por motivações homofóbicas a gente teve no estado, então
é uma das nossas principais atividades aqui no MEL.

Os dados da violência contra a população LGBT indicam a existência de um
problema ainda mais amplo no campo da segurança pública no país, que é o
agravamento da situação de opressão associada a grupos sociais como pobres,
negros/as, mulheres, jovens pobres e negros, pessoas com necessidades especiais,
e outros grupos que quando são associados/as a orientação sexual e/ou identidade
de gênero, a discriminação é ainda mais intensificada e estigmatizada. Nesse
sentido,
[...] talvez o maior desafio seja as instituições de segurança pública
– e da sociedade em geral – [...] – e todas as pessoas - entenderem
que a promoção do bem-estar da população GTBL não significa um
desrespeito as suas questões particulares. Ao invés, a garantia do
exercício da cidadania de pessoas vítimas de opressão e
discriminação em função de orientação sexual e identidade de
gênero - bem como de outros marcadores sociais da diferença
estigmatizantes – é um dever dos agentes públicos e de toda as
instâncias governamentais, tendo em vista a laicidade do Estado
brasileiro e a inexistência de qualquer previsão legal ou justificativa
ética e moral sustentável para a exclusão de lésbicas, gays, travestis,
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transexuais e bissexuais do conjunto dos animais reconhecidos como
humanos. (AVELAR; BRITO; MELLO, 2010, p. 350).

Segundo RAMOS E CARRARA (2006) desde os anos 1980, a violência
contra
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progressivamente, também para governos e para a mídia. A denúncia das
agressões e discriminações motivadas pela orientação sexual e identidade de
gênero passou a ser marco importante para a trajetória do movimento LGBT no
Brasil, que divulgou as expressões homofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia para
caracterizar esses tipos de violência.
Por outro, da mesma forma como recrudesce a intolerância, cresce
também a resistência contra ela, não necessariamente nesta ordem.
Apesar das limitações estruturais da maioria das organizações
LGBT, a realidade de violência dirigida a essa população está cada
vez mais sob o foco, o cuidado e a vigilância de ativistas da
sociedade civil, de organismos internacionais, dos governos e
também das próprias vítimas. O aumento desta vigilância deve-se,
em grande medida, ao fortalecimento da democracia e à ampliação
da consciência de direitos e da organização da população LGBT.
(AVELAR; BRITO; MELLO, 2010, p. 316).

A falta de políticas públicas dirigidas à população LGBT é um agravante para
que tais crimes não recebam as devidas punições. AVELAR (et all, 2010), destaca
que a indignação e a convicção do direito a cidadania é o que sustenta o movimento
LGBT na luta pelo seu reconhecimento e legitimidade. Os autores apontam a
necessidade de estabelecer políticas públicas que se estabeleçam no contexto do
desrespeito, intolerância, impunidade e violência em que o grande número de
LGBT’s estão expostos cotidianamente. Há, em grande medida, ausência e/ou
alcance limitado de uma legislação que garanta direitos e que possibilite o exercício
pleno da cidadania de tal população.
De acordo com FARAH (2004), foi na década de 1980 que foram implantadas
as primeiras políticas públicas com recorte de gênero, nesse período foi criado o
primeiro Conselho Estadual da Condição Feminina, e a primeira Delegacia de
Polícia de Defesa da Mulher, ambos no Estado de São Paulo, que gradativamente
se expandiram para outras localidades do país. Também neste período foi criado o
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, um órgão do Ministério da Justiça, e
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instituído o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM). Ambos
foram resultados da mobilização e organização política das mulheres.
A Constituição de 1988 também reflete a mobilização de mulheres.
Organizadas em torno da bandeira Constituinte pra valer têm que ter
palavra de mulher, as mulheres estruturaram propostas para a nova
Constituição, apresentadas ao Congresso Constituinte sob o título
Carta das Mulheres Brasileiras. Várias propostas dos movimentos –
incluindo temas relativos à saúde, família, trabalho, violência,
discriminação, cultura e propriedade da terra – foram incorporadas à
Constituição. (FARAH, 2004, p. 51-52)

Dessa forma, as políticas públicas com recorte de gênero no Brasil têm inicio
com a transição democrática vivenciada nos anos de 1980, marcadas pela
construção de agendas voltadas à efetivação de direitos das mulheres.
Gradativamente, tais políticas passam a atentar para as interações entre as
dimensões de classe social, raça/etnia, geração e também incorporam o principio de
transversalidade

de

gênero

(BANDEIRA

&

BITTENCOURT,

2005)

e

da

intersetorialidade entre políticas, definindo de forma mais precisa ações a serem
implementadas no âmbito das políticas sociais.
O processo de institucionalização de políticas públicas para a população
LGBT no Brasil foi iniciado apenas em 2004, através da Secretaria Especial de
Direitos Humanos (SEDH), no âmbito do Programa Direitos Humanos, Direitos de
todos, por meio do Programa Brasil Sem Homofobia: Programa de Combate à
Violência e à Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania
Homossexual. O Brasil sem Homofobia (BSH) está previsto no Plano Plurianual –
PPA 2004-2007, que definiu no âmbito do Programa Direitos Humanos, Direitos de
Todos a ação denominada Elaboração do Plano de Combate à Discriminação contra
homossexuais. O BSH possui o objetivo de promover a cidadania de gays, lésbicas,
travestis, transgêneros e bissexuais, a partir da equiparação de direitos e do
combate a violência e à discriminação homofóbicas, respeitando a especificidade de
cada um desses grupos populacionais. (BRASIL, 2004b) E possui como seus
princípios:
 A inclusão da perspectiva da não discriminação por orientação sexual e
de promoção dos direitos humanos de gays, lésbicas, transgêneros e bissexuais,
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nas políticas públicas e estratégias do Governo Federal, a serem implantadas
(parcial ou integralmente) por seus diferentes Ministérios e Secretarias.
 A produção de conhecimento para subsidiar a elaboração, implantação
e avaliação das políticas públicas voltadas para o combate à violência e à
discriminação por orientação sexual, garantindo que o Governo Brasileiro inclua
o recorte de orientação sexual e o segmento GLTB em pesquisas nacionais a
serem realizadas por instâncias governamentais da administração pública direta
e indireta.
 A reafirmação de que a defesa, a garantia e a promoção dos direitos
humanos incluem o combate a todas as formas de discriminação e de violência e
que, portanto, o combate à homofobia e a promoção dos direitos humanos de
homossexuais é um compromisso do Estado e de toda a sociedade brasileira.
(BRASIL, 2004b, p. 11-12)

Dentre os compromissos firmados no Programa Brasil Sem Homofobia, o
governo decretou a realização da I Conferência Nacional de Políticas Públicas para
GLBT, que ocorreu entre os dias 05 e 08 de junho de 2008 na cidade de Brasília,
teve a coordenação da Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos,
da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) da Presidência da República.
Antecipando a Conferência Nacional, através de decreto, estados e municípios do
Brasil convocaram e organizaram suas conferências, dessa forma foram escolhidos
os/as delegados/as que participaram da etapa nacional. Na Conferência Nacional
participaram 569 delegado(a)s, entre representantes do Poder Público e Sociedade
Civil; 108 convidado(a)s e 441 observadore(a)s.
No universo de 1.118 participantes da Conferência, 1.018 eram GLBT, sendo
28% lésbicas, 51% gays, 13% Travestis, 2% transexuais masculinos, 6% transexuais
femininas, revelando a predominância da participação dos gays no evento (BRASIL,
2008b). No que diz respeito à sigla GLBT, de acordo com IRINEU (2009), a ABGLT
e a Associação Brasileira de Lésbicas (ABL) sugeriram que o L fosse à frente
argumentando a invisibilidade dupla das mulheres lésbicas, houve resistência de
algumas pessoas, porém a sigla LGBT foi adotada.
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A conferência, cujo tema foi “Direitos Humanos e Políticas Públicas: o
caminho para garantir a cidadania GLBT”, tinha o objetivo de Propor diretrizes para a
implementação de políticas públicas e o Plano Nacional de Promoção da Cidadania
e Direitos Humanos de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais – GLBT,
ao mesmo tempo em que pretendia avaliar e propor estratégias para fortalecer o
Programa BSH. (BRASIL, 2008c, p. 03) As demandas do BSH foram ampliadas a
partir da I Conferência Nacional de Políticas Públicas para LGBT. A conferência
também firmou apoio ao BSH, reconhecendo a necessidade de ampliação do
programa e propôs:
Implantar e implementar o Programa Brasil sem Homofobia nos
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nas três esferas de
governo (Federal, Estadual e Municipal) garantindo que se torne uma
Política de Estado, ampliando sua divulgação no âmbito internacional
(BRASIL, 2008c, p.158).

Com relação à segurança pública, o movimento LGBT demandou durante a
Conferência, 86 deliberações aprovadas na plenária final. A Conferência Nacional,
teve como resultado a construção do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e
dos Direitos Humanos de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais
(PNCDH-LGBT), que foi lançado em 14 de maio de 2009, e “contempla, numa
perspectiva integrada, a avaliação qualitativa e quantitativa das propostas aprovadas
na Conferência Nacional LGBT, considerando ainda a concepção e implementação
de políticas públicas” (BRASIL, 2009a, p. 09). O PNCDH-LGBT busca “políticas
públicas que consigam responder às necessidades, potencialidades e direitos da
população envolvida, a partir de sua implementação, bem como do fortalecimento do
Programa Brasil sem Homofobia” (BRASIL, 2009a, p. 07).
A construção do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e
Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais – PNCDH-LGBT destaca o governo federal; assim como
as entidades e movimentos sociais pró-direitos da população LGBT
como um marco histórico no Brasil, por representar o
amadurecimento político-democrático ao tentar enfrentar os entraves
ainda presentes para se garantir avanços definitivos na área dos
direitos humanos. (SOARES, 2012, p. 49)

O PNCDH-LGBT possui como objetivo geral, orientar a construção de
políticas públicas de inclusão social e de combate às desigualdades para a
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população LGBT, primando pela intersetorialidade e transversalidade na proposição
e implementação dessas políticas. (BRASIL, 2009) No PNCDH-LGBT não há
menção em nenhuma das ações17 sobre a criação de delegacias especializadas em
crimes homofóbicos. AVELAR (et all, 2010), destacam que alguns ativistas
defendem a necessidade da criação de tais delegacias, para assim atender com
qualidade as situações que envolvem as pessoas LGBT, porém outros/as ativistas
propõem que a implementação de uma política pública que assegure o atendimento
oferecido em todas as delegacias do país, sem que haja um atendimento segregado
da população LGBT em delegacias especializadas. As questões referentes à
existência de delegacias especializadas também não aparecem no Programa Brasil
Sem Homofobia, que contém onze programas de ação, entre eles um que trata do
“Direito a Segurança: combate a violência e a impunidade”, cuja única ação que trate
do tema de delegacias traz:
Estimular o desenvolvimento e o apoio na implementação de
políticas públicas de capacitação e de qualificação de policiais para o
acolhimento, o atendimento e a investigação em caráter nãodiscriminatório; a inclusão nas matrizes curriculares das Polícias e
das Guardas Municipais do recorte de orientação sexual e do
combate à homofobia nos eixos temáticos de direitos humanos; e a
sistematização de casos de crimes de homofobia para possibilitar
uma literatura criminal sobre o tema. (BRASIL, 2004b, p. 22)

O PNDH-3 também não traz questões referentes a delegacias especializadas,
O Eixo orientador que trata da Segurança pública, acesso à Justiça e combate à
violência traz sete ações, porém nenhuma faz menção à criação de delegacias.
Destacamos aqui que atualmente, no município de João Pessoa-PB, funciona há
cerca de quatro anos a Delegacia Especializada Contra Crimes Homofóbicos da
Polícia Civil. Trata-se da primeira no município e no Estado da Paraíba, cujos casos
registrados na delegacia são notificados ao Núcleo de Combate a Crimes
Homofóbicos da Defensoria Pública do Estado. Tal medida facilita ao público LGBT
acionar na Justiça os responsáveis pelas agressões. O vice-presidente do
Movimento do espírito Lilás (MEL) destaca que a delegacia foi uma grande
17

Entre as ações previstas no PNCDH-LGBT está a de propor a inclusão da identidade de gênero e
nome social nos registros de ocorrência policial nas delegacias e a de capacitar alguns serviços como
as delegacias especializadas de atendimento à mulher, garantindo a acolhida não discriminatória
para mulheres lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais na aplicação da Lei Maria da Penha.
(BRASIL, 2009)
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conquista, mas alerta que a mesma encontra-se em situação precária no que se
refere às condições objetivas e subjetivas de seu funcionamento.
Não conseguimos avançar muito com a delegacia. Porque, muito do que
solicitamos para o funcionamento da delegacia é negado. Por exemplo, até
pouco tempo atrás a delegacia não tinha material de divulgação, telefone
próprio, viatura, não tinha nada, só tinha a existência da delegacia. [...]
Muitas vezes o delegado fica impedido de realizar seu trabalho, porque
segundo a lei, a delegacia já existe de uma forma errada, porque como a
homofobia não é considerada um crime, então a delegacia não pode tratar
da homofobia diretamente, então ela funciona da seguinte forma: alguém
realiza uma denuncia de homofobia, e o delegado vai agir por outros meios,
vai agir por uma discriminação, por um injuria, calunia, uma difamação, ele
procura outros caminhos. E o cunho da delegacia hoje é mais de cunho
investigativo, ela investiga os crimes para levantar dados e provar que os
crimes tiveram motivações homofóbicas, porque nem dizer que o crime foi
homofóbico ele não pode dizer, então ele diz que teve indícios ou
motivações homofóbicas que levaram ao crime, pois segundo a lei não é
reconhecido o crime como homofobia. Então, o que a gente tem tentado
provar é que os crimes ele são homofobia pelo simples fato de que não se
mata uma pessoa só com um tiro, ele vai lá e mata com sete tiros, ele vai lá
e corta a pessoa, faz sinais religiosos, colocam frases, coisas muito cruéis.
São coisas que percebemos que o homicídio poderia ter acontecido sim,
mas não de uma forma tão cruel, tão barbara, ou com conatações tão
sexuais, então é isso o que a gente tenta provar, para de certa forma ao
levantarmos esses dados, poderemos mostrar perante a lei que o crime ele
não foi simplesmente por causa de um acerto de contas, como eles dizem
que foi, ou por drogas, prostituição... O crime aconteceu, teve esse viés,
mas teve uma coisa mais aprofundada por trás disso, o que o caracteriza
como um crime homofóbico.

Nesse sentido, destacamos mais uma vez a importância da aprovação do
PLC 122, considerando o alto grau de violência a que se encontra submetida à
população LGBT. Embora

a

violência atinja

a

todos os indivíduos,

há

particularidades nas ações violentas contra os segmentos LGBT, que assume
característica de crimes de ódio, que são aqueles em que a motivação para a
realização do crime refere-se tão somente a orientação sexual e identidade de
gênero da vítima. Assim como na Paraíba, em todo o país a criminalização da
homofobia é o principal desafio e estratégia do movimento LGBT. Desse modo,
espera-se que as reivindicações possam transformar-se em leis e políticas públicas.
Qualquer avaliação sobre as políticas LGBT no Brasil reconhece os grandes
avanços conquistados pelos movimentos, mas também apontam o quanto ainda
temos de avançar na consolidação de direitos.
O PNCDH-LGBT também possui um relatório de monitoramento das suas
ações, cujo objetivo é verificar se as ações estão sendo executadas e se existem
problemas que dificultam a realização das ações previstas no plano. (BRASIL,
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2010a). Tal relatório é resultado de uma reunião intersetorial realizada em Brasília
no ano de 2010, onde foi realizada avaliação de que das 13 ações na área da
segurança, oito foram realizadas e uma foi iniciada, já as outras quatro ações não
constam informações no relatório. Nesse sentido questiona AVELAR (et all, 2010),
que a afirmação do cumprimento das ações previstas no plano:
[...] é, de certo modo, autodeclaratória e diversas evidências
apresentadas parecem insuficientes para quitar uma ação: uma
disciplina de 2h/aula e um curso para 240 policiais são suficientes
para dar como realizada a ação de “capacitar e sensibilizar gestores,
operadores de direito e agentes sociais na área de segurança
pública, com ênfase em gênero, orientação sexual e identidades de
gênero”? A elaboração de uma cartilha é o bastante para dar por
realizada a ação de “inclusão da identidade de gênero e o nome
social nos registros de ocorrência policial em andamento” e para
“prevenir a violência por meio de campanhas informativas anuais,
próximas ao período da Parada de Orgulho LGBT, com cartilhas,
cartazes para orientar policiais quando aos direitos da população
LGBT”? (p. 341)

Assim, mesmo que uma das diretrizes do PNCDH-LGBT contemple a
participação social no processo de formulação, implementação e monitoramento das
políticas públicas para população LGBT, o monitoramento e a avaliação dessas
ações se restringem ao poder público, a sociedade civil é meramente convidada
para participar das reuniões do monitoramento. Nesse sentido, o relatório de
monitoramento das ações do plano é composto por um Comitê Interministerial de
Monitoramento e Avaliação, que para sua composição estão previstos 18
Ministérios, entre eles o Ministério da Educação (MEC), e o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS). Já as ações do PNCDH-LGBT
estão sob a responsabilidade de 16 Ministérios.
O PNCDH-LGBT menciona como estratégia para sua ampliação a
participação social da população LGBT e sua inserção nos conselhos e nas políticas
setoriais, também menciona a criação do Conselho Nacional LGBT “garantindo
paridade entre governo e sociedade civil, assegurando na representação da
sociedade civil a paridade dos segmentos LGBT e o recorte de gênero, étnico-racial
e considerando as dimensões geracionais, regionais e deficiências” (BRASIL, 2009a,
p. 40).
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Recentemente, no ano de 2014, o Estado da Paraíba, instituiu o Conselho
Estadual dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais da
Paraíba (CEDLGBT). Além do Conselho, no Estado também existe um Comitê de
Saúde Integral da População LGBT, uma campanha educativa de enfrentamento à
homo-lesbo-transfobia, intitulada: “Tire o Respeito do Armário - Todos e todas pelo
Fim da Homofobia” e por fim possui um decreto que garante o direito ao uso do
nome social por travestis e transexuais em todo o âmbito do Poder Executivo
Estadual. No que concerne aos avanços em nível federal, estadual e municipal, o
vice-presidente do Movimento do Espírito Lilás (MEL) destaca os seguintes
aspectos:
Olha, em nível federal, praticamente não tivemos avanços nesses últimos
anos, meio que tá estabilizado em uma política que a gente deveria ter
conquistado já há muito tempo, que é a criminalização da homofobia, ela
não passa no Senado. E ai, a gente vê, que não teve a criação de quase
nenhuma estrutura a nível federal, teve um pacto assinado pelo governo
Lula, o do tripé da cidadania, onde atualmente deveríamos ter esse tripé
completo que é o Conselho LGBT, o Centro de Referência e o Plano LGBT.
O Conselho nacional nós já temos, e conquistamos aqui recentemente no
Estado da Paraíba, o Conselho LGBT Estadual, e estamos lutando para
conseguir o Conselho Municipal, porém ele foi vetado, porque na sua
18
criação o vereador Bira que foi o propositor, incluiu os fundos para sua
19
manutenção, então quando chegou no gabinete do prefeito , ele
simplesmente vetou toda a proposta, ao invés de vetar apenas os fundos, já
que o legislativo não pode criar um orçamento para o executivo. O projeto
deveria ter sido vetado apenas os fundos, para assim voltar e ser feito uma
nova analise, mas ele vetou o conselho completamente, e devido a isso o
Conselho tá estagnado desde o começo do ano. O conselho foi votado ano
passado, passou e quando foi no inicio desse ano ele foi vetado, então
desde janeiro que não acontece nada com relação ao conselho municipal.
Mas, a gente conseguiu a coordenadoria LGBT do município, foi uma
20
proposta da ex-vereadora Sandra Marrocos , que foi aplicada ainda no
21
Governo Luciano Agra , e foi realmente colocada em prática, agora no
governo de Luciano Cartaxo, há pouco menos de dois anos. Tem a
Secretária da Mulher e da Diversidade Humana que também é uma pauta
de luta do movimento LGBT e tem o Centro de referencia LGBT que é uma
pauta de luta do movimento LGBT há um certo tempo. São conquistas que
nós temos a nível estadual e municipal, a nível nacional eu acredito que a
única ação que podemos celebrar é o reconhecimento do casamento civil
igualitário, fora isso existem outras políticas que não conseguimos avançar.
18

Ubiratan Pereira (Bira) reeleito vereador no ano de 2012, pelo Partido dos Trabalhadores (PT),
apresentou no ano de 2013 um Projeto de Lei Indicativo (PLI), ao Executivo Municipal, propondo a
criação do Conselho Municipal LGBT.
19
O prefeito citado é Luciano Cartaxo, do Partido dos Trabalhadores (PT), foi eleito prefeito no ano de
2012.
20
Sandra Marrocos do Partido Socialista Brasileiro, foi vereadora do município de João Pessoa no
período 2008-2012.
21
Luciano Agra do Partido Ecológico Nacional. Foi empossado prefeito, após renuncia de Ricardo
Coutinho (PSB), para disputa ao governo do Estado. Dessa forma, foi prefeito no período de 20102013.
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O Conselho Estadual LGBT do estado da Paraíba está vinculado à Secretaria
da Mulher e da Diversidade Humana. Além do Conselho e do ambulatório,
recentemente o Governo do Estado destinou celas especificas para travestis e
transexuais nos presídios da Paraíba. Atualmente são três os presídios que contam
com esses espaços. A medida é pioneira no Brasil e foi tomada para garantir a
integridade física da população de travestis e transexuais, após alguns relatos de
agressões físicas e abusos sexuais sofridos.
Apesar dos avanços identificados, não há uma legislação federal que
criminalize a homofobia, e mesmo que haja instrumentos normativos estaduais e/ou
municipais, eles têm um alcance limitado e não possuem requisitos de uma política
pública.
Outra referência para os direitos LGBT é o Programa Nacional de Direitos
Humanos 3 (PNDH-3)22, cujo um dos objetivos estratégicos está o da garantia do
respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero. E entre suas ações
programáticas, de responsabilidade da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da
Presidência, Ministério da Justiça, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
da Presidência da República, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e
Ministério da Saúde são:

a) Desenvolver políticas afirmativas e de promoção de uma cultura de
respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero, favorecendo a visibilidade
e o reconhecimento social.
b) Apoiar projeto de lei que disponha sobre a união civil entre pessoas do
mesmo sexo.
c) Promover ações voltadas à garantia do direito de adoção por casais
homoafetivos.
22

A PNDH possui três versões. Ambas resultados de um compromisso assumido pelo Brasil no
Tratado de Viena durante a Conferência Mundial Sobre Direitos Humanos de 1993, as duas primeiras
versões foram publicadas no governo Fernando Henrique Cardoso. A terceira e ultima versão foi
lançada no governo Lula, no ano de 2009. esta versão teve o importante acréscimo da garantia a
igualdade na diversidade. A PNDH 3 trata-se de um programa plurianual elaborado por setores da
sociedade civil - movimentos sociais e entidades de classe - que propõem diretrizes e metas a serem
implementadas em políticas públicas voltadas para a consolidação dos direitos humanos. O programa
em si não é auto executável, para que cada uma das propostas entre em vigor é necessária à
aprovação pelo Congresso Nacional.
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d) Reconhecer e incluir nos sistemas de informação do serviço público todas
as configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais (LGBT), com base na desconstrução da heteronormatividade.
e) Desenvolver meios para garantir o uso do nome social de travestis e
transexuais.
f) Acrescentar campo para informações sobre a identidade de gênero dos
pacientes nos prontuários do sistema de saúde.
g) Fomentar a criação de redes de proteção dos Direitos Humanos de
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT), principalmente a partir do
apoio à implementação de Centros de Referência em Direitos Humanos de
Prevenção e Combate à Homofobia e de núcleos de pesquisa e promoção da
cidadania daquele segmento em universidades públicas.
h) Realizar relatório periódico de acompanhamento das políticas contra
discriminação à população LGBT, que contenha, entre outras, informações sobre
inclusão no mercado de trabalho, assistência à saúde integral, número de violações
registradas e apuradas, recorrências de violações, dados populacionais, de renda e
conjugais. (BRASIL, 2010b, p. 120-122)

A II Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos LGBT,
ocorreu entre os dias 15 e 18 de dezembro de 2011, em Brasília com o tema "Por
um país livre da pobreza e da discriminação, promovendo a cidadania de lésbicas,
gays, bissexuais, travestis e transexuais". Foi a última realizada no país até o
presente momento, e seus objetivos foram:
I - avaliar e propor as diretrizes para a implementação de políticas públicas
voltadas ao combate à discriminação e promoção dos direitos humanos e cidadania
de LGBT no Brasil;
II - avaliar a implementação e execução do Plano Nacional de Promoção da
Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais – LGBT e propor estratégias para seu fortalecimento e;
III - propor diretrizes para a implementação de políticas públicas de combate à
pobreza e à discriminação da população LGBT. (BRASIL, 2011a, p. 152)
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É a partir de tais documentos, programas e também das conferências que são
implementadas ações no âmbito das políticas sociais para a população LGBT no
Brasil. Nesse sentido, a mobilização do movimento LGBT foi o principal responsável
pela constituição dos programas e planos, influenciando, também, no processo de
implementação de políticas para a população LGBT. De acordo com IRINEU (et all,
2010), as provocações dos movimentos sociais são centrais para a implementação
de políticas públicas.
A Secretaria Especial de Direitos Humanos apoia a criação de centros de
referência de combate a homofobia23, com o objetivo de prevenir e combater a
violência e a discriminação em torno da população LGBT. As vítimas atendidas
recebem atendimento psicossocial e jurídico. No âmbito do Ministério da Saúde,
além das ações do Programa Nacional de DST e AIDS, algumas medidas estão
sendo trabalhadas com relação à população de transexuais, como a reformulação
da Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) n.° 1482/97, e aprovação da
Resolução CFM n.° 1.955/2010, que amplia e estabelece as condições para a
realização da cirurgia de mudança de sexo. Após essa cirurgia o/a usuário
consequentemente consegue alterar o nome no seu documento de identidade.
A Portaria 1.707 de 18 de Agosto de 2008 instituiu “no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS), o Processo Transexualizador, a ser implantado nas
unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. De
acordo com o texto da Portaria, a transexualidade não é considerada doença ou
distúrbio, diferente da Resolução do Conselho de Medicina que define o paciente
transexual como um “portador de desvio psicológico permanente de identidade
sexual, com rejeição do fenótipo e tendência à automutilação e ou autoextermínio.”
(BRASIL, 2008d).
No Estado da Paraíba, recentemente foi implantando o Ambulatório de
travestis e transexuais do Hospital Clementino Fraga localizado no município de
João Pessoa, cujo primeiro ano de funcionamento recebeu 650 atendimentos. Este é
o ambulatório pioneiro no Nordeste e referência nacional pelo Ministério da Saúde.
No que se refere ao ambulatório, o vice-presidente do MEL destaca:
23

No Estado da Paraíba, foi implantado o Centro de Referência dos Direitos LGBT e Combate à
Homofobia (Espaço LGBT), que estaremos explicitando no próximo capitulo algumas considerações
acerca do atendimento realizado no local.
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Apesar de pouco tempo de funcionamento, o ambulatório já vem
conseguindo realizar muitas ações, algumas trans já foram operadas e
tiraram o pomo de adão, e já tem alguns agendamentos pra o processo de
transexualização mesmo, porque como é um processo que não é só a
cirurgia, é um processo de hormonização, de passar por um psicólogo,
então requer todo um tratamento. Então, elas não poderiam ser operadas
naquele momento, então elas passam por um medico especifico pra cuidar
da saúde, pra saber se o corpo já está preparado pra receber a cirurgia, e
agora, algumas que já começaram o processo desde o ano passado e já
vinham sendo acompanhadas pelo Centro de Referência, já estão se
preparando para a cirurgia de mudança de sexo.

De acordo com CARRARA (2010), a Constituição Federal de 1988 teve
grande importância para o panorama da política sexual no Brasil, pois quando foi
elaborada espelhou a configuração entre forças existentes entre os diferentes
movimentos sociais que à época buscavam transportar para a esfera pública uma
série de questões antes consideradas do âmbito da vida privada, como as questões
referentes a gênero e sexualidade. No entanto, cabe ressaltar que na Constituição
Cidadã, como era chamada, não há inclusão da orientação sexual e da identidade
de gênero entre as situações de discriminação a serem combatidas pelos poderes
públicos. Em torno da CF de 1988, da perspectiva da sociedade civil, são
organizadas as demandas por reconhecimento de direitos e, da perspectiva do
Estado, são gerados políticas públicas, instrumentos legais e decisões judiciais para
responder a tais demandas.
A ampliação das demandas do movimento para com o Estado começam a
crescer gradativamente, devido ao relativo sucesso das políticas públicas voltadas
para as DST/AIDS. Atualmente, as demandas sociais não se voltam apenas para a
área de saúde e ganham cada vez mais espaço em políticas na área de educação,
cultura, previdência, assistência social e, por fim, demandas de reconhecimento de
direitos. A necessidade de enfrentamento a discriminações de gênero e sexualidade
é tema recorrente do MEL em defesa de políticas de trabalho, assistência e
previdência social.
O objetivo não é o de traçar um painel que ofereça todas as ações no que
tange aos direitos LGBT, mas apontar que houve um processo de crescimento nas
esferas do gênero e da sexualidade no campo dos direitos e das políticas públicas
brasileiras. É certo que houve grandes avanços e conquistas para a população
LGBT, mas cabe destacar aqui alguns de seus limites, como o fato da criação ser
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efetivada através de Editais, o que não assegura a continuidade e efetividade das
ações. Nesse sentido, ainda temos muito no que avançar, pois o que vem sendo
feito, até o presente momento não tem sido suficiente para o enfrentamento da
homo-lesbo-transfobia no Brasil.
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3. SOMOS TÃO JOVENS: A RELAÇÃO ENTRE A POLÍTICA NACIONAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A POPULAÇÃO LGBT

Durante muito tempo a assistência social no Brasil teve sua identificação com
o assistencialismo. A ação assistencialista não se funda no reconhecimento do
direito social de seus usuários, mas sim no paternalismo e clientelismo. A prática do
assistencialismo consiste no favorecimento da seletividade de usuários para o uso
das políticas sociais, e o uso da seletividade pode ser entendido como uma negação
de direitos aos usuários que deles necessitam.
A superação da prática assistencialista ocorreu com a Constituição Federal
(CF) de 1988 que instituiu como política pública a Saúde, a Previdência Social e a
Assistência social24, formando as três componentes da Seguridade Social
brasileira25, cujos princípios orientam as ações, projetos, programas e planos nas
áreas de saúde, assistência e previdência social. A CF foi produto de um processo
de disputas democráticas com a participação popular, cujos direitos estavam
centrados em necessidades sociais. No entanto, podemos afirmar que:
A Constituição de 1988 foi promulgada em uma realidade onde os
compromissos do país do ponto de vista econômico estavam em
sentido contrário as suas determinações. Se o texto impõe um
Estado responsável pelas políticas de seguridade social, os
compromissos indicam a saída do Estado desse campo,
encaminhando-o ou para a ótica privada ou para a filantropia. Foi
nesse embate que a assistência social adquiriu o status de política
social pública, afiançadora de direitos. (COUTO, 2010, p. 186)

24

No art. 6° da CF, o trabalho, a assistência social e a previdência social são reconhecidos como
direitos sociais, sendo as duas últimas, junto com a saúde, também componentes da Seguridade
Social, por sua vez fundada nos princípios da universalidade, equidade, uniformidade, equivalência,
irredutibilidade dos valores dos benefícios, gestão democrática, descentralizada e participativa. São
esses princípios que orientam as ações, projetos, programas e planos nas áreas de saúde,
previdência social e assistência social, que são entendidas como gestão pública, de responsabilidade
do Estado, nos níveis federal, estadual e municipal.
25
A seguridade social compreende 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. Constitui seu objetivo em torno dos princípios da universalidade da cobertura e do
atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; irredutibilidade do valor dos
benefícios; eqüidade na forma de participação no custeio;
diversidade da base de financiamento; caráter democrático e descentralizado da gestão
administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e
aposentados) (BRASIL, 1988)
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Com a constituição de 1988, a sociedade brasileira teve, em tese, as suas
necessidades de proteção reconhecidas pelo Estado, contudo, mal foram
regulamentadas, as políticas de proteção social que integram a seguridade social
brasileira, passaram a ser objeto de uma ofensiva perversa e conservadora,
materializada em propostas e iniciativas de contra-reformas restritivas de direitos,
serviços e benefícios. (MOTA, MARANHÃO, SITCOVSKY, 2008).
O conceito de seguridade social constitui-se nos princípios da universalidade,
equidade, uniformidade, equivalência, irredutibilidade dos valores dos benefícios,
gestão democrática, descentralizada e participativa.
Com a aprovação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), em
outubro de 2004, na perspectiva de implementação do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) é criada uma nova arquitetura institucional e ético política para a
Assistência Social brasileira, instalando um novo modelo de gestão compartilhada,
onde a articulação entre as três esferas do governo constitui-se em um elemento
fundamental para a realização dos direitos socioassistenciais no Brasil. (SILVA,
ARAÚJO, LIMA, 2012).
A Assistência Social antes de tornar-se política pública reconhecida
constitucionalmente, esteve por muito tempo ligada a práticas clientelistas,
assistemáticas de caráter focalista e com fortes traços conservadores. Seu histórico
é vinculado a instituições religiosas e caritativas, cujas ações estavam baseadas na
solidariedade e voluntarismo, ações exercidas pelas chamadas damas da caridade.
Durante um longo período a assistência social foi marcada como não-política,
constantemente identificada pelo assistencialismo, porém a CF de 1988 e a Lei
Orgânica de Assistência Social (LOAS), “alteraram o panorama da assistência
social, definindo um arcabouço legal e conceitual que institui um novo paradigma a
partir de sua inscrição no tripé da Seguridade Social, juntamente com a Saúde e a
Previdência Social.” (Capacita SUAS, 2008, v. 1, p. 15).
A importância do reconhecimento da Assistência Social como uma
política pública que integra a Seguridade Social consiste,
principalmente, na ruptura com a visão contratualista da proteção
social, ao prescindir de contrapartidas prévias ou durante o acesso e,
assim, finalmente, na assimilação de que a proteção social deve
atrelar-se ao status de cidadania. (SILVA, 2012, p. 47)
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Dessa forma, a assistência social como uma política pública e constituinte da
seguridade social sinaliza um avanço na trajetória histórica de uma política com
gênese no assistencialismo. Durante muito tempo:
As ações governamentais basicamente se conformavam em atender
aqueles que não eram considerados cidadãos, mas sim clientelas,
traduzidos pelos mais diversos adjetivos, como carentes
descamisados e outros. Foi na esteira desse caráter ambivalente que
a assistência social foi se consolidando como política social no Brasil.
(COUTO, 2010, p. 168).

A assistência social no Brasil iniciou seu processo mobilizador a partir de
1993 com aprovação da LOAS, com pouca tradição de interlocução política na
esfera pública, cercada de imprecisões conceituais, com frágil institucionalidade e
arco de alianças políticas a ser construído no processo mesmo de sua
implementação (YAZBEK, et all, 2012). Ao fazer parte da Constituição Federal,
como um direito devido pelo Estado, a política de assistência social passou a
encarnar um tento revolucionário, único no mundo, que, pelo menos do ponto de
vista institucional e jurídico, não pode ser minimizado. (PEREIRA, 2012). Com a CF,
a Assistência Social foi reconhecida como uma política não contributiva, não
dependente de vínculo com o mercado de trabalho, voltada para aqueles/as que
dela necessitam. Também foi reconhecida como uma política de Estado, portanto
um campo de defesa e atenção dos interesses dos segmentos mais empobrecidos
da sociedade. (YAZBEK, 1995). Dessa forma, a política de assistência social é
reconhecida como política social pública, assim como a saúde, a educação, a
previdência e outras.
Uma política, na sua configuração recente e restrita, tem a conotação de
política pública a qual engloba a política social. Ou seja, a política social é uma
espécie de política pública. (PEREIRA, 2009)
Política pública significa, portanto ação coletiva que tem por função
concretizar direitos sociais demandados pela sociedade e - previstos
nas leis. Ou, em outros termos, os direitos declarados e garantidos
nas leis só têm aplicabilidade por meio de políticas públicas
correspondentes, as quais, por sua vez, operacionalizam-se
mediante programas, projetos e serviços. (PEREIRA, 2002, p. 223)

Portanto, quando se fala em política pública, trata-se de uma política cuja
principal marca é o fato de ser pública, isto é de todos. O seu caráter público não é
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atribuído apenas pela sua vinculação com o Estado e nem pelo tamanho do
aglomerado social que lhe demanda atenção, mas pelo fato de significar um
conjunto de decisões e ações que resulta ao mesmo tempo de ingerências do
Estado e da sociedade (PEREIRA, 2009, p. 95). As políticas públicas, sociais e
econômicas expressam conflitos de interesses das camadas e classes sociais.
Posições em confronto na sociedade expressam-se no Estado, privilegiada arena de
luta política, em volta das políticas sociais e econômicas. Nesse sentido, não é
possível pensar as políticas sociais, sem que sejamos remetidos à esfera das
relações de produção e das políticas econômicas (SILVA, 2004).
Está certo que a política social brasileira tem peculiaridades que
devem ser consideradas. Não obstante isso vale lembrar que essas
peculiaridades não se dão no vácuo. No Brasil, as definições e os
rumos da política social não estão imunes a influências
internacionalmente hegemônicas, que, embora se processem de
forma diferenciada, não estão desconectadas. (PEREIRA, 2012, p.
730)

As políticas sociais no Brasil são caracterizadas historicamente por sua pouca
efetividade social e subordinação a interesses econômicos dominantes, revelando
incapacidade de interferir no perfil de desigualdade e pobreza que caracteriza a
sociedade brasileira. Quando se trata da política de Assistência Social, o quadro é
ainda mais grave, pois como já destacamos a assistência foi por muito tempo
apoiada na matriz do clientelismo, do favor, e do apadrinhamento, o que acabou
configurando como um modelo antigo de relações, fundada em uma cultura política
brasileira, “esta área de intervenção do Estado caracterizou-se historicamente como
não política, renegada como secundária e marginal no conjunto das políticas
públicas.” (COUTO; YAZBEK; RAICHELIS; 2012. p.55).
Para uns, política pública é apenas o output (resultado) da atividade
política dos governos, o que denota uma visão parcial e pragmática.
Isso porque ela também contempla inputs (demandas externas,
provenientes da sociedade), além de comportar correlação de forças,
estratégias de implementação com seus respectivos impactos. Logo,
a política pública também está relacionada a conflitos de interesses e
é resultante de decisões que visam administrar esses conflitos.
(PEREIRA, 2009, p. 97)

Pereira (2009) expõe que as políticas públicas e as políticas sociais possuem
como uma de suas principais funções a concretização de direitos de cidadania
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conquistados pela sociedade e amparados pela lei. Tais políticas, também mudam e
variam no tempo e no espaço, e não possuem apenas um perfil, tampouco uma
única destinação. “No campo de atuação das políticas públicas, a participação do
Estado, seja como regulador, seja como provedor ou garantidor de bens públicos
como direito é considerada fundamental.” (p. 101).
Pelo fato de a política social ser um processo complexo e
internamente contraditório — e não um sistema, um ato formal de
Estado ou de governo, uma receita técnica ou mera resposta
institucional —, ela pode mudar de tendência e ser colocada a
serviço do trabalho na sua luta endêmica contra o capital. Tudo vai
depender do impacto das mudanças estruturais em curso sobre os
rumos da história, do regime político vigente, da organização e
movimento da sociedade, da correlação de forças em presença e do
sentido de desenvolvimento que se deseja imprimir. (PEREIRA,
2012, p. 750-751)

A introdução da assistência social como uma política social da área da
seguridade social incorpora uma inovação conceitual, mas também reitera heranças
históricas constitutivas da cultura política brasileira. (COUTO, 2010, p. 162). De
acordo com OLIVEIRA (2009) algumas características que marcam a política social
no Brasil são:
[...] as práticas clientelistas, nas quais o acesso dos usuários aos
bens, recursos e serviços se realiza por meio de relações pessoais
entre estes e representantes do poder público, a quem passam a
dever favores frequentemente pagos através da fidelidade e lealdade
políticas, sobretudo em momentos eleitorais. Podendo também
ocorrer a não oferta de serviços em áreas cujos moradores não
votaram no candidato vitorioso. [...] a relação social e política
conservadora presente nestas práticas não é exclusividade do
processo de execução das políticas sociais. É algo que conforma a
cultura política brasileira e é inerente a historia política, econômica e
social do país, conformando uma certa cultura política do atraso,
para usar a expressão de José de Souza Martins (1999), no sentido
de que traços conservadores da formação social brasileira se
manifestam no presente, seja de forma sutil, escondida, seja de
forma transparente, com uma roupagem contemporânea. (p. 112113)

Portanto, a formação social do Brasil é perpassada por relações que
privilegiam o favor, o clientelismo, paternalismo, e também a privatização do público.
As marcas dessa cultura do atraso persistem e são instrumentos de hegemonia para
as classes dominantes e a sua sempre renovada permanência nos espaços de
poder do Estado. Dessa forma, na medida em que tais práticas são mantidas e
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reproduzidas contribuem no atraso da concretização dos direitos como também na
construção de uma cultura política baseada no direito, ética, cidadania, relações
democráticas e na participação popular. É um campo de disputas, cuja vitória não foi
dada, por isso, existe ao mesmo tempo a conquista de direitos e a luta para efetiválos tanto no campo da sociedade como do Estado. (OLIVEIRA, 2009).
SILVA (2012) acentua que a aprovação dos direitos sociais e da Seguridade
Social brasileira Constitucionalmente se deu em contramarcha à dinâmica
internacional que já sofria impactos da ofensiva neoliberal, de reversão dos Estados
de bem-estar, moldando um cenário, tanto nacional como internacional, contrário à
consolidação dos direitos recém-conquistados.
Nessa perspectiva, iniciou-se, desde então, uma larga ofensiva
contrarreformista, para sustar os avanços constitucionais que foram
obtidos pelas lutas das massas populares organizadas. Essa
contrarreforma
se
expressou
em
inúmeros
ataques
desconstitucionalizantes dos direitos sociais, por todos os governos
posteriores à Constituição Federal de 1988. (SILVA, 2012, p. 166).

Para situar as transformações ocorridas no âmbito da assistência social,
também são necessárias que haja a compreensão do movimento da economia e da
política no Brasil. O objetivo não é realizar uma análise profunda dos fenômenos
sociais, políticos, econômicos e culturais, mas sim oferecer elementos que
possibilitarão compreender as determinações gerais e o difícil enredo da intervenção
do Estado na política de assistência social.

3.1

A ASSISTÊNCIA SOCIAL PÓS CONSTITUIÇÃO DE 1988: CAMINHOS

PARA A CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (PNAS 2004)

Os anos 1980 e 1990 no Brasil foram paradigmáticos e paradoxais no que se
refere a novas configurações para o cenário político, econômico e social. Conforme
destaca MARANHÃO (2008), com o objetivo de retomar as taxas de lucro
desencadeia-se a partir dos anos 1980 e 1990, “uma dura batalha no terreno das
lutas de classes para dissolver as barreiras que limitaram a expansão capitalista.” (p.
116).
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A crise do capital iniciada nos anos 1970, que se tornou mais visível nos anos
1980 e prolonga-se até o cenário contemporâneo, perpassa as esferas da economia
e da política, assumindo especificidades nas diversas áreas da vida social:
As crises periódicas do capital são consideradas inerentes ao modo
de produção capitalista. Elas se inscrevem no processo de
reprodução social, cuja tendência é manter – sob tensões e
desequilíbrios permanentes – o processo de valorização como
condição da acumulação do capital. (MOTA, 2011, p. 33-34)

A crise iniciada a partir de 1970 qualifica-se como uma crise do capital, cuja
principal determinação é econômica. MOTA (2011) aponta que o núcleo básico do
movimento da seguridade social no Brasil, “em tempos de crise, é a
assistencialização da seguridade social brasileira, que ocorre em sincronia com o
movimento de privatização.” (p. 46). A autora, também, destaca que vem sendo
gestada uma cultura política da crise que recicla as bases de constituição da
hegemonia do grande capital, cujos vetores básicos que vem sendo privilegiados na
formação dessa cultura é a defesa do processo de privatização, como forma de
reduzir a intervenção estatal, e também a constituição do cidadão consumidor, que é
o sujeito político nuclear da sociedade regulada pelo mercado.
Em níveis de economia, MOTA (2010) destaca que a década de 1980 foi uma
década que congelou algumas situações deflagradas desde os finais dos anos 1970,
por isso foi considerada como uma “década perdida”. Para BEHRING (2003), os
anos de 1980 foram marcados por uma revolução tecnológica e organizacional da
produção – reestruturação produtiva – da corrida tecnológica em busca do
diferencial da produtividade do trabalho, como uma fonte dos super lucros;
mundialização da economia e pelo ajuste neoliberal. Foi também na década de 1980
que através de um forte processo político, cujo principal intérprete foi à ação
organizada de expressivos setores da sociedade civil, ocorreu o rompimento das
bases de sustentação da ditadura militar, resultando no reestabelecimento do
Estado democrático brasileiro.
Os anos 1980 foram marcados pela transição dos governos militares26 à
constituição da democracia, marcada por uma forte movimentação na sociedade

26

Nos governos militares, a utilização da força e da repressão foram as estratégias mais utilizadas
como forma de garantir o projeto que pretendia transformar o Brasil em grande potência econômica e
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brasileira de pressão aos militares a procederem ao processo de transição à
democracia. Dessa forma, em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves foi eleito o
primeiro presidente do Brasil, pós-governos militares. Conforme COUTO (2010):
A eleição foi produto de uma movimentação acentuada na sociedade
brasileira, que, por intermédio de diferentes entidades de classe,
partidos políticos, organizações não governamentais, sindicatos e
outros movimentos promoveu várias manifestações públicas, que
pressionaram os militares a procederem ao processo de transição.
Esse processo ainda foi ancorado sob a tradição ditatorial, pois,
embora originado da mobilização pelas “Diretas Já”, o governo João
Figueiredo determinou, nos moldes das medidas restritivas até então
utilizadas, eleições via Colégio Eleitoral. (p. 141)

As eleições via Colégio Eleitoral foi à saída institucional para assegurar o
controle conservador da redemocratização, numa espécie de contra-revolução.
Prevaleceu o aspecto presente na cultura política brasileira, no qual as elites no
Brasil sempre tiveram uma profunda unidade política para conter a emancipação dos
trabalhadores27.
O Brasil que em 1985 apresentava uma nova face no que se refere
ao processo de reorganização política, orientado sob a égide da
democracia, também ampliou sua herança para com a face da
desigualdade social. Expandiu-se o estoque de pobreza, resultante
dos períodos anteriores, mas especialmente dos governos militares,
que, com suas orientações econômicas de desenvolvimento,
produziram um país com uma péssima distribuição de renda e
aumentaram a parcela da população demandatária das políticas
sociais. (COUTO, 2010, p. 141)

De acordo com COUTO (2010), foi a partir de 1985 que os governos
brasileiros foram sendo conformados por propostas no campo democrático, onde
buscam romper com o clientelismo e com a assunção patrimonialista do Estado.
Também propunham mudanças no sistema político, econômico e social, que teriam
como consequência o desenvolvimento e o crescimento do país. O Governo de José
Sarney:
Pautou-se inicialmente pela fraca sustentação política e popular, uma
vez que a eleição supunha que Tancredo Neves é que seria o
presidente, e, este sim, era o representante político com forte apoio
popular. Porém dois atos do governo José Sarney foram
realocar as condições necessárias à manutenção de sua relação com o capitalismo internacional
(COUTO, 2010, p. 120).
27
. No entanto, Tancredo morreu antes da posse, dessa forma seu vice José Sarney assumiu o
mandado até 15 de março de 1990.
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fundamentais para que o mesmo alcançasse popularidade. O
primeiro foi à implantação do Plano Cruzado, e o segundo, o
processo constituinte. (COUTO, 2010, p. 143-144).

No que se refere ao Plano Cruzado do Governo Sarney, COUTO (2010)
aponta que as medidas de congelamento dos preços, dos salários e do câmbio
geraram um clima favorável junto à população, especialmente assalariada, que
respondeu aos apelos do próprio governo para ser fiscalizadora dos abusos dos
preços. No entanto, conforme BEHRING (2008), em junho de 1987, assiste-se ao
fracasso do Plano Cruzado, devido a fatores como a incapacidade dos órgãos
estatais de operacionalizarem o plano em função da paralisia gerada pela
dificuldade de conciliar interesses contraditórios de classes e segmentos de classe.
Segundo MOTA (2011), nos anos 1980, por força da pressão organizada dos
trabalhadores, mudanças são realizadas no âmbito das políticas de proteção social,
tais mudanças foram institucionalizadas com a Constituição Federal (CF) de 1988.
Durante o Governo Sarney foi promulgada a CF de 1988, cujo artigo 203
estabelece que “a assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social”. (BRASIL, 1988, artigo
203). Pode-se afirmar que o Governo Sarney ficou conhecido como de transição
democrática que teve como resultado a Constituição de 1988. A CF de 1988 contém
no campo dos direitos sociais seus maiores avanços, cujo Art. 3° dispõe sobre
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais
e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação. (Brasil, 1988)

Para Couto (2010) os objetivos da CF de 1988, deixam claro sobre o
reconhecimento das desigualdades sociais e regionais do Brasil, tanto que

68

impuseram a solução dessas desigualdades como uma das ações a serem exercida
no país.
O sistema de seguridade social brasileira instituído pela CF, através do artigo
194 estabelece que a “seguridade social compreende 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, 1998).
Relativamente à proteção social, o maior avanço da Constituição de
1988 é a adoção do conceito de seguridade social, englobando as
áreas de saúde, da previdência e da assistência. Além dessa
inovação, há que se realçar a redefinição de alguns princípios, pelos
quais foram estabelecidas novas regras relativas a fontes de custeio,
organização administrativa, mecanismos de participação dos
usuários no sistema e melhoria/universalização dos benefícios e
serviços. Essas mudanças permitiram atenuar as deficiências de
natureza gerencial – até então existentes – e atenderam a históricas
reivindicações das classes trabalhadoras. (MOTA, 2011, p. 142)

A CF de 1988, também chamada de constituição cidadã, busca por meio da
seguridade social, “dar um sentido amplo à área social trabalhando na lógica da
ampliação dos direitos sociais e da inserção da noção de responsabilidade do
Estado brasileiro frente a essas políticas” (COUTO, 2010, p. 159). No plano
conceitual, a introdução da seguridade social no sistema de proteção social é um
grande avanço no campo dos direitos sociais no Brasil. Destaca-se que pela
primeira vez um texto constitucional é afirmativo no sentido de apontar a
responsabilidade do Estado na cobertura das necessidades sociais da população e,
na enunciação, vem reafirmando que essa população tem acesso a esses direitos
na condição de cidadão (COUTO, 2010).
Coforme BEHRING (2008), a CF de 1988 foi resultado de um processo árduo
de mobilizações e contramobilizações de projetos e interesses específicos,
configurando campos definidos de forças:
O texto constitucional refletiu a disputa da hegemonia, contemplando
avanços em alguns aspectos, a exemplo dos direitos sociais,
humanos e políticos, pelo que mereceu a caracterização de
Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães. Mas manteve fortes
traços conservadores, como a ausência de enfretamento da
militarização do poder no Brasil (as propostas de construção de um
Ministério da Defesa e do fim do serviço militar obrigatório foram
derrotados, dentre outras), a manutenção de prerrogativas do
Executivo, como as medidas provisórias, e na ordem econômica. Os
que apostaram na Constituinte como um espaço de busca de
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soluções para os problemas essenciais do Brasil depararam-se com
uma espécie de híbrido entre o velho e o novo [...]: uma Constituição
programática e eclética, que em muitas ocasiões foi deixada ao
sabor das legislações complementares. (p. 143)

A introdução da assistência social como política da área da seguridade social,
incorpora uma inovação conceitual, porém reitera as heranças históricas
constitutivas da própria cultura política brasileira (COUTO, 2010). Algumas
orientações do Consenso de Washington28, irão se opor aos princípios garantidos
pela CF de 1988, e também ao próprio sistema de seguridade social brasileiro.
As mudanças imprimidas aos rumos da seguridade social brasileira
são, também, determinadas pelos processos de ajustes
macroeconômicos, tendo como protagonistas os organismos
financeiros internacionais (FMI, BIRD e Banco Mundial), que são os
veiculadores das indicações do Consenso de Washington para os
países do Terceiro Mundo, em que estão incluídas as
recomendações sobre os rumos da seguridade social brasileira em
tempos de crise. (MOTA, 2011, p. 46)

José Sarney estava à frente da presidência do Brasil, quando ocorreu na
capital estadunidense no ano de 1989 o Consenso de Washington, um encontro
realizado entre os presidentes eleitos da América Latina com a participação de
organismos

financeiros

internacionais

(Banco

Mundial,

Fundo

Monetário

Internacional (FMI) e Banco Interamericano de Desenvolvimento). A finalidade do
encontro foi de criar um conjunto de orientações inspiradas pelo receituário teórico
neoliberal, para fins do desenvolvimento e ampliação do neoliberalismo nos países
da América Latina. O Brasil, em pleno processo de efervescência da promulgação
da CF, torna-se signatário do acordo firmado entre os organismos financeiros
internacionais, por meio de orientações do Consenso de Washington. Tais
28

Consenso de Washington foi a designação adotada, em 1989, pelo economista inglês John
Williamson, para um conjunto de receitas econômicas estabelecidas durante a preparação de uma
conferência organizada pelo Institute for International Economics (IIE), de Washington. Em linhas
gerais, faziam parte desse receituário as privatizações, a abertura da economia e o controle da
inflação e do déficit público, que podem ser sinteticamente desdobradas nas seguintes teses:
limitação dos gastos do Estado à arrecadação, com o fito de eliminar o déficit público; redução dos
gastos públicos e sua focalização; reforma tributária com vista a ampliar o peso dos impostos
indiretos e diminuir a progressividade nos impostos diretos; liberalização/desregulamentação
financeira e retirada do Estado do setor; taxa competitiva de câmbio; liberalização do comércio
exterior para impulsionar a globalização da economia; eliminação de restrições ao capital externo;
privatização com venda de empresas estatais; desregulamentação do processo econômico e das
relações trabalhistas; defesa da propriedade intelectual (Matoso, 2010, p. 34 apud PEREIRA, 2012, p.
742).
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orientações opõem-se aos princípios dos direitos garantidos pela CF de 1988:
“indicação para desestruturação dos sistemas de proteção social vinculados às
estruturas estatais e a orientação para que os mesmos passassem a ser gestados
pela iniciativa privada.” (COUTO, 2010, p. 145).
O dilúvio neoliberal que varreu a América Latina e Caribe nos anos
1980/90 provou a realização de contra-reformas que remodelaram os
sistemas de seguridade social, com reforço da lógica estrita do
seguro e, em alguns casos de privatizações dos sistemas
predominantes até a década de 1990, agravando esse quadro de
iniquidades. (BOSCHETTI, 2009, p. 180).

As contra-reformas que visam atender as demandas do capital, atingem
duramente a seguridade social na America Latina e Caribe nos anos 1980 e 1990,
se alimentam de ajustes estruturais com características e determinações
semelhantes. Também possuem implicações negativas para as políticas sociais e
para a seguridade social. (BOSCHETTI, 2009)
O início do difícil processo de construção da Seguridade Social Brasileira
situa-se “na “contra mão” das transformações que ocorrem na ordem econômica
internacional, tensionado pela consolidação do modelo neoliberal, pelas estratégias
de mundialização e financeirização do capital, com a sua direção privatizadora e
focalizadora das políticas sociais” (COUTO, et all, 2012, p. 57). Por fim, BEHRING
(2008) aponta aspectos de destaque nos anos 1980, que foi a redefinição das regras
políticas do jogo, no sentido da retomada do Estado democrático de direito:
Esta foi uma tarefa designada para um Congresso Constituinte, e
não uma Assembleia Nacional livre e soberana, como era a
reivindicação do movimento dos trabalhadores e sociais. Ainda
assim, a Constituinte tornou-se uma grande arena de disputas e de
esperança de mudanças para os trabalhadores brasileiros, após a
sequência de frustrações -, Colégio Eleitoral, morte de Tancredo
neves e falência do Cruzado. Este movimento operário e popular
novo era um ingrediente político decisivo da história recente do país,
que ultrapassou o controle das elites. (p. 142)

A primeira disputa presidencial direta ocorreu em 1989, entre Fernando Collor
de Mello e Luís Inácio Lula da Silva (Lula), onde conforme aponta BEHRING (2008,
p. 144), os diagnósticos e projetos eram radicalmente diferentes em suas
candidaturas, “chegaram ao segundo turno do pleito, expressando as tensões entre
as classes sociais e segmentos de classe ao longo dos anos 1980.”.
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O pós-Constituição antes de mais nada vai ser marcado pela luta das
eleições diretas para presidente da República. [...] A imediata
repercussão da Constituição com o retorno ao Estado de Direito
ainda era hipótese democrática. Só ao final de 1989 é que ocorrem
as eleições para presidente da República e o país vai ser catalizado
entre as candidaturas de Lula e Collor. (SPOSATI, 2004, p. 44)

Conforme aponta BEHRING (2008), o pleito eleitoral de 1989, foi uma etapa
muito esperada do processo de democratização, e mais um momento de embate
entre os projetos societários antagônicos, favorecendo por uma diferença de votos a
candidatura de Collor, que defendia explicitamente as “reformas” orientadas para o
mercado, que implicariam um forte enxugamento do Estado, como saída para a crise
econômica e social do Brasil.
As novas orientações econômicas do Consenso de Washington, aliadas ao
forte processo de recessão e a inúmeros escândalos sobre corrupção, deram base
para eleição de Fernando Collor de Mello em 1990, eleito presidente do Brasil em
um processo de eleições diretas que conquistou mais de 35 milhões de votos.
Pragmaticamente, portanto, as elites depositaram, no segundo tuno e
um tanto a contragosto, a confiança em Fernando Collor de Mello: o
medo venceu a esperança. Afinal, seu discurso era também o dos
setores insatisfeitos com a carta Constitucional e que já
preconizavam, após o cruzado, a guinada rumo ao ajuste ortodoxo. E
sua origem social e trajetória política advinham das classes
possuidoras, o que lhe dava créditos de classe, num enfrentamento
com um candidato de origem operária. (BEHRING, 2008, p. 144)

De acordo com BEHRING (2008), Fernando Collor de Melo foi vitorioso, mas
não representava a vontade política efetiva da burguesia brasileira, como
demonstraram os fatores subsequentes que resultaram no seu impeachment em
1992.
Collor obteve apoio de diferentes partidos da direita, como também da grande
mídia nacional, as marcas do seu governo foram os planos Collor I e Collor II, que
tinham o objetivo de intervir na economia do país. Entretanto, tais planos não
obtiveram sucesso e foram derrotados por falta de adesão à suas propostas. As
iniciativas de Collor, foram implementadas no âmbito de um projeto neoliberal,
caracterizado no campo social por “mecanismos que incidiram no sistema de
proteção social, desmontando-o principalmente em relação à seguridade social”
(COUTO, 2010, p. 146). “Sua intervenção de maior fôlego e largo prazo foi à
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implementação acelerada da estratégia neoliberal no país, por meio das chamadas
reformas estruturais, na verdade o inicio da contra-reforma neoliberal no país”
(BEHRING, 2008, p. 151).
Durante o governo Collor, o antigo INPS (Instituto Nacional de Previdência
Social) foi transformado em INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social),
reconduzindo o mesmo ao âmbito do Ministério do Trabalho, fato esse que causou
um retrocesso em relação à construção de um sistema de proteção social (NOVAES,
2008). Em 1990, o primeiro projeto de lei que dispõe sobre a Lei orgânica da
Assistência Social (LOAS), foi vetado por Fernando Collor de Mello, onde afirmava
que a proposição não estava vinculada a uma assistência social responsável. “Collor
vetou a regulamentação da Lei orgânica da Assistência Social, demonstrando pouca
disposição de implementar o conceito de seguridade social preconizado na
Constituição” (BEHRING, 2008, p. 154).
A era Collor teve um singular fim, que marcou a história da
democracia política brasileira. Embora as medidas restritivas
tomadas pelo governo já estivessem corroendo sua base popular de
sustentação, foram com as inúmeras denúncias de corrupção nos
altos escalões do seu governo que, dois anos após ter assumido,
acarretaram ao presidente Collor um processo de impeachment, o
que o retirou do poder. Esse movimento contou com expressiva
participação popular e com o abandono das forças conservadoras
que tinham se alinhado ao projeto inicial de seu governo. (COUTO,
2010, p. 146)

O impeachment de Collor foi inédito na história da República, seus dois anos
de Governo pautaram-se no clássico clientelismo, como demonstraram o escândalo
das subvenções sociais e o exercício da primeira dama que esteve à frente da
Legião Brasileira de Assistência (LBA). Foram os estudantes, os famosos “caras
pintadas” que tomaram às ruas pelo impeachment de Collor, um movimento
importante e de destaque no cenário brasileiro (BEHRING, 2008).
[...] essa condenação pública não significou a condenação de
aspectos de seu projeto de corte neoliberal para o país – e não se
pode esquecer a aproximação de segmentos do PSDB, inclusive de
Fernando Henrique Cardoso, ao Governo Collor, nos últimos
momentos, quando, já em crise, este último abriu-se a negociações.
(BEHRING, 2008, p. 153).
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Com a saída de Collor, para assumir a gestão governamental de quatro anos,
assume seu vice Itamar Franco, que tem a missão de reestabelecer o processo
democrático do país, “cujo governo centrou sua atenção novamente no projeto
econômico, buscando conter o déficit público e a inflação.” (COUTO, 2010). E
complementa BEHRING (2008) que Itamar Franco assume o governo em um
contexto de descompasso entre as demandas da sociedade e as repostas do
Estado. E também de um mal-estar institucional, econômico e social.
Com relação à política de assistência social foi o presidente Itamar Franco
que aprovou a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), – n° 8.742 de 07/12/1993
-, que estabelece normas, critérios e traz novas questões para o campo da
assistência social, introduzindo um significado que a diferencia do assistencialismo e
a situa como direito social. COUTO (2010) sublinha que com a mobilização popular
pelo impeachment de Fernando Collor, surgiram as condições de pressão para que
o governo Itamar Franco encaminhasse ao Congresso Nacional o projeto de Lei N°
8.742/93 (LOAS) que, finalmente, completou o campo da seguridade social
brasileira.
Destacamos que o primeiro projeto da LOAS foi integralmente vetado por
Collor em 1990. Porém, no ano de 1993, através de uma ampla mobilização
nacional pró-LOAS, promovida, dentre outros, pelo Conselho Federal de Serviço
Social (CFESS), Associação Nacional dos Empregados da Legião Brasileira de
Assistência

(ANASSELBA),

Associação

Brasileira

de

Escolas

de

Serviço

Social/Centro de Documentação e Pesquisa em Políticas Sociais e Serviço Social
(ABESS/CEDEPSS) e Associação Nacional dos Assistentes Sociais (ANAS), é
elaborado um novo projeto, que através de debates no auditório da Câmara Federal,
é discutido artigo por artigo da lei entre representantes de vários estados e dos
movimentos pró LOAS, para assim ser finalmente fechado seu texto básico
(SPOSATI, 2004).
Para SILVA (2012), a lei foi sancionada numa conjuntura adversa. A LOAS
definiu os princípios e diretrizes da Política de Assistência Social; as competências;
o modelo descentralizado e participativo de gestão e o seu financiamento, porém,
tanto o texto aprovado, quanto os vetos à sua proposta inicial são reveladores das
tensões, disputas e interesses em jogo dentro da assistência social no Brasil.
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A partir da LOAS, a concepção de Assistência Social como política
pública é institucionalizada na definição de seu Sistema
Descentralizado e Participativo, composto pelos canais e
instrumentos de gestão política e financeira: conselhos, planos,
fundos e conferências, garantias formais das inéditas dinâmicas de
planejamento, prestação de contas, participação popular e de
constituição de uma esfera pública de negociação, pactuação e
controle. (SILVA, 2012, p. 48)

A LOAS instituiu o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), cuja
missão é de promover o controle social da política pública de assistência social e
contribuir para o seu permanente aprimoramento, a partir das necessidades da
população brasileira. A LOAS junto com a CF trouxeram a assistência social para um
novo campo:
O campo da Seguridade Social e da Proteção Social pública, campo
dos direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade
estatal, iniciando um processo que tem como horizonte torná-la
visível como política pública e direito dos que dela necessitarem.
Sem dúvida um avanço, ao permitir que a assistência social, assim
posta, transite do assistencialismo clientelista para o campo da
política social. (COUTO; YAZBEK; RAICHELIS; 2012. p. 55).

Observa-se que mesmo instituída constitucionalmente, a assistência social só
transformou-se em lei ordinária cinco anos após a Constituição de 1988, com a
aprovação da LOAS em 1993, que regulamentou a assistência social como política
social de cunho público e não contributiva, credenciando-a enfim no campo dos
direitos sociais no Brasil. “A aprovação dessa lei foi resultado do movimento de
parcela da sociedade civil, de organismos de classe e da ação do Ministério Público,
que ameaçava processar a União pelo descuido com a área.” (COUTO, 2010, p.
148).
Os movimentos do governo Itamar Franco “serão no sentido de recompor
uma articulação política, a mais ampla possível para dar sustentação e condições de
governabilidade ao mandato tampão” (BEHRING, 2008p. 154). E também será o
momento de articulação da coalização conservadora de poder constituída em torno
de Fernando Henrique Cardoso, que estava à frente do Ministério da Fazenda, onde
foi formulado o plano de estabilização protagonizado pela nova moeda: o Plano Real
(BEHRING, 2008). As metas do Plano Real, criado no governo Itamar Franco e
consolidado no governo FHC, eram as seguintes:
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[...] estabilidade de preços, incorporando alternativas de crescimento
do mercado, bem como investimentos e avanços tecnológicos
setorizados; modernização como redefinição da estrutura produtiva
nacional, tendo como referência as novas tecnologias disponíveis no
mercado internacional; integração econômica no cenário globalizado;
e, por fim desregulamentação do setor produtivo público, redefinindo
seu papel como administrador de políticas macroeconômicas e de
produção de bens sociais e de políticas sociais compensatórias”
(REIS E PRATES apud COUTO, 2004, p. 147).

Tais metas, tanto no governo Itamar Franco quanto no FHC, principalmente
no que se refere às políticas sociais entraram em choque com o caráter universalista
e de direito social da CF de 1988. Destaca-se que o Plano Real foi o legado mais
importante do Governo Itamar Franco, que potencializou a eleição a presidente da
Republica de Fernando Henrique Cardoso em 1994 (COUTO, 2010). BEHRING
(2008) percorre algumas reflexões a respeito do período do Governo Fernando
Henrique Cardoso e segundo a autora em tal governo é desencadeada a autointitulada “reforma”

29

do Estado, que é uma verdadeira contra-reforma, cujo sentido

é definido por fatores estruturais e conjunturais externos e internos, de uma forma
integrada.
Esteve em curso no Brasil dos anos 1990 uma contra-reforma do
Estado, e não uma “reforma”, como apontavam – e ainda o fazem –
seus defensores. Uma contra-reforma que se compôs de um
conjunto de mudanças estruturais regressivas sobre os trabalhadores
e a massa da população brasileira, que foram também antinacionais
e antidemocráticas. (BEHRING, 2008, p. 281)

A “reforma do Estado” é uma proposta da burguesia internacional e seus
representantes, pensadores (as) neoliberais e agências do capital internacional, que
apontam a reforma como uma necessidade da estratégia de enfrentamento da crise
(ARRAZOLA, 2008). Durante o governo FHC, o projeto neoliberal apresentava-se
como uma alternativa para o Brasil sair da crise e ingressar em uma nova fase de
desenvolvimento. Porém, com as repercussões das ideias neoliberais, no campo
das políticas sociais elas tornam-se mais focalizadas, descentralizadas e
privatizadas. Dessa forma, o Governo FHC também deu prosseguimento ao
29

BEHRING (2008) afirma que mesmo que o termo reforma seja apropriado pelo projeto em curso no
país ao se auto-referir, a autora parte da perspectiva de que se está diante de uma apropriação
indébita e fortemente ideológica da ideia reformista, a qual é destituída de seu conteúdo progressista
e submetida ao uso pragmático, como se qualquer mudança significasse uma reforma, não
importando seu sentido, suas consequências sociais e direção sociopolítica. (p. 128)
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aprofundamento das orientações do Consenso de Washington. “A ofensiva
neoliberal ganhou vigor nos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso,
efetivamente, nesse governo, o país foi aberto às ingerências neoliberais e regido
pelas teses do Consenso de Washington” (PEREIRA, 2012, p. 742).
Segundo IAMAMOTO (2009), a política econômica do governo FHC
conseguiu reduzir as taxas da inflação, porém não resultou em políticas distributivas.
O “choque liberalizante” por ele realizado – traduzido na abertura
comercial, nas privatizações, nas desregulamentações financeiras,
na precarização do trabalho, na ortodoxia monetarista – não superou
as fragilidades da economia brasileira, mas resultou numa perversa
combinação dos resultados da política neoliberal: desemprego,
recessão, desnacionalização da economia e aumento da
vulnerabilidade externa (p. 36).

Para BEHRING (2008), a política abrupta de abertura comercial acirrou a
competitividade e pressionou a indústria nacional para a modernização, que a
direciona para o mercado externo. A partir de então, assiste-se a introdução de
tecnologias poupadoras da mão-de-obra e à precarização do trabalho. A autora
aponta que a própria “reforma” do Estado também tem sido geradora do
desemprego, por meio de algumas relações trabalhistas que não se pautam pela
estabilidade.
O ataque à seguridade social passou também pela política de
abertura econômica, no que diz respeito a baixar o “custo Brasil”, de
uma força de trabalho que é das mais baratas do mundo – em
termos de salários indiretos/direitos sociais, para que unidades
produtivas transnacionais se instalassem no país com mais
facilidades. [...] A política, portanto, é cortar, de variadas formas,
recursos da área social, nesses tempos de crise fiscal e de intensa
disputa pelo fundo público (BEHRING, 2008, p. 162).

MOTA (2010) em estudo sobre as tendências da Seguridade Social e as
crises econômicas, indica que nas experiências pós-fordistas30, sob a influência do
neoliberalismo, a tendência nos sistemas de Seguridade Social é “privatizar os
programas de previdência e saúde e ampliar os programas assistenciais, em
sincronia com as mudanças no mundo do trabalho e com as propostas de
redirecionamento da intervenção social do Estado.” (p. 122). Nesse sentido, SILVA
(2012) aponta que já no Governo FHC, confirmam-se as tendências de privatização
30
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das políticas de Previdência e de Saúde, porém, no que diz respeito à ampliação
das ações assistenciais, não se darão pela via da ampliação da política de
assistência social, e sim do seu esvaziamento. A autora descreve que “durante
aquele governo, a Medida Provisória (MP) 1.599-42 ampliou o intervalo de
realização das Conferências para quatro anos; a MP 880/95 manteve restrições de
acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC)” (p.50), e a Medida Provisória
n. 813 que instituiu o Programa Comunidade Solidária (PCS); de acordo com SILVA
(2012) o PCS:
[...] recuperava velhos hábitos políticos que confrontavam princípios,
diretrizes e anseios pela descentralização política, administrativa e
financeira da PAS; pela superação do assistencialismo, do
patrimonialismo, clientelismo e fisiologismo que lhe são peculiares;
pelo reconhecimento da Assistência Social como política pública e,
portanto, situada no âmbito do direito e não do solidarismo; pela
superação do primeiro-damismo; pela instituição e fortalecimento do
comando único em cada esfera de governo; pela participação e
controle social, através dos canais, instrumentos e procedimentos
propostos na LOAS – conselhos, planos, fundos, conferências,
prestação de contas. (p. 50)

Em 1994, primeiro ano do mandado Fernando Henrique Cardoso (FHC)
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mesmo com a LOAS e o CNAS já estarem instalados e funcionando no país, no
primeiro dia do seu mandato presidencial instituiu através da Medida Provisória n.
813 em 01/01/1995, o Programa Comunidade Solidária (PCS), cujo objetivo era
“coordenar as ações governamentais voltadas para o atendimento da parcela da
população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas e, em
especial, o combate à fome e à pobreza” (BRASIL, 1995). O PCS “caracterizou-se
por grande apelo simbólico, com ênfase em ações pontuais, focalizadas em “bolsões
de pobreza”, direcionada apenas aos indigentes, aos mais pobres entre os pobres.”
(COUTO, et al., 2012, p. 58).
O Programa Comunidade Solidária foi coordenado pela primeira-dama Ruth
Cardoso e recebeu críticas em todas as conferências de assistência social. O PCS,
carro-chefe da política social da era Cardoso, “reeditou o tão criticado e tradicional
primeiro-damismo no campo assistencial; foi alvo de inúmeras denúncias de
clientelismo ao longo dos últimos oito anos” (BEHRING, 2008, p. 254). De acordo
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com MOTA, MARANHÃO, SITCOVSKY (2008), a instituição do PCS, ocorreu com a
resistência de forças progressistas que denunciaram o fisiologismo, o voluntarismo e
a refilantropização da assistência social. Essa resistência contou com a participação
da categoria dos/as profissionais de Serviço Social, que estavam debatendo nos
espaços das conferências, dos fóruns, na atuação dos conselhos e outros espaços
de discussão.
COUTO (2010) destaca que durante o governo FHC, também foi criado um
Conselho de caráter consultivo, composto pelos ministros de Estados e
representantes da sociedade civil. Do ponto de vista da integração ministerial, a
proposta foi considerada avançada, porém como foi criada na época da vigência da
LOAS, supõe-se que o governo estava pouco interessado em cumprir os preceitos
legais da lei. O inicio do governo FHC, foram colocados muitos obstáculos para a
criação de uma cultura do direito social no campo da assistência social. Sobre a
avaliação do governo FHC, Couto (2010) analisa que entre 1994 e 1998, não houve
progressos na assistência social, e não foram implementados os mecanismos
garantidos pela LOAS.
A I Conferência Nacional de Assistência Social é realizada em junho de 1995,
e o objetivo geral foi o de avaliar a situação e propor diretrizes para aperfeiçoamento
do sistema descentralizado e participativo da Assistência Social. “As teses
fundamentais da LOAS são debatidas, o anúncio do sistema descentralizado e
participativo, a municipalização, a renda minima, a relação público-privado, o
financiamento, o controle social” (SPOSATI, 2004, p. 70). Tais temas, também serão
debatidos durante a II e a III Conferência Nacional.
Durante a II Conferência Nacional de Assistência Social, realizada no ano de
2007, com o tema geral “O Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência
Social – Construindo a Inclusão - Universalizando Direitos”, foi aprovada a extinção
do Programa Comunidade Solidária. E conforme aponta SPOSATI (2004):
A crise na gestão da assistência social vai sendo acentuada. Uma
das mais graves foi a do impedimento da realização da III
Conferência Nacional em 1999, no primeiro ano da reeleição do
presidente FHC. Foi derrubada sua realização por ordem
presidencial e reprogramada para dezembro de 2001. Rompeu-se o
dispositivo em lei onde as Conferências Nacionais deveriam se
realizar de dois em dois anos (p. 75).
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Os anais da III Conferência não registram esse acontecimento. O caminho
escolhido e nada democrático foi o da divulgação das palavras do governo. Durante
a conferência é apresentada a política nacional cujos propósitos não são vinculados
a metas ou estratégias concretas (SPOSATI, 2004).
Foi através da Resolução N.º 207, de 16 de dezembro de 1998, que o CNAS,
em reunião plenária, realizada nos dias 15 e 16 de dezembro de 1998, dentro de
suas competências e atribuições conferidas pelo artigo 18, inciso I, II e V, da LOAS,
resolve aprovar por unanimidade a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e
a Norma Operacional Básica da Assistência Social (NOB2). Dessa forma, foi
Durante o governo FHC, cinco anos após a regulamentação e aprovação da LOAS,
que a primeira Política Nacional de Assistência Social (PNAS) foi aprovada.
A elaboração da Política Nacional de Assistência Social se reveste
de importância ímpar no sentido do estabelecimento de diretrizes que
nortearão as ações de assistência social. Ao estabelecer princípios,
objetivos, diretrizes e estratégias de ação, a Política Nacional de
Assistência Social, parte de um pressuposto conceitual segundo o
qual seus destinatários saem da condição de "assistidos" para a de
cidadãos de direitos; adota estratégias de gestão calcadas no
princípio de descentralização político-administrativa, buscando a
participação da população por meio de suas organizações
representativas; e, propõe mecanismos de visibilidade ao controle
social (BRASIL, 1999).

Na PNAS 1998, a assistência social é reconhecida como Política Pública de
Seguridade Social para pessoas e grupos que se encontram em estado permanente
ou temporário de necessidade, em razão de provação econômica ou de outros
fatores de vulnerabilidade (BRASIL, 1999). Porém, conforme aponta COUTO (2012
et all,) a PNAS apresentou-se insuficiente e confrontada pelo paralelismo do
Programa Comunidade Solidária com relação à política de assistência.
Os anos 1990 no Brasil foram marcados pelas imposições neoliberais, onde o
Estado diante da necessidade de favorecer finanças e garantir elevados índices no
superávit primário, estreita suas funções sociais para oferecer mais espaço para o
mercado, com isso diminui investimentos sociais públicos. COUTO (2010) destaca
que os governos Sarney, Mello, Franco e FHC construíram um projeto político
alicerçado salvaguardas suas particularidades, na centralização da estabilidade
econômica e no desejo de reformar a CF de 1988, considerada um peso para a
nação e um entrave ao projeto de crescimento.
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Pode-se dizer que a partir dos anos 1990 se acirra no Brasil um
processo de disputa entre diferentes projetos políticos para a
sociedade brasileira, nos quais a questão da proteção social joga
papel fundamental. Nesse âmbito, o processo é caracterizado, [...]
pela tensão entre a afirmação da proposta de institucionalização da
proteção social nos moldes definidos pela Constituição de 1988 e a
sua desconstrução através da retração do Estado. Esta inclui tanto
as privatizações como a adesão ao principio da focalização nas
políticas públicas e a afirmação do pluralismo de bem estar (MIOTO,
2009, p. 143).

NETTO (1996) destaca que o conjunto de transformações configurou uma
série de vitórias ao capital, porém para além de não eliminarem o ciclo crítico da
dinâmica capitalista e de não reverterem à curva própria da “onda longa recessiva”,
tais vitórias custaram muito aos trabalhadores, como seus empregos, diminuição de
salários dos poucos que mantiveram empregados e um forte ataque aos sistemas
públicos de seguridade social.
Nestes anos em que se aprofundaram desigualdades e exclusões, a
análise do desempenho concreto da assistência social como política
de seguridade aponta para desacertos e adequações ao ambiente
neoliberal. Movimento que não se faz sem resistências, encontradas,
sobretudo na articulação permanente de fóruns de assistência social
em todo o país, revelando capilaridade e expressão política do
controle social no encaminhamento de uma agenda que assegure
direção social que se contraponha à hegemonia neoliberal (COUTO,
YAZBEK, RAICHELLIS, 2012, p. 59).

Conforme analisa MOTA (2008), a conjuntura que se formou a partir da
década de 1990, marcada pela crise econômica e política que atingiu as sociedades
periféricas, não encontrou na política de Assistência Social o lastro de proteção
social necessário para dar cobertura ao que estaria por vir (desemprego e a
precarização do trabalho, situações que extrapolariam as finalidades de uma política
de assistência).
Data deste período a ofensiva das classes dominantes em dar
centralidade à Assistência Social como mecanismo de enfrentamento
das desigualdades sociais, típicas das relações que se estabelecem
no capitalismo. Instala-se um período no qual a Assistência Social,
mais do que uma prática e uma política de proteção social, se
constitui num fetiche social. [...] Na impossibilidade de garantir o
direito ao trabalho, seja pelas condições que ele assume
contemporaneamente, seja pelo nível de desemprego, ou pelas
orientações macro-econômicas vigentes, o Estado capitalista amplia
o campo de ação da Assistência Social. As tendências da
Assistência Social revelam, que, além dos pobres, miseráveis e
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inaptos para produzir, também os desempregados passam a compor
a sua clientela (MOTA, 2008, p. 16).

Portanto, a investida da classe dominante contra a seguridade social, tratou
de inflexionar o padrão de enfrentamento à questão social, atribuindo a política de
assistência social uma centralidade no trato das contradições sociais. Dessa
maneira, “a assistência social deixa de ser uma política de acesso às demais
políticas setoriais, e passa a assumir uma centralidade na política social”
(SITCOVSKY, 2008, p. 153).
No governo Luís Inácio Lula da Silva, (Lula)
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, ao manter a continuidade da

política econômica, consagra ortodoxia econômica monetarista recomendada pelos
organismos internacionais como a única possível (IAMAMOTO, 2009).
O governo Lula, que se iniciou em 2003, deparou-se com um cenário
desolador do ponto de vista das expectativas das esquerdas,
caracterizado, de um lado, pelo refluxo das lutas sociais e da
combatividade das hostes trabalhistas e, de outro, pela desfiguração
da Constituição e desmonte das bases financeiras do sistema de
Seguridade Social (PEREIRA, 2012, p. 743-744).

Ao assumir a presidência da República, em janeiro de 2003, Lula convoca no
mesmo ano, em caráter extraordinário, a IV Conferência Nacional de Assistência
Social. A conferência representou um passo significativo na direção da
sedimentação dos novos termos da Política de Assistência Social no Brasil.
Segundo SILVA (2012, o governo Lula no que diz respeito à Política de Assistência
social iniciou uma chamada:
[...] mudança de rota no tocante às resistências que todos os seus
antecessores exerceram contra a consolidação jurídica e institucional
desta política pública da Seguridade Social. A partir do governo Lula,
e durante suas duas gestões, a Assistência Social passa a ser
valorizada como uma política pública e ganha centralidade no
sistema brasileiro de proteção social. Diferentemente das políticas de
Saúde e de Previdência Social, que continuam sofrendo resistências
para se consolidarem e se ampliarem como políticas públicas e como
direitos, a Assistência Social legaliza-se e amplia-se jurídica e
institucionalmente, atendendo, formalmente, a históricas demandas e
reivindicações do trabalho, expressas através de seus movimentos
sociais organizados e populares (p. 167).

Dessa forma, um dos grandes avanços que se registram a partir do Governo
Lula é o da regulamentação da Política de Assistência Social na perspectiva de
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instituir o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em cumprimento as
deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência Social. Porém, mesmo com
os avanços na assistência social no governo Lula, contraditoriamente não ocorre
investimentos nas demais políticas que compõem a seguridade social, é o caso da
saúde e da previdência social.
De acordo com SILVA (2012), a partir do Governo Lula, a Assistência Social é
regulamentada e institucionalizada como uma política social pública, através de duas
estratégias: a criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e a ampliação
dos programas de transferência de renda. Para SITCOVSKY (2008), assim como os
recursos do Programa Comunidade Solidária do Governo FHC superavam aos do
FNAS (o que demonstrava o lugar que ocupava o PCS em relação aos serviços
socioassistenciais). Tal ação também se repete durante o Governo Lula com o
Programa Fome Zero.

3.2

A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS 2004) NO

BRASIL CONTEMPORÂNEO APÓS O SUAS

A PNAS 1998 mostrava-se insuficiente em nível local, como resultado de um
intenso debate nacional e como resposta de construção de um “projeto de
resistência e de ruptura frente à implosão de direitos alimentada pelo ideário
neoliberal, afirmando por sua vez os direitos sociais dos usuários da assistência
social” (COUTO; YAZBEK; RAICHELIS; 2012. p. 59), efetivamente em 2004, foi
aprovada pela Resolução n. 145, de 15 de Outubro de 2004, do Conselho Nacional
De Assistência Social (CNAS)
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, e publicada no DOU de 28/10/2004, uma nova

regulação para a PNAS:
A PNAS 2004 vai explicitar e tornar claras as diretrizes para
efetivação da Assistência Social como direito de cidadania e
responsabilidade do Estado, apoiada em um modelo de gestão
compartilhada pautada no pacto federativo, no qual são detalhadas
as atribuições e competências dos três níveis de governo na provisão
de atenções socioassistenciais. (COUTO; YAZBEK; RAICHELIS;
2012. p. 60).

33

A implantação do Conselho Nacional de Assistência Social, que assegura a organização do
sistema descentralizado e participativo, não se deu por iniciativa governamental, mas por pressão da
sociedade civil e do poder judiciário. (BOSCHETTI, 2000, p. 150)
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A PNAS 2004 apresenta-se como uma “materialidade do conteúdo da
Assistência Social como um pilar do Sistema de Proteção Social Brasileiro no âmbito
da Seguridade Social” (PNAS, 2004, p. 11). Na IV Conferência Nacional de
Assistência Social foi aprovada a construção do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), cujo sistema “apresentou à sociedade os fundamentos para a organização
da assistência social como política pública em todo o território nacional” (SOARES,
2012. P. 82). A PNAS 2004 sugere o estabelecimento de uma nova relação entre
Estado e sociedade civil como eixo estruturante do SUAS. Ganha notoriedade a
ideia de construção de uma rede socioassistencial erguida sob a necessidade de
estabelecer parcerias com instituições da sociedade civil como forma de garantir o
funcionamento de serviços públicos (SITCOVSKY, 2008).
Ao assumir o Governo Federal, o Presidente Lula, altera uma rota comum da
Assistência Social brasileira:
[...] o governo Lula alterou a rota de resistência ao reconhecimento e
à formalização da Assistência Social como direito e como política
pública e de bloqueio às suas regulamentações pendentes,
inaugurando um novo marco regulatório que alça a Assistência
Social ao seu devido estatuto formal e institucional de política social
pública integrante da Seguridade Social brasileira (SILVA, 2012, p.
53).

Para a PNAS 2004, a inserção da Assistência Social na Seguridade Social
aponta seu caráter de política de Proteção Social articulada a outras políticas do
campo social, voltadas à garantia de direitos e de condições dignas de vida. A
Proteção Social deve garantir segurança de sobrevivência (de rendimento e
autonomia), acolhida e convívio ou vivência familiar.
É importante destacar que a aprovação da PNAS 2004 se fez, em certa
medida, em consonância com as tendências pós-Consenso de Washington, que na
avaliação dos malefícios da globalização e a insuficiência das políticas de ajuste nos
países periféricos, passam a defender a equidade como uma diretriz para as
políticas sociais. Equidade esta que de acordo com o Relatório sobre
Desenvolvimento Mundial de 2006, do Banco Mundial, não está sendo baseada na
igualdade de rendas e sim na expansão do acesso por parte das pessoas de baixa
renda. Dessa maneira, o Estado brasileiro ao adquirir demandas derivadas do
agravamento das condições de vida e de trabalho da população brasileira, através
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de políticas, como a Assistência Social, encontra um solo fértil no âmbito
internacional, posto que o fundamento da política de assistência social não está
distante da noção de equidade das agências internacionais. (MOTA, MARANHÃO,
SITCOVSKY, 2008).
A LOAS Nº 12.435, de 6 de julho de 2011, altera a LOAS n° 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, dessa forma seu Art. 2°, dispõe que os objetivos da Assistência
Social a partir de então serão:
“I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à
prevenção da incidência de riscos, especialmente:
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;
e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família;
II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a
capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de
ameaças, de vitimizações e danos;
III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no
conjunto das provisões socioassistenciais” (BRASIL, 2011d).

Destaca-se que também em 2004, foi criado o Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS), ministério responsável pelas políticas nacionais de
assistência social com ênfase na integração entre serviços e benefícios
socioassistenciais e as ações de segurança alimentar e nutricional. (BRASIL, 2008a,
vol. 1)
Criado a partir das deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência
Social e previsto na LOAS, o SUAS teve suas bases de implantação consolidadas
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com a Resolução CNAS n° 130 de 15 de julho de 2005, por meio da aprovação da
Norma Operacional Básica (NOB /SUAS 2005).
O Suas está voltado à articulação em todo o território nacional das
responsabilidades, vínculos e hierarquia, do sistema de serviços,
benefícios e ações de assistência social, de caráter permanente ou
eventual, executados e promovidos por pessoas jurídicas de direito
público sob critério de universalidade e de ação em rede
hierarquizada e em articulação com iniciativas da sociedade civil.
(COUTO, YAZBEK, RAICHELLIS, 2012, p. 60).

A Norma Operacional Básica regulamenta o Sistema Único de Assistência
Social (NOB/SUAS), foi aprovada pelo CNAS, e representou um avanço no que diz
respeito à profissionalização da política de assistência social, com vistas a garantir
aos usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) serviços públicos de
qualidade. A NOB/SUAS 2005 apresenta-se como um resultado de onze anos de
formulação e debate em torno da Assistência Social do Brasil, “com centralidade e
premência para o processo de consolidação da Política Nacional de Assistência
Social sob a égide do Sistema Único em curso.” (BRASIL, 2005, p. 79).
A NOB/SUAS disciplina a gestão pública da Política de Assistência
Social no território brasileiro, exercida de modo sistêmico pelos entes
federativos, em consonância com a Constituição da República de
1988, a LOAS e as legislações complementares a ela aplicáveis. Seu
conteúdo estabelece: a) caráter do SUAS; b) funções da política
pública de Assistência Social para extensão da proteção social
brasileira; c) níveis de gestão do SUAS; d) instâncias de articulação,
pactuação e deliberação que compõem o processo democrático de
gestão do SUAS; e) financiamento; f) regras de transição. (BRASIL,
2005, p. 85)

A Resolução CNAS nº 130, de 15 de julho de 2005, que aprovou a
NOB/SUAS 2005 foi revogada pela Resolução CNAS nº33/2012 que aprova a
NOB/SUAS 2012, produto de ampla discussão nacional com diversos segmentos do
setor:
A NOB SUAS 2012 reafirma a política de assistência social como
política de Seguridade Social, afiançadora de direitos, tal como
consagrado pela Constituição Federal de 1988 e representa, sem
dúvida, uma conquista do Estado, gestores, conselhos,
trabalhadores, especialistas, e também da população brasileira, em
especial, daquela atendida pelo SUAS. (BRASIL, 2012a, p. 12)

Dessa forma, ao reafirmar a assistência social como uma política integrante
do sistema de seguridade social brasileiro, é imprescindível a sua materialização
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integrada e articulada com as demais políticas que integram a seguridade social. A
assistência social não deve ser concebida como uma política exclusiva de proteção
social, e sim deve-se articular com seus serviços e benefícios aos direitos
asseguradas pelas demais políticas, com a finalidade de estabelecer no âmbito da
seguridade social, um amplo sistema de proteção social. (CFESS, 2013a) Como
também é fundamental:
Que os/as trabalhadores/as envolvidos/as na implementação do
SUAS tenham clareza das funções e possibilidades das políticas
sociais que integram a Seguridade Social, de modo a não atribuir à
Assistência Social a intenção e o objetivo hercúleo e inatingível de
responder a todas as situações de exclusão, vulnerabilidade,
desigualdade social. Essas são situações que devem ser enfrentadas
pelo conjunto das políticas públicas, a começar pela política
econômica, que deve se comprometer com a geração de emprego e
renda e distribuição da riqueza. (CFESS, 2013a, p. 08)

Destacamos, que no âmbito dos/as profissionais do/a Serviço Social, os
movimentos do conjunto CFESS/CRESS, estão na luta pela instituição e
consolidação da Assistência Social como uma política pública e dever estatal. Para
Netto (2011), a centralidade da profissão de Serviço Social no planejamento, gestão,
execução e avaliação da política de assistência têm contribuído para constituir,
presentemente, o mito da assistência, ou seja, “o trato efetivo da Assistência Social
como alternativa corretora da “questão social”” (p. 11) O que estaremos
problematizando no item 2.3 deste trabalho.
Para o governo federal, a NOB-SUAS/2005 representou um marco
fundamental na estruturação da Política de Assistência Social, imprimindo um
grande salto quantitativo na implantação de serviços socioassistenciais em todo o
território nacional. A aprovação da NOB SUAS 2012 diz respeito a um novo patamar
necessário para o aprimoramento do SUAS e foi considerada durante sua
construção diversas sugestões encaminhadas por consulta pública, eventos,
gestores, técnicos e conselheiros, como também obteve contribuições dos núcleos
de estudos, pesquisas e centros acadêmicos de diferentes regiões do país, além de
contribuições por mensagem eletrônica, entre outros. (BRASIL, 2012a, p. 15)
Como resultado, em menos de uma década de implementação, o
SUAS já está presente praticamente na totalidade dos municípios
brasileiros e atinge um novo estágio: o de aprimoramento, expresso
na aprovação dessa NOB. Os dispositivos desta Normativa denotam
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os avanços já atingidos e reafirmam princípios e diretrizes do SUAS
já consolidados. Lançam, ainda, bases para o fortalecimento da
institucionalidade do Sistema e para as inovações e avanços que se
fazem necessárias no campo da gestão e da efetividade da política,
tendo em vista o enfrentamento dos desafios que emergem nesse
novo contexto. (BRASIL, 2012a, p. 11)

Dessa forma, a revisão da NOB SUAS 2005 passa pela adoção de
mecanismos que possibilitem avaliar os estágios de organização do SUAS, nos
Estados, Distrito Federal e Municípios e o aprimoramento da gestão, dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais. (BRASIL, 2012a)
O SUAS veio para garantir o serviço socioassistencial de forma
continuada, planejada, sistemática e estruturada. Antes, os serviços
estavam dispersos, convivendo com a sobreposição, o desperdício, a
baixa cobertura e a enorme heterogeneidade quanto à qualidade. O
Suas agregou racionalidade ao atribuir responsabilidades, definir
competências, estabelecer padrões de atendimento, organizar o
financiamento regular, automático e obrigatório, e estabelecer
mecanismos para provisão de recursos adequados ao funcionamento
dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.
(BRASIL, 2011c, p. 09)

Um dos grandes objetivos da NOB/SUAS 2012 é transformar a política de
Assistência Social em uma política realmente federativa, por meio da cooperação
efetiva entre União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. Dessa forma, a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme suas competências,
previstas na CF e na LOAS, assumem responsabilidades na gestão do sistema e na
garantia de sua organização, qualidade e resultados na prestação dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais que serão ofertados pela rede
socioassistencial. (BRASIL, 2012a) A NOB-RH/SUAS 2012 em seu Art. 8° dispõe
que o SUAS se fundamenta na cooperação entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, dessa forma estabelece as respectivas competências e
responsabilidades comuns e específicas de cada órgão.
As responsabilidades se pautam pela ampliação da proteção
socioassistencial em todos os seus níveis, contribuindo para a
erradicação do trabalho infantil, o enfrentamento da pobreza, da
extrema pobreza e das desigualdades sociais, e para a garantia dos
direitos, conforme disposto na Constituição Federal e na legislação
relativa à assistência social. (Parágrafo 1°, BRASIL, 2012a, p. 19)
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Dessa forma, o SUAS comporta quatro tipos de gestão: da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. As responsabilidades dos municípios
fundamentam-se:
“I - destinar recursos financeiros para custeio dos benefícios eventuais de que
trata o art. 22, da LOAS, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos
Municipais de Assistência Social - CMAS;
II - efetuar o pagamento do auxílio-natalidade e o auxílio-funeral;
III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria
com organizações da sociedade civil;
IV - atender às ações socioassistenciais de caráter de emergência;
V - prestar os serviços socioassistenciais de que trata o art. 23, da LOAS;
VI - cofinanciar o aprimoramento da gestão e dos serviços, programas e
projetos de assistência social, em âmbito local;
VII - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social
em seu âmbito;
VIII - aprimorar os equipamentos e serviços socioassistenciais, observando os
indicadores de monitoramento e avaliação pactuados;
IX - organizar a oferta de serviços de forma territorializada, em áreas de maior
vulnerabilidade e risco, de acordo com o diagnóstico socioterritorial;
X - organizar, coordenar, articular, acompanhar e monitorar a rede de serviços
da proteção social básica e especial;
XI - alimentar o Censo SUAS;
XII - assumir as atribuições, no que lhe couber, no processo de
municipalização dos serviços de proteção social básica;
XIII - participar dos mecanismos formais de cooperação intergovernamental
que viabilizem técnica e financeiramente os serviços de referência regional,
definindo as competências na gestão e no cofinanciamento, a serem pactuadas na
CIB;
XIV - realizar a gestão local do BPC, garantindo aos seus beneficiários e
famílias o acesso aos serviços, programas e projetos da rede socioassistencial;
XV - gerir, no âmbito municipal, o Cadastro Único e o Programa Bolsa
Família, nos termos do §1º do art. 8° da Lei nº 10.836 de 2004;
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XVI - elaborar e cumprir o plano de providências, no caso de pendências e
irregularidades do Município junto ao SUAS, aprovado pelo CMAS e pactuado na
CIB;
XVII - prestar informações que subsidiem o acompanhamento estadual e
federal da gestão municipal;
XVIII - zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos pela
União e pelos Estados aos Municípios, inclusive no que tange a prestação de
contas;
XIX - proceder o preenchimento do sistema de cadastro de entidades e
organizações de assistência social de que trata o inciso XI do art. 19 da LOAS;
XX - viabilizar estratégias e mecanismos de organização para aferir o
pertencimento à rede socioassistencial, em âmbito local, de serviços, programas,
projetos federado e os eixos de implementação e consolidação da iniciativa, como
também estabeleceu níveis de gestão para que municípios pudessem ter acesso a
recursos federais com o intuito de associar gestão e financiamento e com isso definir
requisitos para cada nível de gestão e benefícios socioassistenciais ofertados pelas
entidades e organizações de acordo com as normativas federais.
XXI - normatizar, em âmbito local, o financiamento integral dos serviços,
programas, projetos e benefícios de assistência social ofertados pelas entidades
vinculadas ao SUAS, conforme §3º do art. 6º B da LOAS e sua regulamentação em
âmbito federal.” (BRASIL, 2012a, p. 24-24).

A NOB/SUAS 2012 também estabelece níveis de gestão para os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, que correspondem à escala de aprimoramento, na
qual a base representa os níveis iniciais de implantação do SUAS e o ápice
corresponde aos seus níveis mais avançados, de acordo com as normativas em
vigor. (BRASIL, 2012a) A LOAS estabelece em seu artigo 1° que as ações das três
esferas de governo na área de assistência social realizam-se de forma articulada,
cabendo à 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, 1993). Dessa forma, cabe a cada uma dessas
esferas, no seu âmbito de atuação, “respeitando os princípios e diretrizes
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estabelecidos na Política Nacional de Assistência Social, coordenar, formular e
financiar, além de monitorar, avaliar, capacitar e sistematizar as informações”.
(BRASIL, 2004a, p. 43)
O Suas, é, pois, uma realidade em movimento com ritmos e alcances
heterogêneos. Sua implementação integra um processo dinâmico
que se instala nos municípios e estados brasileiros, introduzindo
deslocamentos e mudanças significativas nas referencias
conceituais, na estrutura organizativa e na lógica de gestão e
controle público das ações na área. Reafirmam-se princípios e
diretrizes contidos na Loas, entre eles a prioridade de atendimento a
necessidades humanas e sociais, a universalização dos direitos
sociais e do acesso a benefícios e serviços de qualidade a todos os
que necessitarem, o respeito à dignidade do cidadão, à sua
autonomia, o direito à convivência familiar e comunitária, à igualdade
de direitos e à dimensão pública do atendimento. Mantêm-se as
diretrizes de descentralização político-administrativa, da participação
popular, da primazia da responsabilidade do Estado na condução da
política de assistência social. (SILVA, ARAÚJO, LIMA, 2012, p. 115).

A PNAS propõe que as ações na esfera da Assistência Social sejam
planejadas territorialmente, considerando a alta densidade populacional do Brasil,
como também seu alto grau de heterogeneidade e desigualdade socioterritorial.
A dimensão territorial faz-se urgente e necessária como um dos eixos da
PNAS, e representa um avanço forte e inovador, ainda mais porque incorpora uma
noção ampliada de território, para além da dimensão geográfica, concebendo-o
como “espaço habitado”, fruto da interação entre os homens, síntese de relações
sociais. (COUTO, YAZBEK, RAICHELLIS, 2012, p. 73).
A dimensão territorial atenta-se para as particularidades dos territórios. Dessa
forma criam estratégias para o atendimento da população que se encontra em locais
de difícil acesso, como comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, entre
outros. Dessa forma, O SUAS garante o direito de acesso aos serviços
socioassistenciais a todos que deles necessitarem, considerando a realidade dos
diferentes locais do país. SILVA (2012) aponta que a PNAS/2004 reconhece que a
histórica “centralidade” – no Governo Federal e no âmbito tecnocrático do Estado – é
uma marca que precisa ser superada e propõe:
Frente ao desafio de enfrentar a questão social, a descentralização
permitiu o desenvolvimento de formas inovadoras e criativas na sua
implementação, gestão, monitoramento, avaliação e informação. No
entanto, a compreensão de que a gestão democrática vai muito além
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de inovação gerencial ou de novas tecnologias é bastante limitada
neste País. A centralização ainda é uma marca a ser superada. Junto
ao processo de descentralização, a Política Nacional de Assistência
Social traz sua marca no reconhecimento de que para além das
demandas setoriais e segmentadas, o chão onde se encontram e se
movimentam setores e segmentos faz diferença no manejo da
própria política, significando considerar as desigualdades
socioterritoriais na sua configuração. (BRASIL, 2004a, p. 14)

Porém, COUTO (et all, 2012) problematizam algumas questões com relação
ao entendimento de territorialização, tendo em vista ações que reforçam territórios
homogêneos de pobreza, que podem fomentar estigmas e imagens negativas por
parte da sociedade e da própria população moradora dos denominados “territórios
vulneráveis”. As autoras apontam que:
São conhecidos os efeitos sociais da segregação e da guetificação
dos territórios, que impedem a convivência entre grupos e classes
sociais heterogêneos e os diferentes usos e “contra-usos” da cidade.
São processos que contradizem os valores de universalidade,
heterogeneidade, acessibilidade e igualdade que fundamentam a
construção de espaços públicos democráticos. (COUTO, YAZBEK,
RAICHELLIS, 2012, p. 74).

Dessa forma, poderíamos considerar que ao mesmo tempo em que ocorre a
garantia de serviços nos territórios de difícil acesso, também ocorre estigmatização
de tais territórios. Considera-se que:
A territorialização é um elemento-chave para que os serviços sejam
ofertados próximos à população, para que o território seja provido de
recursos que melhorem as condições de vida da população e
principalmente para que esse território pertença à cidade. Os sujeitos
ao serem referenciados ganham a dimensão de citadinos,
reconhecem a cidade como seu território, e o seu território como
cidade e como seu país. Nesse movimento é possível pensar a
territorialização como categoria importante para a disputa dos bens
socialmente produzidos e consequentemente como elemento-chave
no debate do uso do fundo público na perspectiva de responder as
necessidades sociais da população. (COUTO, YAZBEK,
RAICHELLIS, 2012, p. 76).

O objetivo da aproximação com o território é o de ampliar os campos de ação
da política de assistência social, dessa forma os profissionais estão em contato
direto com a realidade social, e assim amplificam a visão das necessidades do
usuário da política.
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No que diz respeito ao financiamento da assistência social, o artigo 195 da CF
estabelece que a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das contribuições
sociais. (BRASIL, 1988)
Com relação ao financiamento da assistência social, a PNAS estabelece que
a instância de financiamento é representado pelo Fundo Nacional de Assistência
Social (FNAS) nas três esferas de governo. A LOAS em seu artigo 28 estabelece:
§ 1° Cabe ao órgão da Administração Pública responsável pela
coordenação da Política de Assistência Social nas 3 (três) esferas de
governo gerir o Fundo de Assistência Social, sob orientação e
controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social. (BRASIL,
2011d)

O FNAS instituído pela LOAS e regulamentado pelo Decreto nº 1.605, de 25
de agosto de 1995, possui como objetivo “proporcionar recursos e meios para
financiar o benefício de prestação continuada e apoiar serviços, programas e
projetos de assistência social.” (Art. 1°, do Decreto n° 1605/95). Dessa forma,
O financiamento dos benefícios se dá de forma direta aos seus
destinatários, e o financiamento da rede socioassistencial se dá
mediante aporte próprio e repasse de recursos fundo a fundo, bem
como de repasses de recursos para projetos e programas que
venham a ser considerados relevantes para o desenvolvimento da
política de assistência social em cada esfera do governo, de acordo
com os critérios de partilha e elegibilidade dos municípios, regiões e,
ou estados e o Distrito Federal, pactuados nas comissões
intergestoras e deliberados nos conselhos de assistência social.
(BRASIL, 2004a, p. 49)

SITCOVSKY (2008) indica que no ano de 2005, os gastos com a assistência
social cresceram substantivamente se comparados com a saúde e previdência
social. E o FNAS também cresce a cada ano. Os dados com relação à ampliação do
investimento na política se forem analisados de forma minuciosa, “considerando a
alocação dos recursos por programas/projetos revelam que a tendência de
crescimento tem sido canalizada para as ações relacionadas à transferência de
renda.” (p. 158) O autor também indica que a afirmação da política de assistência
social no Brasil no campo dos direitos sociais e a sua recente expansão, vem sendo
operada via programas de transferência de renda.
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A PNAS 2004 traz uma nova sistemática no financiamento da assistência, que
passa a ser baseado em pisos de atenção. Tais pisos devem ser identificados em
função dos níveis de complexidade, atentando para a particularidade dos serviços
de média complexidade e alta complexidade, os quais devem ser substituídos
progressivamente pela identificação do atendimento das necessidades das famílias
e indivíduos, frente aos direitos afirmados pela assistência social. (BRASIL, 2004a,
p. 50)
COUTO (et all, 2012) destaca que a principal inovação da PNAS, é a ruptura
com a lógica convenial e a instalação do cofinanciamento pautado em pisos de
proteção social básica, proteção social especial e em repasses fundo a fundo, a
partir de planos de ação. A autora acrescenta que:
Em consonância com os princípios democráticos de participação e as
prerrogativas legais da Política de Assistência Social, que deve
primar pela participação, transparência, descentralização políticoadministrativa e controle social, os fundos de Assistência Social são
o lócus privilegiado para a gestão do financiamento da política
pública nas três esferas do governo. Cabendo ao órgão gestor da
Política, em seu respectivo âmbito, responsabilidade pela
administração do fundo, sob orientação, controle e fiscalização dos
respectivos Conselhos. (p. 67)

O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) que foi instituído pela
LOAS, possui a missão de promover o controle social da política pública de
assistência social e contribuir para o seu permanente aprimoramento, a partir das
necessidades da população brasileira. SILVA (2012) ressalta que é reconhecido
como avanço desse novo marco legal da PNAS a autonomia que confere para a
eleição dos representantes da sociedade civil no CNAS e “nos conselhos estaduais
e municipais, aprofundando as suas competências e o reconhecimento dos
instrumentos de gestão propostos na LOAS” (p. 117).
O relatório publicado pelo MDS no ano de 2011 apresenta dados sobre o
financiamento da Assistência Social no período de 2002 a 2010. Apresenta gráficos,
mapas e tabelas que demonstram a evolução do financiamento e da cobertura das
ações na área de assistência social ofertadas pelo setor público brasileiro. O
relatório, também, apresenta gráficos que ilustram a participação dos entes
federados no financiamento da Assistência Social, identificando o grau de
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participação da União, dos estados, Distrito Federal e dos municípios. (BRASIL,
2011c)
[...] a maior parte do orçamento da assistência social está
relacionado ao pagamento dos benefícios da assistência social, uma
vez que o pagamento dos benefícios de programas como Bolsa
Família e Benefício de Prestação Continuada, programas de maior
dotação orçamentária, encontram-se no âmbito do Governo Federal,
enquanto o financiamento dos serviços socioassistenciais se dá de
maneira compartilhada entre a União, Estados e municípios.
(BRASIL, 2011c, p. 17)

O relatório também constata que no ano de 2010 houve um aumento
considerado como tímido na participação dos municípios no cofinanciamento da
política de assistência social, o que vem demonstrando a necessidade de se
avançar na municipalização das ações da política, sobretudo no que se refere à
prestação dos serviços socioassistenciais de caráter continuado.
Para a PNAS (2004), o SUAS materializa o conteúdo da LOAS, cumprindo no
tempo histórico dessa política as exigências para a realização dos objetivos e
resultados esperados. A PNAS e o SUAS, também introduzem mudanças nas
referencias conceituais, na estrutura organizativa e na lógica do gerenciamento e
controle das ações na área:
Reafirmam-se os princípios e diretrizes contidos na LOAS, entre os
quais a prioridade de atendimento a necessidades humanas e
sociais, a universalização dos direitos sociais e do acesso a
benefícios e serviços de qualidade a todos os que necessitarem, o
respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia, o direito à
convivência familiar e comunitária, à igualdade de direitos e à
dimensão pública no atendimento. (BRASIL, 2008a, v. 1, p. 18)

A aprovação da PNAS 2004 expressa a materialização do conteúdo da
Assistência Social como um pilar do Sistema de Proteção Social Brasileiro no âmbito
da Seguridade Social. A política de assistência social possui na PNAS e no SUAS,
seus principais instrumentos políticos e normativos, que demonstram o avanço da
Assistência Social como política pública no Brasil.
O SUAS define e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis
à execução da política de assistência social possibilitando a
normatização dos padrões nos serviços, qualidade no atendimento,
indicadores de avaliação e resultado, nomenclatura dos serviços e da
rede sócio-assistencial e, ainda, os eixos estruturantes e de
subsistemas. (BRASIL, 2004a, p. 39)
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Dois aspectos importantes e contemplados com a instituição do SUAS foi à
possibilidade de superar a histórica cultura assistencialista e a outra refere-se à
superação da ideologia da caridade e do primeiro-damismo através da criação de
parâmetros técnicos e da profissionalização da execução da assistência social.
(MOTA, MARANHÃO, SITCOVSKY, 2008).
Destaca-se ainda a aprovação da Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais em 2009, que padronizou em nível nacional os objetivos, as
provisões e as formas de oferta dos serviços socioassistenciais. (BRASIL, 2012) A
PNAS que instituiu o SUAS define dois níveis de proteção social: a Proteção Social
Básica e a Proteção Social Especial.
A PNAS posiciona a Assistência Social como Proteção Social não
contributiva, apontando para a realização de ações direcionadas para
proteger os cidadãos contra riscos sociais inerentes aos ciclos de
vida e para o atendimento de necessidades individuais e sociais.
(COUTO; YAZBEK; RAICHELIS; 2012. p. 63).

A Proteção Social Básica (PSB) apresenta caráter preventivo e processador
da inclusão social34, possui “como objetivos prevenir situações de risco por meio do
desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos
familiares” (BRASIL, 2004a, p. 33) Tais serviços da proteção social básica serão
executados nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), e de “forma
direta em entidades e organizações de assistência social da área de abrangência
dos CRAS.” (BRASIL, 2004a, p. 35).
A Proteção Social Especial (PSE), cuja modalidade de atendimento
assistencial é “destinada à família e indivíduos que se encontram em situação de
risco pessoal e social” (BRASIL, 2004a, p. 37). Tem por ação o acolhimento e
desenvolvimento de atenções socioassistenciais a famílias e indivíduos, procurando
possibilidades de reconstrução de vínculos sociais e a conquista de maiores graus
34

Concordamos com a análise da MARANHÃO (2008), sobre o conceito crítico de exclusão social.
De acordo com o autor, o conceito de exclusão social é usado por diversos acadêmicos, intelectuais e
pelos meios de comunicação, para tentar oferecer uma explicação do quadro social atual de
ampliação do desemprego e da miséria. O que une as teses desses teóricos seria a defesa de uma
espécie de neocontratualismo. Para esses teóricos, os excluídos são pessoas que estão desprovidas
de alguma propriedade ou de alguma espécie de contrato, seja relativo a trabalho, terra, renda ou ao
consumo e ao sistema de seguridade social. O que estaria em curso seria uma “nova questão social”,
portadora de novos conflitos e determinações. Portanto, para MARANHÃO (2008), o conceito de
exclusão social ao se ater a fatos empiricamente observáveis, fragmenta a realidade social e também
mistifica as determinações mediatas desse fenômeno. O que é uma mera aparência transforma-se
em essência.
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de independência, tanto individual quanto social. Tal serviço possui uma conexão
com “o sistema de garantia de direito exigindo, muitas vezes, uma gestão mais
complexa e compartilhada com o Poder Judiciário, Ministério Público e outros órgãos
e ações do Executivo.” (BRASIL, 2004a, p. 37). A PSE é caracterizada por níveis de
complexidade, que podem ser média complexidade e de alta complexidade:
São considerados serviços de média complexidade aqueles que
oferecem atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos
violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não foram
rompidos. Neste sentido requerem maior estruturação técnicooperacional e atenção especializada e mais individualizada, e, ou, de
acompanhamento sistemático e monitorado (BRASIL, 2004a, p. 38).

A proteção social de média complexidade executa seus serviços por meio do
Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), “visando à
orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário. Difere-se da proteção básica por
se tratar de um atendimento dirigido às situações de violação de direitos”. (BRASIL,
2004a, p. 38). O SUAS materializa-se, portanto, por meio dos CRAS e CREAS.
Dessa forma, a política de assistência social recebeu o status de sistema, como
exemplo da saúde, que conta com o Sistema Único de Saúde (SUS). No serviço de
média complexidade (MC), os serviços socioassistenciais com indivíduos e famílias,
cujos vínculos comunitários não foram rompidos, “requer estudos qualificados e
acompanhamentos contínuos para que possam detectar as complexas situações
familiares e sociais envolvidas.” (YAZBEK, et all, 2012, p. 206).
O CREAS constitui um importante elemento integrante do SUAS, que o
caracteriza como uma unidade pública estatal, que oferece serviços especializados
no atendimento a usuários e famílias que se encontram em situação de risco e de
direitos violados. Também oferta o Serviço Especializado em abordagem social,
cujas prestações demandam procedimentos técnicos de caráter inter-profissional,
em situações de:
[...] negligência, abandono, ameaças, maus-tratos, violência física,
psicológica, sexual, abuso e/ou exploração sexual; afastamento do
convívio familiar; tráfico de pessoas; situação de rua e mendicância;
vivência de trabalho infantil; discriminação em decorrência de
orientação sexual e/ou raça/etnia; e outras formas de violação
decorrentes de discriminações/submissões a situações que
provocam danos e agravos a condição de vida de indivíduos e
famílias e os impedem de usufruir autonomia e bem estar. (BRASIL,
2009b, p. 25)
97

A PNAS também possui alguns programas que “compreendem ações
integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos
para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais.”
(NOB/SUAS, 2005, p. 94) Tais programas serão implementados nos CRAS e
CREAS, no âmbito de atuação da PSE de Média Complexidade, existem diversos
programas que se constituem como unidades de referência para oferta de serviços
nos CREAS, porém neste dissertação aqui apresentada foram analisados os
CREAS que possuíam tais serviços:
 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e
Indivíduos (PAEFI): Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a
famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou
violação de direitos. Compreende atenção e orientação direcionadas
para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de
vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da
função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as
vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social.
O atendimento fundamenta-se no respeito à heterogeneidade,
potencialidades, valores, crenças e identidades das famílias. O serviço
articula-se com as atividades e atenção prestadas às famílias nos
demais serviços socioassistenciais, nas diversas políticas públicas e
com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Deve
garantir atendimento imediato e providências necessárias para a
inclusão da família e seus membros em serviços socioassistenciais
e/ou em programas de transferência de renda, de forma a qualificar a
intervenção e restaurar o direito. Possui como público usuário famílias
e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de
violência física, psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou
exploração sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação
de medida socioeducativa ou medida de proteção; tráfico de pessoas;
situação de rua e mendicância; abandono; vivência de trabalho infantil;
discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia;
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outras

formas

de

violação

de

direitos

decorrentes

de

discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos
a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem
estar; descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em
decorrência de violação de direitos.
 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de
Medida Socio-educativa de Liberdade assistida (LA) e de prestação de
serviços à comunidade (PSC): cuja finalidade prover atenção
socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em
cumprimento

de

medidas

socioeducativas

em

meio

aberto,

determinadas judicialmente. Deve contribuir para o acesso a direitos e
para a resignificação de valores na vida pessoal e social dos
adolescentes e jovens. Para a oferta do serviço faz-se necessário à
observância da responsabilização face ao ato infracional praticado,
cujos direitos e obrigações devem ser assegurados de acordo com as
legislações e normativas específicas para o cumprimento da medida.
Na sua operacionalização é necessário a elaboração do Plano
Individual de Atendimento (PlA) com a participação do adolescente e
da família, devendo conter os objetivos e metas a serem alcançados
durante o cumprimento da medida, perspectivas de vida futura, dentre
outros aspectos a serem acrescidos, de acordo com as necessidades e
interesses do adolescente. O acompanhamento social ao adolescente
deve ser realizado de forma sistemática, com frequência mínima
semanal que garanta o acompanhamento contínuo e possibilite o
desenvolvimento do PIA. No acompanhamento da medida de
Prestação de Serviços à Comunidade o serviço deverá identificar no
município os locais para a prestação de serviços, a exemplo de:
entidades sociais, programas comunitários, hospitais, escolas e outros
serviços governamentais. A prestação dos serviços deverá se
configurar em tarefas gratuitas e de interesse geral, com jornada
máxima de oito horas semanais, sem prejuízo da escola ou do
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trabalho, no caso de adolescentes maiores de 16 anos ou na condição
de aprendiz a partir dos 14 anos. A inserção do adolescente em
qualquer dessas alternativas deve ser compatível com suas aptidões e
favorecedora de seu desenvolvimento pessoal e social. O público
usuário desse serviço concentra-se em adolescentes de 12 a 18 anos
incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento de medida
socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à
Comunidade, aplicada pela Justiça da Infância e da Juventude ou, na
ausência desta, pela Vara Civil correspondente e suas famílias;
 Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua (POP): que
oferece serviços para pessoas que utilizam as ruas como espaço de
moradia

e/ou

sobrevivência.

Tem

a

finalidade

de

assegurar

atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de
sociabilidades,

na

perspectiva

de

fortalecimento

de

vínculos

interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos
projetos de vida. Oferece trabalho técnico para a análise das
demandas

dos

usuários,

orientação

individual

e

grupal

e

encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais
políticas públicas que possam contribuir na construção da autonomia,
da inserção social e da proteção às situações de violência. Deve
promover o acesso a espaços de guarda de pertences, de higiene
pessoal, de alimentação e provisão de documentação civil. Proporciona
endereço institucional para utilização, como referência, do usuário.
Nesse serviço deve-se realizar a alimentação de sistema de registro
dos dados de pessoas em situação de rua, permitindo a localização
da/pela família, parentes e pessoas de referência, assim como um
melhor acompanhamento do trabalho social. Seu público usuário são
de jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como espaço
de moradia e/ou sobrevivência. (BRASIL, 2009b, p. 19-29)
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Segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais do Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), a abrangência dos CREAS
podem ser municipais ou regionais, com período de funcionamento de no mínimo
cinco dias por semana e oito horas diárias e a possibilidade de operar em feriados e
finais de semana. Suas contribuições podem ser de redução das violações dos
direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; orientação e
proteção social a famílias e indivíduos; acesso a serviços socioassistenciais e das
políticas públicas setoriais; identificação de situações de violação de direitos
socioassistenciais e melhoria da qualidade de vida das famílias.
A PNAS 2004 aponta para a necessidade urgente de formulação e
implantação de um sistema de monitoramento e avaliação, e de um sistema de
informação para a consolidação da política nacional de assistência social e
implementação do SUAS.
Dessa forma, por meio da portaria nº 8 de 21 de julho de 2009, foi instituído
através da iniciativa da Secretária Nacional de Assistência Social (SNAS) do MDS, o
Sistema Nacional de Informação do Sistema Único de Assistência Social (Rede
SUAS), “que operacionalizará a gestão da informação do SUAS por meio de um
conjunto de aplicativos de suporte à gestão, ao monitoramento e a avaliação de
programas, serviços, projetos e benefícios da assistência social.” (BRASIL, 2009b) A
Rede SUAS, surgiu para suprir necessidades de comunicação no âmbito do SUAS e
de acesso a dados sobre a implementação da PNAS 2004.
Historicamente, a política de assistência social se caracteriza como uma ação
compensatória que ao lado das outras políticas que compõem a seguridade social,
possui a finalidade de dar cobertura aos riscos sociais a que estão sujeitos os/as
trabalhadores/as. (MOTA, MARANHÃO, SITCOVSKY, 2008).

3.3 A

PNAS

E

OS

USUÁRIOS

IDENTIFICADOS

COMO

LGBT:

CAMINHOS QUE SE ENCONTRAM E DESENCONTRAM

Nos últimos anos detectou-se o surgimento de novos sujeitos ou titulares de
direitos, cujas garantias legais se especificaram guiadas pelo critério das diferenças
concretas que os distinguem entre si. (PEREIRA, 2009) Dessa forma, o surgimento
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desses novos sujeitos e titulares de direitos, também fez ampliar demandas e o
universo de atendimento das políticas sociais públicas, inclusive a política de
assistência social.
Do ponto de vista político-normativo, a LOAS inovou ao apresentar novas
questões para a assistência social, afirmando seu caráter de direito não contributivo,
“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” (artigo 1° da LOAS). Porém, aponta Boschetti (2000):
Muitas interpretações limitadas e equivocadas desta orientações
levam a entender e restringir os direitos assistenciais ao mínimo vital
à sobrevivência humana, focalizando-os em segmentos e parcelas
da população tidos como absolutamente vulneráveis (em geral
aqueles segmentos inaptos ao trabalho: crianças, idosos, portadores
de deficiência). Nesse caso, a assistência assume caráter
absolutamente seletivo e a focalização acaba estimulando o jogo da
discriminação positiva, estigmatizando e excluindo usuários
potenciais a quem o direito deveria estar sendo assegurado. (p. 142)

Dessa forma, estaria à assistência social aliada a pobreza absoluta como
garantia de direitos? Nessa perspectiva, a política de assistência social limita suas
ações na redução das desigualdades sociais, o que deveria ter como principal
horizonte de conquistas. Cabe enunciar que na realidade cotidiana, o Estado
brasileiro não tem conseguido responder com qualidade social às demandas postas
no universo da política de assistência social. Pereira (2012) destaca que:
Não admira, portanto, a prevalência de uma falsa supervalorização
da assistência no contexto atual da proteção social neoliberal.
Prevalência esta devida à constante e crescente utilização dessa
política de forma desvirtuada; isto é, seja como um “trampolim”
estratégico, que deverá lançar os pobres para fora de seu âmbito, ou
mais precisamente, para o colo inóspito do trabalho precário,
desprotegido e mal pago – ou para a completa “desassistência”.
Portanto, é o mau uso político da assistência social que, nos dias de
hoje, constitui a ponta do iceberg negador de direitos sociais que, por
não serem autoaplicáveis, deveriam ser concretizados por políticas
públicas, incluindo a assistência. (p. 16)

COUTO (et all, 2012), destaca que com relação aos avanços constitucionais,
por um lado apontam para o reconhecimento de direitos e permitem trazer para a
esfera pública a questão da pobreza e da desigualdade social, o que transforma
constitucionalmente essa política social em campo de exercício de participação
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política, por outro lado a inserção do Estado brasileiro na contraditória dinâmica e
impacto das políticas econômicas neoliberais coloca em andamento processos
desarticuladores, de desmontagem e retração de direitos e investimentos no campo
social.
Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social, os usuários da assistência
social são definidos como “aqueles que dela necessitarem”, o que se traduz como
todos os cidadãos que se encontram fora dos canais correntes de proteção pública:
o trabalho, os serviços sociais públicos e as redes sociorrelacionais. (COUTO, et all,
2012) A PNAS junto com o SUAS ampliam os usuários da política de assistência
social:
Constitui o público usuário da Política de Assistência Social,
cidadãos e grupos que se encontra em situações de vulnerabilidade
e riscos, tais como: famílias e 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 advinda 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, 2004a, p. 33)

Cabe destacar que diante de um contexto determinado pelas transformações
estruturais do capitalismo contemporâneo, a tendência que se observa é o da
ampliação de demandas, e de redefinição dos usuários que acessam os serviços e
os benefícios da assistência social.
Essas transformações que afetam o trabalho contemporâneo
colocam múltiplas questões novas a serem aprofundadas, Entre elas,
as configurações que assumem as classes sociais na sociedade
brasileira contemporânea, especialmente a “classe-que-vive-dotrabalho”, nos termos de Antunes (1995), e seu rebatimento no
campo de ação das políticas sociais, especialmente da assistência
social, desencadeando novas articulações entre pobreza, trabalho e
desigualdade social. (COUTO; YAZBEK; RAICHELIS; 2012. p. 69).

MOTA (2008) observa que a as políticas que integram a seguridade social
brasileira estão longe de formarem um amplo e articulado mecanismo de proteção
social, adquiriram a perversa posição de conformarem uma unidade contraditória:
enquanto avançam na mercantilização e privatização das políticas de saúde e
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previdência, restringindo o seu acesso e os benefícios que lhes são próprios, a
política de Assistência Social vem transformando-se num fetiche de enfrentamento à
desigualdade social, na medida em que se transforma no principal mecanismo de
proteção social no Brasil. Nos anos 2000 o Estado capitalista amplia a demanda e o
campo de ação da assistência social, tornando como seus usuários além dos
pobres, miseráveis e inaptos para produzir, também os desempregados.
[...] as políticas que integram a seguridade social brasileira longe de
formarem um amplo e articulado mecanismo de proteção, adquiriram
a perversa posição de conformarem uma unidade contraditória:
enquanto avançam a mercantilização e privatização das políticas de
saúde e previdência, restringindo o acesso e os benefícios que lhes
são próprios, a assistência social se amplia, na condição de política
não contributiva, transformando-se num novo fetiche de
enfrentamento à desigualdade social. (MOTA, 2008, p. 133-134)

Dessa forma, a expansão e a centralidade da política de assistência social
trazem possibilidades de novas fraturas na Seguridade Social, que deveria ser
assegurada pela integralidade do seu conjunto e esteve diretamente ligada às
transformações no mundo do trabalho e aos impactos econômicos e sociais que
acarretaram.
A expansão da assistência social se inscreve no orbe das
transformações econômicas-politicas-sociais em curso, as quais
realizaram um conjunto de reformas, dotando a seguridade social de
novas configurações. Isso representou uma das maiores ofensivas,
por parte da classe dominante, ao Estado Brasileiro, inflexionando
assim, seu padrão de enfrentamento à “questão social” pela via da
mercantilização dos serviços sociais, ancorada na necessidade do
capital de recompor a taxa de lucro. (SITCOVSKY, 2008, p. 157)

Não cabe a política de assistência à tarefa de solução pra o combate das
desigualdades sociais, e a assistência social vem assumindo a tarefa se ser a
política de proteção social, e não como uma parte dessa proteção social.
“Atualmente a assistência social tende a assumir um papel na esfera da proteção
social que termina por suprir necessidades que seriam do âmbito de outras
políticas.” (MOTA, MARANHÃO, SITCOVSKY, 2008)
MOTA (2008) aponta que a expansão da assistência social recoloca duas
questões: o retrocesso no campo dos direitos sociais que já foram consolidados na
esfera da saúde e previdência, e a relação entre trabalho e assistência social em
tempos de desemprego e precarização do trabalho. “O desdobramento no Brasil real
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parece indicar que, mais uma vez, o grande capital utiliza o social como pretexto
para ampliar seu espaço de acumulação” (p. 137) Ainda conforme a autora a ligação
entre expansão pública e mercantilização faz parte das proposições neoliberais, e o
que chama atenção:
É a capacidade que tiveram as classes dominantes em capitalizar
politicamente a Assistência Social, transformando-a no principal
instrumento de enfrentamento da crescente pauperização relativa,
ampliando o exercito industrial da reserva no seio das classes
trabalhadoras. Em tal, contexto, um dos instrumentos de
repolitização da política, como parte da pedagogia da hegemonia,
consistiu em definir este segmento de classe como “excluídos” e os
programas de Assistência Social como estratégia de inclusão. (p.
141)

COUTO et all (2012) destaca o debate em torno de algumas questões na
relação da política de assistência social com os usuários: a herança conservadora
da identidade dos usuários, que são diversas denominações quem têm sido
incorporadas a esta população e muitas vezes os princípios são de desvalorizar e/ou
subalternizar os sujeitos, destituindo-o da condição de cidadão de direitos; há
também uma ausência do debate em torno da classe social na política, é necessário
reconhecer o movimento de que muitos trabalhadores assalariados estão inseridos
em empregos precários e necessitam da proteção social das políticas sociais, dessa
forma é preciso incorporar ao debate a importância e necessidade de disputar o
fundo público como classe social para que as políticas sociais, e em especial a
Assistência Social possa ser também um instrumento da socialização da riqueza
socialmente produzida; outra questão é que o SUAS deve proporcionar condições
objetivas para que a população usuária rompa com o estigma de desorganizada e
despolitizada. Deve-se ter a compreensão de que os usuários são portadores de
direitos e que para serem garantidos exigem um movimento coletivo, de classes
sociais e de suas frações e segmentos.
As autoras apontam que para trabalhar nessa perspectiva, é preciso trabalhar
novos patamares que devolvam aos sujeitos condições políticas e sociais de pensar
a sociedade e lugar que ocupa dentro dela; por fim os conceitos de vulnerabilidade e
risco social devem ser problematizados, não são adjetivos da condição do usuários,
pertencem a uma sociabilidade de desigualdades, portanto reconhecer essa
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desigualdade rompe com a lógica de responsabilizar o sujeito pelas sequelas
produzidas pelo capitalismo.
A PNAS/2004, posiciona que a política de assistência social realiza-se de
forma integrada com outras políticas, visando o enfrentamento da desigualdade
social e a universalização dos direitos, dessa forma apresenta como objetivos:
- Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica
e/ou especial para famílias, indivíduos e grupos que dela necessitem;
- Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos,
ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em
áreas urbana e rural;
- Assegurar que as ações no âmbito da Assistência Social tenham
centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.
(BRASIL, 2004a, p. 33)

A PNAS/2004 traz inúmeras mudanças nos mecanismos de gerenciamento e
controle, de forma especial a ampliação dos objetivos da política a partir da
implementação do SUAS. Todavia,
(...) a amplitude do seu público alvo envolve um leque de situações
tão diversas que pode, inclusive, comprometer o processo de
normatização e serviços prestados. Creditamos às categorias
vulnerabilidade e risco, ambas indicadoras dos níveis de exclusão,
uma relativa fragilidade na delimitação dos usuários e dos próprios
serviços a serem prestados para atender aos níveis de proteção
propostos. (MOTA, et al, 2008, p. 191).

As questões apontadas pelos/as autores/as atingem diretamente as
populações LGBT que possuem na política de assistência social sua porta de
entrada na PNAS definida prioritariamente (ou exclusivamente) em função de
vulnerabilidades associadas à estigmatização de sua identidade, sem haver, no
conteúdo da política, qualquer tipificação de tais mecanismos, muito menos como
operam. Na PNAS há a presença do termo “identidades estigmatizadas em termos
étnico, cultural e sexual” na caracterização de vulnerabilidades das/os usuárias/os
(BRASIL, 2004a, p. 33). A PNAS/SUAS aponta no subtítulo “Família e Indivíduos”
que o conceito de “família” passa por transformações, referindo-se, no entanto,
somente às mulheres que chefiam núcleos familiares, deixando de fora
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configurações familiares formadas por casais de pessoas do mesmo sexo, com ou
sem filhos, biológicos ou adotivos, além de familiares monoparentais, onde a/o
mãe/pai é travesti, transexual, gay ou lésbica (IRINEU, et al, 2010).
Ainda no que diz respeito à família, podemos destacar e contextualizar que a
PNAS/2004 junto com o SUAS/2005, trazem a família para o centro das ações da
assistência social. O SUAS, entre seus princípios e eixos estruturantes, apresenta a
matricialidade sociofamiliar, dessa forma, independente de quaisquer situações, o
individuo, de algum modo, se vincula a uma família. (SOARES, 2012) A
matricialidade sociofamiliar é um aspecto importante a ser destacado na PNAS, pois
desloca a análise do individuo isolado para o núcleo familiar. De acordo com a
política, conhecendo as famílias, suas formas de resistência e sua capacidade de
enfrentamento das mazelas a que estão expostas, obteve-se um novo sentido para
a assistência social. Para a PNAS:
A família, independentemente dos formatos ou modelos que assume,
é mediadora das relações entre os sujeitos e a coletividade,
delimitando, continuamente os deslocamentos entre o público e o
privado, bem como geradora de modalidades comunitárias de vida.
Todavia, não se pode desconsiderar que ela se caracteriza como um
espaço contraditório cuja dinâmica cotidiana de convivência é
marcada por conflitos e geralmente, também, por desigualdades,
além de que nas sociedades capitalistas a família é fundamental no
âmbito da proteção social. (BRASIL, 2004a, p. 41)

Entendido aqui que para a PNAS 2004 a atenção não está no individuo e sim
dentro da família a qual ele integra, sem dúvida há um grande avanço na assistência
social no Brasil, que também oferecem a essas famílias programas, projetos,
benefícios e serviços no atendimento das suas necessidades. Porém, conforme
SOARES (2012), a PNAS 2004 baliza a família como público usuário preferencial, o
qual deve ser protegido de situações que possam fragilizar os vínculos relacionais
que atravessam a dinâmica de cada família, dessa forma estabelece a centralidade
da família como uma das diretrizes para a concepção e implantação de benefícios,
serviços, programas e projetos no âmbito da assistência social. O autor ainda indica
que a família, que “sempre foi utilizada como executora de tarefas privadas, é alvo
de crescente atenção dos programas sociais públicos, principalmente conclamado
essa para cuidar dos membros, cuidados que deveriam ser responsabilidade do
Estado.” (p. 20)
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A família é colocada no centro da política, sob a ótica da garantia de direitos.
Dessa forma, crescem gradativamente programas, projetos, serviços e ações
direcionadas ao atendimento das famílias no país. SOARES (2012), aponta que a
PNAS e o SUAS, rompem a atenção com o individuo, e toma a família como uma
unidade relacional. E essa modificação “implica compreender a família como uma
junção de vários indivíduos que mantêm uma relação para com o outro” (p. 109)
Nos CREAS pesquisados, os/as profissionais pareciam ter clareza da
centralidade na família no atendimento aos usuários:
Olha... Porque o CREAS ele dá o suporte né? Porque ele trabalha com as
vitimas e com a família das vitimas. Porque não adianta trabalhar só com as
vitimas. Se a família também não for trabalhada. Então assim... temos o
suporte na questão do resgate dos valores da família. Porque muitos vêm
com vínculos rompidos dentro da família, então tentamos restaurar o vínculo
familiar, não é? Então é dessa forma que trabalhamos, é tentando resgatar
esses vínculos que foram rompidos. Aqui no CREAS nós também fazemos
trabalhos com as famílias na questão de oficinas né? E a questão de
35
cursos... Encaminhamos para cursos no PRONATEC , que também temos
essa parceria com o PRONATEC. E não é só o usuário, também
encaminhamos a família. (Entrevistado/a 3)
[...] a partir do momento que os usuários chegam aqui, tentamos conversar
com eles, e com a família deles. Procuramos dar um entendimento, e um
norte para os pais acerca da infração que esses usuários cometeram, e
porque cometeram essa infração. Quais seriam os motivos possíveis? Com
relação à objetividade e também com relação à subjetividade. [...] Procura
fazer com que esses meninos tenham o entendimento do que eles fizeram,
e os pais também, porque dessa forma vai haver uma integração maior,
uma compreensão. (Entrevistado/a 4)

Iniciativas em torno da família são desenvolvidas tendo em vista o
fortalecimento e apoio no enfrentamento das necessidades sociais, e podem se
constituir tanto para ações de proteção que tragam benefícios nas condições sociais,
como também podem sobrecarregar e pressionar ainda mais as famílias,
demandando que assumam novas responsabilidades diante do individuo, do Estado
e da sociedade. (Couto, 2012, et all) As ações de proteção social ancoradas na
família são indispensáveis no trato da política de assistência social, porém cabe
destacar aqui que essa família precisa ser protegida para assim garantir a proteção
aos seus membros. A centralidade na família não pode ser algo assumido apenas
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Trata-se do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). Foi criado
pelo Governo Federal, em 2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação
profissional e tecnológica no país.
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pelas ações e programas da política de assistência social; outras políticas também
devem atentar-se para essa atuação.
No Brasil, a política dirigida à família, mesmo que ofereça proteção, o
faz para que ela possa proteger seus membros, o que reforça as
suas funções protetivas e a dependência do individuo das relações
familiares, reforçando o “familismo”, ao invés de ser
desfamiliarizante, pois sua rede de serviços é subdesenvolvida face
aos benefícios, e atua sempre no sentido de impulsionar as funções
familiares na proteção, tidas como insubstituíveis, ampliando ainda
mais as pressões sobre as inúmeras responsabilizações que devem
assumir, especialmente no caso das famílias pobres e vulneráveis.
(TEIXEIRA, 2009, p. 260)

A centralidade na família também reforça tradicionais papeis da família. Esta
centralidade na família seria uma das diretrizes para a obtenção dos benefícios,
serviços, programas e projetos na política? Que família está sendo falada, e qual o
entendimento de família que está sendo tratada durante os atendimentos e na
própria política de assistência social?
Sobre esse aspecto, o Serviço Social no Centro de Referência dos Direitos de
LGBT e combate à homofobia da Paraíba (ESPAÇO LGBT) problematiza a
dificuldade na obtenção de direitos em serviços do município, como exemplo o
cadastro e benefícios do Programa Bolsa Família (PBF) para travestis e/ou
transexuais que moram sozinhos (as).
[...] existe uma compreensão dos funcionários que o bolsa família é pra
família e como elas são sozinhas, elas não são família. E também tem a
questão religiosa né? Que é como se elas não tivessem direito a ter direito,
então vai juntando uma coisa com a outra e a resposta é: “não o bolsa
família é pra pessoas que tem família, você tem filho?” É a pergunta que
fazem os funcionários. Então nós pegamos a lei e vai embasado nesta lei
que fala sobre a existência de famílias unitárias.[...] A lei que criou o
programa bolsa família, vai dizer que o critério é que as pessoas estejam
abaixo da linha da pobreza. [...] A lei não fala que é pela quantidade de
famílias que tão dentro de casa, é por pessoa. Então se a pessoa é sozinha,
então ela é uma família. Existem famílias assim... inclusive a primeira
travesti que teve acesso ao bolsa família aqui, ela mora com o cachorro, a
família dela é o cachorro, e a gente conseguiu cadastrar e ela recebe o
bolsa família.

A lei Nº 12.817, DE 5 de junho de 201336, que dispõe sobre o programa Bolsa
Família, em seu Art. II e inciso IV deixa claro que “o benefício para superação da
extrema pobreza, no limite de um por família, destinado às unidades familiares
36
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Altera a Lei n 10.836, de 9 de janeiro de 2004.
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beneficiárias do Programa Bolsa Família.” E no parágrafo 1° para fins do disposto
nesta Lei, considera-se no inciso I:
“família, a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros
indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de
afinidade, que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto
e que se mantém pela contribuição de seus membros.” (BRASIL,
2013)

Cabe destacar aqui que o Programa Bolsa Família (PBF) se constitui como a
principal iniciativa dentre as ações do governo brasileiro, no campo do alívio da
pobreza. O seu formato prevê que a União arque com o seu financiamento e
compartilhe sua gestão com as administrações locais, a quem compete identificar e
cadastrar todas as famílias de baixa renda existentes no município. (RODRIGUES,
2009). Os programas de transferência de renda possuem impacto no aumento do
consumo e no acesso aos mínimos sociais de subsistência para a população pobre.
Assinala SITCOVSKY (2008), que os impactos econômico-sociais gerados nas
famílias atendidas, assim como nos municípios, sinalizam os contornos da
centralidade que a assistência social vem adquirindo nos últimos anos. E na maioria
dos casos, os benefícios pagos pela política, através dos programas de
transferência de renda, acabam assumindo um grande e importante peso na renda,
quando não é a única fonte de renda de muitas famílias. O autor também alerta:
Uma análise mais cuidadosa das fontes de recursos da assistência
social brasileira indica que devemos ser cautelosos ao afirmar que os
programas de transferência de renda assistenciais têm operado uma
verdadeira redistribuição de renda no país. Pois, dificilmente, com os
pressupostos que orientam a composição do orçamento da
assistência social, podemos inferir tal conclusão. Ao contrário, o
quadro [...] não revela uma transferência de recursos do capital para
os trabalhadores, ou, se preferirem dos ricos para os pobres e, sim,
sugere uma redistribuição de renda entre os próprios trabalhadores.
(p. 159)

No PBF, um programa de transferência de renda da política de assistência
social, a família ocupa um lugar de destaque, seja como foco de atenção seja como
um de seus principais pilares de sustentação. Porém, mesmo que a lei do PBF
disponha sobre famílias, com laços de parentesco e afinidade, SOARES (2012)
analisando os documentos da PNAS 1998 e atual PNAS 2004, e também a NOBSUAS conclui que:
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A concepção de família nas duas políticas e na norma básica de
assistência social a família aparece como uma unidade que requer
cuidado e proteção ao mesmo tempo que o Estado cobra dessa a
execução de suas atividades básicas. A assistência social pontua a
família a partir da divisão de trabalho que essa deve exercer no
âmbito público com o privado. Assim, a família na base da
assistência social é concebida na base da divisão sexual do trabalho
que realiza, assim é atendida a família que por ventura necessite de
atenção para dar conta das tarefas de proteção, sustento e
sobrevivência. (p. 102)

SOARES (2012) analisa que a PNAS 2004 não busca uma definição de
família pelo o que de fato ela é ou deva ser, “a definição que há de família parte das
funções ou papéis as quais cabe desempenhar: cuidado, proteção, educação,
socialização, meio de referência moral e ética” (p. 95). Ele destaca que a família
mesmo tendo sido modificada nos últimos anos:
percebe-se que a família hoje apresenta algumas semelhanças com
a família de antigamente, a família moderna, principalmente no que
se refere ao papel que lhe foi destinada durante esse longo processo
de existência. Ela foi construída com fim a reprodução social, e
continua com a tarefa de cumpri-la. Isso engloba a dimensão da
garantia de reprodução da espécie humana, bem como a função de
cuidar e proteger seus membros. Percebe-se que essa é a tônica de
construção da política de assistência social ontem e hoje, fazer com
que a família seja e cumpra com seu papel de produção e
reprodução social e biológica. Sobretudo, cuidado da existência e
sobrevivência dos membros. (p. 104)

SOARES (2012), conclui em sua análise que a PNAS e o SUAS não tipifica
se

a

família

é

mononuclear,

homoparental,

nuclear,

extensa

ou

outras

nomenclaturas, mas por vezes impõe a existência de um filho. Dessa forma, para a
PNAS e para a NOB/SUAS, para a família ser legitimada como tal, há a necessidade
de apresentar em suas constituições: adultos e crianças que mantenham uma
relação de parentesco.
Entendemos aqui que não existe um modelo idealizado de família, e sim
famílias resultantes de pluralidades de arranjos e rearranjos estabelecidos pelos
integrantes dessas famílias. E a NOB-SUAS 2005 já esclarecia que a família é
concebida como um núcleo afetivo, vinculado por laços consanguíneos, de aliança
ou de afinidade, onde os vínculos circunscrevem obrigações recíprocas e mútuas,
organizadas em torno de relações de geração e de gênero.
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Embora seja a mais comum entre nós, a família nuclear,
monogâmica, heterossexual e com finalidade procriativa não é a
única na nossa sociedade ocidental. Depois do advento do divórcio,
houve uma multiplicação de novos arranjos familiares permitindo aos
indivíduos a construção de novos tipos de alianças, como as famílias
de acolhimento, recompostas e monoparentais. [...] É dentro desses
novos arranjos que surge a "família homoparental", propondo um
modelo alternativo, no qual o vínculo afetivo se dá entre pessoas do
mesmo sexo incluindo, também, os casos da parentalidade de
travestis e transexuais. Tais uniões não possuem capacidade
procriativa (no sentido biológico), embora seus componentes possam
tê-la individualmente. (ZAMBRANO, 2006, p. 127)

Destaca ZAMBRANO (2006), que o conceito de "homoparentalidade" torna-se
limitado quando trata-se de uma parentalidade exercida por travestis e/ou
transexuais. Pois, da forma como foi concebido o termo "homoparentalidade" referese apenas à orientação sexual, apontando para pessoas cujo desejo sexual é
orientado para outras do mesmo sexo, o que consequentemente deixaria de fora as
pessoas com mudança de sexo e/ou gênero, como é o caso das travestis e das/os
transexuais.
Embora sejam comumente percebidas como fazendo parte do
mesmo universo homossexual, travestis e transexuais apresentam
especificidades na sua construção identitária e, consequentemente,
na sua relação de parentalidade. As transexuais e algumas travestis
se sentem e se consideram "mulheres", mesmo tendo nascido
homens biológicos. Para elas, é o sexo/gênero transformado que
conta para sua classificação como "mulheres". Desse modo, as
travestis e transexuais se consideram "mulheres" e mantém relações
sexuais com homens, percebidas por elas como heterossexuais e
não homossexuais. Da mesma forma, quando constroem uma
relação de parentalidade, na maioria das vezes, o fazem ocupando o
lugar "materno" e não "paterno". (ZAMBRANO, 2006, p. 128-129)

Da mesma forma, são com os homens transexuais que ao construírem
alguma relação de parentalidade, ocupam o lugar paterno e não materno. Sendo
assim, de acordo com ZAMBRANO (2006), nesses casos fica evidente a
insuficiência das categorias binárias para classificar as identidades e a sexualidade
das travestis, e das/os transexuais. Dessa forma, o trabalho aqui exposto concorda
com a autora que ao falarmos em "homoparentalidade", estaremos entendendo que
o termo abarca todas essas "identidades" dos pais e mães.
Recusar chamar de "família" esses arranjos, negar a existência de
um vínculo intrafamiliar entre os seus membros (ainda que esses
vínculos possam ter um aspecto extremamente polimorfo e variado)
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e impedir que tenham um estatuto legal, significa "fixar" a família
dentro de um formato único, que não corresponde à diversidade de
expressões adotadas por ela nas sociedades contemporâneas.
(ZAMBRANO, 2006, p. 129)

MIOTO (2009) observa que nas últimas décadas, há um retrocesso no âmbito
da proteção social da garantia dos direitos sociais, e com ele o recrudescimento da
ideia de família como ator fundamental na provisão do bem-estar. A autora também
observa que há um processo de supervalorização da família, especialmente no
âmbito das políticas públicas, fenômeno que acontece em decorrência de um projeto
neoliberal instaurado em escala global. Nesse sentido, RODRIGUES (2009) indica
uma necessidade de adoção de novas perspectivas analíticas sobre a família, como
também as relações de gênero que nela se materializam, assim como a relação com
a política social.
Na PNAS, a centralidade na família apresenta aspectos positivos, como a
lógica de romper com a fragmentação, tendo em vista que o foco das ações não
está no indivíduo, mas também na família na qual ele integra, também fortalece o
principio da vida familiar, logo também fortalece o grupo e a convivência com
diferenças e conflitos, mas também apresenta paradoxos:
Na PNAS e SUAS, o projeto “protetivo” às famílias exige
contrapartidas “implícitas, ou seja, que a família cumpra suas
funções de proteção social. Logo, o reforço das funções de guarda,
socialização, cuidado, proteção, apesar de reconhecer o contexto de
vulnerabilidade em que sem encontram e de que estas precisam ser
protegidas. Assim, não apenas reforças as responsabilidades
familiares, como há expectativa de que a família cumpra funções
tradicionais e ideais atribuídas à família nuclear. (TEIXEIRA, 2009, p.
263)

O que parece é que a família é uma instituição capaz de construir harmonia e
a paz social por meio da educação e socialização dos seus componentes. (RUSSO,
CISNE, BRETTAS, 2008, p. 141) Destacamos que a centralidade na família também
é algo assumido pela própria Constituição Federal de 1988, que a coloca como base
da sociedade e como proteção especial do Estado Brasileiro, já a Declaração dos
Direitos Humanos, dispõe que a família é o núcleo natural e fundamental da
sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. O que parece é que a
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PNAS coloca uma centralidade na família de uma forma conservadora e como uma
solução para as diversas problemáticas, nesse sentido observa MOTA (2008) que:
[...] a ofensiva das classes dominantes e, dar centralidade à
Assistência Social como mecanismo de enfrentamento das
desigualdades sociais, típicas das relações que se estabelecem no
capitalismo. Instala-se um período no qual a Assistência Social, mais
do que uma prática e uma política de proteção social, se constitui
num fetiche social. (p. 16)

O estudo realizado por IRINEU (2009), sobre a política de previdência social e
os direitos LGBT no Brasil, aponta sobre a centralidade na família nas políticas
públicas. A autora destaca que é preciso questionar e provocar as concepções de
família intrínsecas às políticas públicas e leis brasileiras, e também provoca-las
dentro do próprio segmento LGBT, uma crítica ao modelo de família instituído se faz
necessária.
Outro apontamento com relação à PNAS é que em nenhum momento há
referência a identidade de gênero ou orientação sexual na redação da política. A
categoria “gênero” é referida restritamente às mulheres, dificultando a possibilidade
de reconhecimento das configurações de conjugalidade e parentalidade de lésbicas,
transexuais, gays e travestis. Para MELLO (et all, 2010), em algumas áreas, como a
área da assistência, constata-se que as políticas voltadas para população LGBT são
incipientes, pouco consistentes ou mesmo inexistentes. As ações e programas na
área tendem a privilegiar políticas universalistas, cujos princípios e metas tendem a
negar na prática marcadores sociais como gênero, raça/etnia, orientação sexual, e
outros.
Destacamos a importância de que a PNAS desconstrua e pluralize seu
conceito e sua concepção de gênero na política de assistência social, e que também
amplie seus objetivos. Inclusive poderia atentar-se para algumas das muitas
propostas do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de
LGBT (PNCDH-LGBT)

37

, como a de “Garantir, por meio do Ministério do

Desenvolvimento Social e do Conselho Nacional de Assistência Social, a inserção
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Conforme Irineu (et all, 2010), o PNCDH-LGBT fora da esfera restrita do governo federal, parece
reinar um silencio ensurdecedor em relação ao plano, o qual ainda não se materializou como
documento que possui existência sequer administrativa, enquanto portaria ou resolução.
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do recorte de orientação sexual e identidade de gênero na Política de Assistência
Social a partir das ações de monitoramento e avaliação” (BRASIL, 2009, p. 40)
Também destacamos a necessidade de trabalhar o gênero de forma
articulada com os aspectos de classe, raça/etnia e geração, isso exige uma luta que
estará apontando para a emancipação humana, como também para a ruptura com
todas as formas de opressão e exploração nas relações sociais. É certo que foi dado
um grande passo na política de assistência social no Brasil a fim da superação da
prática assistencialista e clientelista, contudo a superação com relação às
desigualdades de gênero na PNAS ainda não é significativa. Concordamos com
FARAH (2004) de que as políticas públicas exercem um papel fundamental na
manutenção e/ou superação das opressões de gênero e sexualidade.
Os anais da I Conferência Nacional LGBT já vinham trazendo propostas para
o âmbito da assistência social, que tratam basicamente da necessidade de
capacitação dos/as profissionais de assistência social para o atendimento da
população LGBT; da inserção das categorias da identidade de gênero e orientação
sexual no SUAS e na PNAS; e da articulação da política de assistência com outras
políticas. (IRINEU, et all, 2010). Tais propostas se repetem nos anais da II
Conferência Nacional, a última realizada em 2011, cujo tema foi "Por um país livre
da pobreza e da discriminação, promovendo a cidadania de lésbicas, gays,
bissexuais, travestis e transexuais". As diretrizes/ propostas aprovadas foram:
Diretriz 1 - Garantir o reconhecimento e a inclusão de novas
configurações familiares no CAD Único da Assistência Social,
com a criação dos campos: orientação sexual, identidade de
gênero e o nome social para que a população LGBT tenha
acesso aos programas que utilizam os dados do CAD Único
como base.
Diretriz 2 - Garantir o reconhecimento e a efetivação das
demandas relacionadas à orientação sexual e identidades de
gênero com recortes étnico-raciais, geracionais, pessoas em
situação de rua, pessoas com deficiência, pessoas vivendo
com HIV/AIDS e povos e comunidades tradicionais no
processo de concessão do Benefício de Prestação Continuada
– BPC, bem como a substituição do critério de ¼ (um quarto)
do salário mínimo per capita para ½ (meio) salário mínimo per
capita e o fortalecimento da articulação entre as políticas de
assistência social, previdência social e saúde, com vistas à
ampliação do acesso desses segmentos ao Benefício.
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Diretriz 3 - Implantar e efetivar a Política Nacional de
sensibilização e formação continuada dos/das trabalhadores/as
do SUAS das esferas Municipal, Estadual e Federal para
inclusão e atendimento da população LGBT, com vistas ao
enfrentamento do estigma e a discriminação das expressões e
identidades de gênero, raça/etnia, geracional, pessoas em
situação de rua, com deficiências, vivendo com HIV/AIDS e
comunidades tradicionais, no cotidiano nos espaços públicos e
conveniados de implementação da Política Nacional de
Assistência Social.
Diretriz 4 - Efetivar a inclusão dos direitos LGBT, previstos na
Política Nacional de Assistência Social e na Tipificação
Nacional
dos
Serviços
Socioassistenciais
junto
à
implementação do SUAS – Sistema Único de Assistência
Social, no âmbito da gestão e execução da Política de
Assistência Social considerando orientação sexual e
identidades de gênero; raça e etnia, gerações, pessoas em
situação de rua, pessoas com deficiência, pessoas vivendo
com HIV/AIDS e povos e comunidades tradicionais.
Diretriz 5 - Criação e manutenção, de acordo com o que
preconiza o SUAS - Sistema Único de Assistência Social,
respeitando as identidades de gênero e orientação sexual, nas
casas de acolhimento institucional para a população LGBT, e
com ênfase na atenção às pessoas vivendo com HIV/AIDS,
Hepatites virais, geracionais e outras situações de
vulnerabilidade social. (BRASIL, 2011a, p. 127)
Tanto as propostas do PNCDH-LGBT quanto às da Conferência poderiam
auxiliar na sistematização, planejamento e avaliação da PNAS. Porém, conforme foi
destacado por Renato de Paula, um dos conselheiros da Comissão de
Acompanhamento aos Conselhos da Assistência Social, durante a fala na II
Conferência Nacional LGBT, a assistência social no Brasil, só se organiza por meio
da participação da população, por meio de organizações representativas na
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Isso significa
que se a população organizada não reivindicar os espaços não só de controle social,
mas de formulação da política, ainda haverá “prefeitos e governadores nomeando as
suas esposas, as suas primeiras damas para serem gestoras dessas pastas, para
fazer caridade, filantropia, benevolência. E nós não vamos conseguir avançar
naquilo em que a gente precisa fazer.” Ainda destaca que o SUAS criou dois
equipamentos públicos estatais de referência que além de serem equipamentos que
atendem a população nas mais variadas demandas, também possuem um papel
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político importante, que é justamente criar esta referência da assistência no estado,
para que a população que necessita do serviço da assistente social, não precise ir
ao gabinete do vereador ou não precise ir à porta da primeira dama. E esses
equipamentos são os centros de referências de assistente social e os centros de
referência especializados da assistência social. (BRASIL, 2011a)
Conforme assinala COUTO (2010), que afirmar a assistência social como
direito é tarefa de uma sociedade, e essa tarefa só pode ser realizada com a
presença forte de toda essa sociedade, disputando, nos marcos do capitalismo, a
ampliação da fatia dos investimentos que devem ser utilizados para que os efeitos
perversos da exploração do capital sobre o trabalho possam ser reduzidos. Dessa
forma, a assistência social começará a ser inscrita como um direito social que
definirá os caminhos a serem percorridos pela política. E os instrumentos que devem
romper com a cultura assistencialista devem ser perseguidos por todos aqueles que
lutam, na sociedade brasileira, pela justiça social.
Apesar de herdeiros de um passado crivado de preconceitos e de
instrumentos autoritários na área social, também é possível
identificar movimentos de rebeldia e de contraposição a esse
passado, o que credencia a sociedade brasileira a tornar a
assistência social uma equação possível com o direito social.
(COUTO, 2010, p. 187)

Nesse sentido, estaremos analisando o direcionamento da PNAS nos Centros
de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) do município de João
Pessoa, no atendimento a populações de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais, tendo em vista a expansão da assistência social no Brasil. Será levado
em consideração que:
A implantação da PNAS e do SUAS tem liberado, em todo território
nacional, forças políticas que, não sem resistências, disputam a
direção social da assistência social na perspectiva da justiça e dos
direitos que ela deve consagrar, a partir das profundas alterações
que propõe nas referências conceituais, na estrutura organizativa e
na lógica de gestão e controle das ações na área. (COUTO;
YAZBEK; RAICHELIS; 2012. p.60)

As análises aqui apresentadas estarão levando em consideração a
problemática da orientação sexual e identidade de gênero, como umas diversas
expressões da questão social. Nesse sentido, discutir a assistência social na sua
dimensão de gênero e sexualidade nos faz apreender que a política não está isenta
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de condicionantes e contradições que, apesar de não estarem diretamente ligados à
esfera da produção, estão na esfera da reprodução social e atribuem um papel
importante à sua história e à forma como a compreendemos. (RUSSO, CISNE,
BRETTAS, 2008)
Também não deixaremos de considerar que o debate acerca das opressões
de gênero e sexualidade é recente nas profissões e nas políticas públicas e
demanda aprofundamento teórico-político crítico. O Serviço Social é uma das
poucas profissões que vem pautando este debate, porém é necessário refletir que
os quatro anos de formação não é tempo suficiente para que um futuro assistente
social apreenda criticamente todas as formas históricas de preconceito. É preciso
considerar o fato de que na sociabilidade capitalista, as relações sociais vigentes se
alimentam do conservadorismo e encontraM diversas formas de reproduzir o
machismo, a homofobia, a lesbofobia, a transfobia e tantas outras formas de
preconceito e discriminação na vida social.

3.4

O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO LGBT NOS CREAS DO

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA

Segundo dados do ano de 2013 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o município de João Pessoa, situado no Estado da Paraíba
possui cerca de 723.515 (setecentos e vinte e três mil, quinhentos e quinze)
habitantes. Através de informações do Plano de Assistência Social do Município de
João pessoa do ano de 2011, o governo municipal através do Orçamento
Democrático, realizou a divisão dos bairros em zonas (norte, sul, leste e oeste),
dessa forma, a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES), programa suas
ações e serviços tendo como princípio de organização territorial as regiões
orçamentárias também trabalhadas pelo orçamento democrático. Destarte, o
município de João Pessoa trabalha diretamente com a abordagem territorial, um dos
eixos da PNAS 2004, e conforme afirmam COUTO (et all, 2012), o território é o
terreno das políticas públicas, onde se concretizam as manifestações da questão
social e se criam os tensionamentos e as possibilidades para seu enfrentamento.
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Segundo informações da SEDES, atualmente o município possui cinco
CREAS, sendo que a pesquisa aqui apresentada foi desenvolvida em três CREAS:
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Programa de
Atendimento Especializado à Família e Indivíduos (CREAS/PAEFI), localizado na
Rua 13 de Maio, n° 508 no Centro da Capital; o CREAS/MSE que é responsável
pelo atendimento de medidas socioeducativas para jovens e adolescentes,
localizado na Avenida: São Paulo Nº 589, no bairro dos Estados; e por fim no
CREAS/POP, que atende a população em situação de rua, localizado na Rua Treze
de Maio, N° 762, também no centro da capital. A escolha se deu na garantia de
obter todos os serviços no âmbito dos CREAS existentes em João Pessoa.
Segundo informações do site da prefeitura municipal38, o CREAS é um
serviço de âmbito nacional implementado pela Prefeitura de João Pessoa, através
da SEDES, em parceria com o MDS. O CREAS consiste num conjunto de ações, no
âmbito da PNAS, de atendimento e Proteção Social Especial (PSE) de média
complexidade às pessoas e famílias vítimas ou em risco de violência, negligência,
abandono, abuso e exploração sexual, bem como a adolescentes em cumprimento
de medidas socioeducativas. Funcionam integrados ao Sistema de Garantia de
Direitos, articulando o atendimento da proteção social básica e especial da
assistência social às ações de políticas públicas nos campos da saúde, educação,
habitação, trabalho e renda, segurança, justiça, esporte, cultura e lazer.
Ainda segundo informações do site da prefeitura municipal, os objetivos do
CREAS no município consistem em proteger e atender crianças e adolescentes
vitimizado (a)s pela violência assim como seus familiares, proporcionando-lhes
condições para o fortalecimento de sua autoestima e o restabelecimento do seu
direito à convivência familiar e comunitária; acompanhar adolescentes e suas
famílias durante o cumprimento de medidas socioeducativas em meios abertos e
sua inserção em outros serviços e programas socioassistenciais; e por fim criar
condições para garantia dos direitos fundamentais, e o acesso aos serviços públicos
existentes no Município de João Pessoa, nos diversos campos da proteção social. O
público atendido é de crianças e adolescentes vítimas ou em risco de violência,
abuso e exploração sexual e seus familiares; pessoas (idosos, pessoas com
38

Ver em http://www.joaopessoa.pb.gov.br/secretarias/sedes/creas/

119

deficiência, famílias) em situação de risco pessoal e/ou social e adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas. De imediato atentamos para o fato de
não haver no público atendido qualquer menção a usuários que possuam seus
direitos violados com relação a sua identidade, o site da prefeitura parece deixar
bem claro que não há nenhuma ação ou serviço nos CREAS do município de João
Pessoa para populações LGBT. Nessa direção, destacamos que para fins de
autorização para coleta de dados dessa pesquisa, ao procurarmos a Diretoria de
Assistência Social (DAS) e o Serviço de Proteção Especial de Média complexidade
do município, os/as respectivos coordenadores alertaram para o fato do serviço do
CREAS não atender a população LGBT.
De fato, esse tipo de situação contradiz com a PNAS, ao tratar como seu
público usuário identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual,
(BRASIL, 2004a) como também entra em contradição com um dos programas da
PNAS, definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços
assistenciais, o PAEFI, que possui como público usuário, famílias e indivíduos que
vivenciam violações de direitos por ocorrência discriminação em decorrência da
orientação sexual e/ou raça/etnia; outras formas de violação de direitos decorrentes
de discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua
condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar. (MDS, 2009)
Dessa forma, foi de extrema importância no ato da pesquisa, constatar se haveria
emandas de populações LGBT sendo atendidas nos CREAS. Identificamos de
maneira “tímida” alguns usuários que já haviam procurado pelo serviço, porém,
infelizmente, constatamos que não há um serviço de atendimento específico para
populações identificadas como LGBT, como também não há identificação nas fichas
dos atendimentos sobre orientação/identidade do gênero, o que dificultou ainda mais
o procedimento de reconhecimento da população nos locais. Destacamos que nos
três CREAS pesquisados, solicitamos as fichas de acolhimento e/ou folha de
identificação dos/as usuários que chegam ao serviço, porém apenas duas fichas
foram liberadas para a análise da pesquisa. E em apenas uma continha à
identificação com relação à orientação sexual. (Ver anexo).
Sobre a demanda de atendimento aos/as usuários/as que chegam aos
serviços do CREAS, os/as profissionais destacaram que:
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“Não sei, porque não tem. E se tiver, é como eu te disse fica em “off”. Eles
não se assumem, entendeu? [...] Na ficha de identificação tem essas
perguntas aqui, mas eu nunca fiz. Porque tem uns que se declaram já, “de
cara”. Mas tem outros que se sentem ofendidos, ai por vários impasses que
já sofreu, ate por causa de agressão, entendeu? Ai eu preferi, até pra me
prevenir, sabe? Porque aqui como não tem segurança nenhuma, eles se
sentem ofendidos... olha ai que absurdo né? Eu acho que é o próprio
preconceito da parte deles mesmo. [...] Alguns “de cara” já dizem que são.
Tipo, o meu nome é Suzi Evelyn, ele fez: oh meu nome é Fabiano, mas não
põe Fabiano não, põe Suzi Evelyn, que é como eu me chamo. Dai eu fiz: tá
tudo bem. Tanto que o cartão do SUS dele, eu tirei Suzy Evelyn, o nome
que ele queria ser chamado.” (entrevistado/a 2)
Não. Não tem, nunca chegou nenhum... olha só, esporadicamente chegam
aqui, eu não sei se é isso que você quer saber, são meninos que se sentem
meninas, é isso? Quando eles chegam aqui no CREAS, nós perguntamos
“como é que você quer ser chamado? Quer ser chamado de Antonio ou
Antonia?” Se disser Antonia, ai fica Antonia pra todo mundo, e isso nunca
chegou a ser problema, aqui não. Mas assim, não temos muitos casos não,
são pouquíssimos sabe? Eu acho que entre os 100, talvez a gente tenha
uns três. (Entrevistado/a 4)
Eu acredito que tenha população. Porque assim, existe serviços
específicos, então assim, antes as pessoas não se preocupavam com isso e
hoje já existe essa preocupação, já tem atendimentos, já tem pessoas
preparadas pra atender esse publico, e antes nos não tínhamos, ficava
muito a desejar. [...] Nosso CREAS atende principalmente na questão do
abuso sexual de crianças, é a principal demanda aqui. Mas com LGBT,
fazemos os encaminhamentos, porque aqui nós não atendemos e como tem
um serviço especifico. (Entrevistado/a 3)

Portanto, o serviço do CREAS possui o entendimento que a população LGBT
existe, mas tal demanda quando é identificada é transferida para serviços no
município que trabalham diretamente com violação de direitos de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais. No caso, esta demanda estaria sendo atendida
pelo Centro de Referência dos Direitos Humanos de LGBT e Combate a Homofobia
da Paraíba (ESPAÇO LGBT). O que nos parece é que há uma certa dificuldade no
atendimento a estes usuários no serviço dos CREAS, por não haver um serviço
“especifico” para população LGBT, são feitos encaminhamentos para aquele que
seria o serviço correto para o atendimento. Dessa forma, não parece haver clareza
para os/as profissionais sobre o objetivo e a função dos CREAS, muito menos é
materializado a política de assistência social para a população LGBT, no sentido de
universalização do acesso a programas, serviços e benefícios.
“Os usuários já pediram várias vezes para ter enfermeiro, psiquiatra, mas
não adianta, porque a gente tem esse serviço aqui justamente para
encaminha-los para outros serviços. Então, como já existe esse serviço
LGBT, no caso faríamos encaminhamentos para usuários irem ao serviço
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LGBT, entendeu? O nosso CREAS é pra isso, para encaminharem eles pra
vida.” (entrevistado/a 2)
[...] pra não sobrecarregar o serviço, como existe um serviço especifico. E
ate porque eles trabalham só com essa população, então assim, a gente
resolveu... fazer esses encaminhamentos, porque não sobrecarrega tanto o
nosso serviço. Porque já atendemos pessoas com deficiência, já atendemos
idosos, nós atendemos criança e adolescentes e não é só o
atendimento,também realizamos a visita. Então assim, sobrecarrega muito a
gente, porque alem das visitas à gente tem que dar conta dos relatórios,
tem que fazer os encaminhamentos. (Entrevistado/a 3)

Constatamos que nos CREAS pesquisados, o atendimento concentra-se em
crianças e adolescentes, idosos, população de rua, adolescentes em medidas sócio
educativas e o trabalho com as famílias dos/as usuários, o que infelizmente vem a
comprovar informações do próprio site da prefeitura. Conforme a fala dos/das
entrevistados/as o serviço está concentrado em crianças que sofreram abuso,
violência sexual e negligência, população em situação de rua e de medidas sócio
educativas para adolescentes em conflito com a lei.
A justificativa de não sobrecarregar o serviço parece comum não apenas para
os profissionais do Serviço Social, mas de toda a equipe inserida no CREAS. Sobre
esse aspecto, o/a assistente social do ESPAÇO LGBT problematiza que a demanda
LGBT que chega a outros serviços, deveria estar sendo atendida, pois
contraditoriamente os serviços do CREAS, pelo menos na teoria, são os mesmos
serviços que são oferecidos pelo ESPAÇO LGBT:
Os desafios é a compreensão do serviço publico que eles que tem que
atender os usuários e não mandar tudo pra cá, acho que esse é o grande
desafio que a gente tem trabalhado nas formações. [...] o usuário LGBT tem
que ser atendido lá, não tem que tá mandando pra cá pra fazer uma terapia
se no CREAS tem psicólogo,” e, qual o papel do psicólogo no CREAS?”
Eles falaram que eles não fazem terapia, mas não fazem terapia, por quê?
Porque aqui tem serviço de terapia, porque na verdade o CRAS é que não
faz terapia, a lei diz que o CRAS não faz, mas o CREAS faz sim, mas eles
não querem fazer, então esse é um desafio né? Que é só a historia do
repassar, encaminhar, encaminhar, encaminhar... e não é bem assim...[...] o
CREAS tem que atender a população LGBT e não ficar mandando pra cá
pra fazer uma terapia aqui de uma hora.

Destacamos aqui que o ESPAÇO LGBT e CREAS dispõem de uma equipe de
profissionais semelhantes, ambos contam com profissionais de áreas como
Psicologia, Serviço Social e Direito. A função do/a profissional de Serviço Social,
tanto nos CREAS como no Espaço LGBT é o da orientação, acompanhamento e
realizar encaminhamento social a população, visando à promoção e interlocução
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com os programas sociais existentes no município de João Pessoa e Estado da
Paraíba (No caso do Espaço LGBT que por ser um serviço estadual, recebe
demandas de todo o Estado da Paraíba) para a inclusão destes e destas usuárias
em tais programas. Questionamos aqui, se a função do/a profissional é a mesma no
CREAS e no ESPAÇO LGBT, porque os/as profissionais encaminham os/as
usuários identificados como LGBT para um serviço específico? Porque os centros de
referência especializados na assistência social não realizam o serviço? Para obter
direitos os/as usuários/as são submetidos a diferentes e diversos encaminhamentos,
e conforme destaca BARROCO (2012), as diversas práticas profissionais e suas
responsabilidades tendem a ser dissolvidas no interior da burocracia institucional, na
medida em que uma mesma situação é atendida, de forma fragmentada, por
diferentes agentes, sem que nenhum detenha o processo em sua totalidade e
assuma a responsabilidade integral pelo mesmo. O caminho percorrido pelo usuário
– desde a solicitação do serviço até a obtenção do direito é, em geral, um verdadeiro
“calvário” de idas e vindas entre instituições, em que não raras vezes enfrentam
situações de descaso e humilhação. (p. 78-79)
É através da instalação dos CREAS, como unidades de referência da
Proteção Social Especial, que se materializam as ações da PNAS e do SUAS, dessa
forma pode ser considerada como uma estratégia para organizar, qualificar e
potencializar as ações da assistência social no Brasil. Porém, a instalação dos
CREAS nos municípios não assegura que as condições de trabalho e atendimento
sejam garantidas e realizadas. As condições de trabalho dos profissionais inseridos
nos CREAS, segundo o Art. 6° da lei LEI Nº 12.435, DE 6 DE JULHO DE 2011, que
dispõe sobre a organização da assistência social, provê que as instalações dos
CRAS e dos CREAS devem ser compatíveis com os serviços neles ofertados, com
espaços para trabalhos em grupo e ambientes específicos para recepção e
atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurada a acessibilidade às
pessoas idosas e com deficiência. Porém, na realidade cotidiana, as coisas são bem
diferentes, os/as profissionais dos CREAS analisados destacaram as dificuldades e
desafios no que diz respeito às condições físicas do ambiente de trabalho:
“[...] os desafios são de trabalhar dentro do próprio espaço, como você está
presenciando... de vez em quando alguém entra aqui. Porque são poucas
salas para os profissionais e para os atendimentos. Muitas vezes quando

123

um profissional está atendendo o outro tem que ficar do lado de fora
esperando.” (Entrevistado/a 3)
“As condições de trabalho são essas que você está vendo, estamos em
uma casa improvisada, e esperando o nosso CREAS, “legalzinho como
manda o figurino”, mas ele ainda não chegou. O carro nós não temos como
gostaríamos. Queríamos o carro para fazermos as visitas domiciliares que
precisam, ele tem dias de vir para cá, e a gente tem que se mexer dentro do
horários e dias do carro, ele vem nas terças e quintas e a gente tem que se
organizar em função disso. [...] E nos movemos dentro dessa limitações, de
carro, de materiais de consumo, limitação do lugar “legal” minimamente
fresco. Nós temos uma sala ali que “tá” quebrada, que você não conseguiria
ficar lá. Não tem lugar pra fazer as oficinas, [...] Ai, o que fazemos? Não tem
lugar pra fazer oficina, então vamos pra cozinhar, pega a mesa da cozinha,
mesmo o lugar sendo quente do jeito que é, e fazemos essa oficinas...
(Entrevistado/a 4)

Dessa forma, não há garantia e articulação das três dimensões fundamentais
para a atuação de Assistentes sociais na Política de Assistência Social: “as
atividades

exercidas

pelos/as

trabalhadores/as,

as

condições

materiais,

institucionais, físicas e financeiras, e os meios e instrumentos necessários ao seu
exercício.” (CFESS, 2013a, p. 31) Ao contrário, observam-se frágeis estruturas
institucionais que fazem parte da realidade cotidiana, como também os recursos
reduzidos e pouco qualificados, que acabam dificultando o trabalho desses
profissionais. Também deve-se alertar para o fato de que:
[...] na basta superar a cultura histórica de ativismos e de ações
improvisadas, substituindo-as por um produtivismo quantitativo
medido pelo número de reuniões, número de visitas domiciliares,
número de atendimentos, se os profissionais não detiveram o sentido
e a direção social do trabalho coletivo, se não forem garantidos
espaços coletivos de estudo e reflexão, que possam por em debate
concepções orientadoras e efeitos sociais e políticos das práticas
desenvolvidas. (COUTO; YAZBEK; RAICHELIS; 2012. p.83)

Nos CREAS pesquisados constatamos a importância que os profissionais
atribuem com relação á necessidade do trabalho interdisciplinar na equipe e com os
demais serviços do município. COUTO (et all, 2012) destaca que a intersetorialidade
deve

expressar

a

articulação

entre

as

políticas

públicas,

por

meio

do

desenvolvimento de ações conjuntas destinadas à proteção social básica ou
especial

e

ao

enfrentamento

das

desigualdades

sociais

identificadas.

A

intersetorialidade deve ser o principio orientador da construção das redes
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municipais, nos CREAS pesquisados, os/as profissionais alertaram sobre a
dificuldade do funcionamento dos serviços através das redes:
Como nós trabalhamos em rede né? Então assim, os serviços, uns
cumprem com o seu papel, outros não. Então, assim... muitas vezes a
gente, é como se você nadasse, nadasse e morresse na praia, entendeu?
Porque você faz o seu papel, só que o serviço pra quem você repassa né?
Ai, tem as dificuldades, tem as burocracias que na realidade acaba não se
concretizando o serviço, né? O trabalho que nós fazemos. Porque nós
dependemos de vários outros trabalhos, o CREAS trabalha com o Conselho
Tutelar, trabalha com Vara da infância, delegacias, trabalhamos também
com conselho da criança e do adolescente. Então assim, muitas os
encaminhamentos que são feitos, nós não obtivemos resposta. Não posso
nem dizer que a rede é furada né? (risos). Porque assim...não é repassado,
às vezes a gente se sente até angustiado né? Como o profissional se sente
de mãos atadas. Porque você faz o seu serviço, mas quando chega lá na
frente ele para. (Entrevistado/a 3)
[...] Eu acho que no geral, não é a questão do CREAS MSE, e da política de
assistência. É a política de assistência intercalada com as outras políticas,
políticas de habitação, a gente tem meninos aqui que não tem nem onde
morar. O menino mora na rua e a juíza decreta que o menino vai cumprir
medida, como assim? Ai eu vou e faço meu relatório, e esclareço que o
menino mora na rua, não tem endereço físico, não tem onde guardar
documentos. (Entrevistado/a 4)

Dessa forma, o desenvolvimento de estratégias de articulação e gestão que
viabilizem e ampliem a abordagem intersetorial dos serviços e órgãos públicos, é
certamente um desafio e um caminho necessário para a consolidação das políticas e
programas. A intersetorialidade supõe a implementação de programas e serviços
integrados e a superação da fragmentação da atenção pública às necessidades
sociais da população, também envolve a agregação de diferentes políticas sociais
em torno de objetivos comuns. (COUTO; et all, 2012. p. 61). Nos CREAS também foi
problematizado a dificuldade de articulação do/a próprio/a assistente social com
outros/as profissionais:
Isso às vezes é o nosso maior entrave, por incrível que pareça. [...] O saber
que o assistente social sabe é gigante perto dessas pessoas, entendeu?
[...]. Porque a gente faz um diagnostico mais justo, é um diagnostico que
elas não conhecem, elas conhecem um diagnostico que vem a partir de
uma punição, porque a justiça é punitiva, essa coisa da justiça ser
socioeducativa é uma coisa muito nova pra eles. O promotor chega lá e diz
assim “eu odeio essa lei, essa lei que não prende o menino com 15 com 16
anos, da maioridade penal”. Ele diz isso pra gente em audiência. A juíza
chega e diz assim “e pra que esse cabelo ridículo ai? Você tá se achando,
com esse cabelo” Para nós, isso é uma agressão, [...] imagina um
adolescente escutando isso “olha ai, a cara de bandido que ele tem”. É
nesse nível, então assim o trabalho do assistente social ele é todo tempo
bombardeado por essas situações que nós não conseguimos resolver
sozinhos. Fazemos todo o trabalho com o garoto aqui, o garoto chega, nós
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o respeitamos, chama-o pelo nome, faz reconhecer quem é ele dentro do
sistema. Mas quando chega lá, esse serviço é prejudicado na maioria das
vezes, pelo serviço de outras pessoas. [...] Então, tentamos trabalhar
consertando os erros que vem de outros locais. Outro entrave grande, é a
inserção dos meninos pra cumprir medida sócio educativa, pois ninguém
quer. Quem vai querer um menino que ele já cometeu assalto, que ele usa
ou vende drogas. Então, pra colocar esse menino dentro de um posto de
saúde, dentro de uma escola no meio de outras crianças, com toda a
parafernália de problemas que existe no sistema educacional... você vai
colocar um menino que vai ser uma preocupação, então as escolas não
querem. Então, tentamos fazer uma sensibilização, “olhe poderia ser seu
filho, poderia ser o meu”. Eu digo muito isso, a partir do seu comportamento
ele pode se ajeitar, e o local certo é aqui, é dentro da escola, porque você é
uma técnica e você sabe como é importante, sabe como é pedagógico você
apoiar. Então a partir dai a gente vai naquele joguinho de formiguinha,
colocamos o menino lá e ao primeiro sinal de desconfiança que o menino
esteja fazendo alguma coisa errada, já ligam pra cá e temos que retira-lo e
colocar em outro local. É muito difícil, a inserção dos meninos é muito difícil,
é a questão mesmo do preconceito e do medo. (Entrevistado 4)

Nesse sentido, destacamos que com a intersetorialidade as possibilidades de
atendimento são ampliadas. Ela também supõe a articulação entre sujeitos, para
que possam criar propostas e estratégias conjuntas de intervenção pública para
enfrentar problemas complexos impossíveis de serem equacionados de modo
isolado. (COUTO; YAZBEK; RAICHELIS, 2012) Dessa forma, a intersetorialidade
também tem como significado, a efetivação de diálogos para a garantia do
atendimento de forma integral.
Além de problemas com relação ao funcionamento em rede, alguns
profissionais também destacaram a dificuldade em assumirem cargos que não são
de sua responsabilidade:
[...] nós temos um coordenador, que como você pode ver ele não está
aqui... é difícil demais, ai ele quer colocar as coisas na minha
responsabilidade, e eu não estou contratada pra isso, tá entendendo? É
muito complicado o serviço aqui neste CREAS. (Entrevistado/a 2)

Com relação ao enfretamento neste tipo de situação, apresentamos as
contribuições de BARROCO (2012), que afirma que cabe ao profissional saber o seu
papel e recusar atribuições que não são do Serviço Social, o que tem sido feito em
inúmeras práticas comprometidas eticamente, no confronto com o conservadorismo
institucional. Isso depende de um trabalho de equipe, em articulação com outras
forças dentro e fora da instituição (outros profissionais, outras entidades etc.)
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Além disso no Código de Ética do/a Assistente Social, é vedado ao/a
profissional, “acatar determinação institucional que fira os princípios e diretrizes
deste Código.”; como também “assumir responsabilidade por atividade para as quais
não esteja capacitado/a pessoal e tecnicamente” “(CFESS, 2012a, p. 27-28) Porém,
como afirma BARROCO (2012), como todo trabalhador assalariado, o/a Assistente
Social vivencia em seu cotidiano o desemprego, a exploração do trabalho, a
precarização e desregulamentação, também vivencia a criação de atividades
temporárias, sem nenhum tipo de segurança e benefícios. E também com a
instituição de novos cargos e funções técnicas similares às praticadas pelo
profissional de Serviço Social, dessa forma, quem não se submete as regras da alta
exploração do trabalho é substituído sem grandes esforços por outros/as
profissionais, tendo em vista as necessidades de sobrevivência dos próprios
trabalhadores. Nesse sentido, destaca MARANHÃO (2008):
Na situação atual de mundialização do capital financeiro, a economia
brasileira, que se encontra amplamente subordinada aos desígnios
dos especuladores internacionais, está fadada a produzir altas taxas
de desemprego, subemprego e precarização das relações salariais.
(p. 120)

Dessa forma, o capital não conseguiu livrar-se de sua lei tendencial básica de
desenvolvimento, que quanto mais se acumula riqueza em forma de capital de um
lado, do outro lado mais se aglutina a massa de trabalhadores despossuídos de
capital. “Essa é a lei geral da acumulação capitalista que se contraí, repõe ou se
renova de acordo com as peculiaridades de cada tempo.” (MARANHÃO, 2008, P.
127)
Também foi problematizado a dificuldade de trabalhar com uma equipe
profissional incipiente, como afirmam os/as profissionais dos CREAS pesquisados:
“ já fazem três meses que estamos sem coordenação. Temos dois
Assistentes sociais, dois psicólogos, dois educadores e um advogado.”
(Entrevistado/a 3)
“Esse meu CREAS tá devasado, precisa de duas assistentes sociais, só
tem eu de técnica aqui, não tem nenhuma psicóloga, sabe? A gente tá
assim de mãos atadas, são 40 pessoas todo dia. Então... infelizmente eu
sozinha não posso fazer muita coisa. [...] Eu só trabalho no período da
manhã e fico só até o meu horário, a tarde fica só uma educadora e uma
técnica administrativa (que não faz nada). Ai no caso, o meu serviço eu só
vou dar continuidade no outro dia quando eu chego, tá entendendo? Ai, não
tem outra pessoa pra mim repassar, ai assim... a gente ta fazendo, tá
tentando... e tá aos trancos e barrancos. (Entrevistado/a 2)
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“Aqui nós temos assistente social, psicólogo, agente administrativo,
advogado, e tem uma equipe de apoio que são esses meninos que ficam ai
fora, a segurança armada.” (Entrevistado/a 4)

Segundo informações do site da prefeitura municipal, a equipe técnica dos
CREAS é formada por Assistente Social, Psicólogo, Pedagogo, Educador Social e
Advogado, o que infelizmente na prática isso não vem se efetivando em todos os
CREAS de João Pessoa. A falta de profissionais qualificados na assistência social é
um dos grandes desafios que se apresenta não só no município de João Pessoa,
mas de muitos outros municípios espalhados pelo Brasil, conforme a pesquisa
apresentada no livro “Sistema Único de Assistência Social no Brasil: uma realidade
em

movimento”,

que

discorre

sobre

dificuldade

na

estruturação

e

na

institucionalização do SUAS, o que propicia improvisações e adaptações intuitivas
na implantação e funcionamento de suas unidades de atendimento – os CRAS e
CREAS – o que consequentemente, reforça a tradicional informalidade no campo
assistencial.
De acordo com COUTO, YAZBEK, RAICHELIS (2012, p. 85) quanto mais
qualificados os servidores e trabalhadores da assistência social, menos sujeitos a
manipulação e mais preparados para enfrentar os jogos de pressão política e de
cooptação nos espaços institucionais, conferindo qualidade e consistência teórica,
técnica e política ao trabalho realizado. A realidade de João Pessoa enfrenta o
desafio de uma cultura que se contrapõe a concepção da política de assistência. Ao
que parece a principal preocupação está centrada em obter uma estrutura adequada
para o atendimento da população que chega ao serviço, e não parece haver uma
real preocupação do direcionamento no atendimento da política de assistência que
está sendo efetivada no local. Concordamos com YAZBEK (et all, 2012.) ao destacar
que assistência social é um campo permeado de lutas e resistências entre o novo e
o velho, permanências e rupturas, que devem ser apreendidas na dinâmica das
forças sociais e políticas que atuam historicamente no chamado “campo
assistencial.”
Também é de curto o período de implantação da PNAS e do SUAS,
houveram grandes avanços qualitativos na assistência social no Brasil, porém
apesar dos avanços reconhecidos, é necessário ainda ampliar o nível de cobertura
da população em situação de vulnerabilidade e riscos, bem como qualificar os
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serviços ofertados e aprimorar a gestão nas três esferas federativas. (BRASIL,
2011b) Além das condições físicas de trabalho, o/a Assistente Social se esbarra com
diferentes situações dos/as usuários. Um dos/as profissionais destaca que a
demanda LGBT é algo novo tanto nos CREAS como em todos os serviços:
Questiona BARROCO (2012) que se o/a profissional não estiver aberto para
aceitar o direito de escolha do outro, ou mesmo a possibilidade de o outro não ter
alternativo, como poderá conviver com as diversas circunstâncias que apresentam
seus usuários? Se estiver absorto em atitudes preconcebidas e estereótipos, como
poderá se relacionar com essas situações no trabalho profissional?
Constatamos que a PNAS aparece “limitada”, não só na sua redação como
também na sua materialização. E conforme assinala SILVA (2012) a expansão da
política de assistência social revela contradições e inconsistências no novo marco
regulatório desta política, o qual é impregnado pelos atuais preceitos sociaisliberalistas do capital, a expansão também revela, que a implementação do SUAS
está muito inferior da concretização dos avanços normativos da Política de
Assistência Social em usufruto substantivo de direitos através dos serviços
socioassistenciais, posto que, os que

necessitam da Assistência Social não a

encontram na rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social.
Aqui constatamos que por vezes os usuários identificados como LGBT que
procuram pelo atendimento nos CREAS não encontram a proteção social garantida
pelos serviços socioassistenciais, são encaminhados para outros serviços, quando
poderiam realizar as ações no próprio CREAS.

3.5 RELAÇÃO DOS CREAS COM O CENTRO DE REFERÊNCIA DOS
DIREITOS LGBT E COMBATE À HOMOFOBIA DA PARAÍBA (ESPAÇO
LGBT)

O Centro de Referência dos Direitos de LGBT e Combate a Homofobia da
Paraíba (Espaço LGBT39), localizado na Praça Dom Adauto, 58, Centro da capital

39

Mantido por convênio firmado entre Governo Federal, através da Secretaria de Direitos Humanos/
Presidência da República e Governo Estadual da Paraíba, através da Secretaria Estadual da Mulher
e Diversidade Humana e Secretaria de Desenvolvimento Humano, ambas criadas no ano de 2011.
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paraibana, tem por fim promover a defesa dos direitos humanos de lésbicas, gays,
bissexuais, travestis e transexuais, trata-se de um serviço de enfrentamento à homolesbo-transfobia no estado da Paraíba. O município de João Pessoa foi o primeiro da
Paraíba a criar um órgão de governo com políticas específicas, embora não
exclusivas, para população LGBT, a Assessoria de Políticas Públicas para
Diversidade Humana (APPDH), criada desde 2005, aonde vem realizando ações e
pautando o debate voltado à promoção de políticas públicas para população LGBT
nas áreas de Educação, Saúde, Direitos Humanos e Justiça Social. A APPDH é
ligada a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES), que busca promover a
redução das desigualdades em torno das diferentes identidades entre as populações
do município de João Pessoa.
Com relação ao funcionamento e objetivos do local, o assistente social do
ESPAÇO LGBT, afirma que:
“Na verdade é um serviço do CREAS especializado com a população LGBT.
Ele nasce da mesma forma que o CREAS começou a criar modalidades de
população de rua... né? Na mesma época foi criada a modalidade LGBT. A
diferença é que ele não nasce na Assistência Social, ele nasce e é
financiado pela Secretária de Direitos Humanos. Ela é articulada nos
estados com a Secretaria de Assistência Social. O financiamento é da
secretaria de Direitos Humanos, mas ele é vinculado às secretarias de
assistência social dos estados. Por isso aqui, a gente tá num prédio da
secretaria de desenvolvimento humano que ele nasceu aqui, ai hoje ele tem
duas secretarias que tomam conta, a de assistência social e a secretaria de
mulheres onde tem uma pasta pra LGBT.”

O Centro de Referência de Direitos LGBT e Combate a Homofobia, é um
serviço público do Governo Federal executado pela SEDH (Secretaria Especial dos
Direitos Humanos da Presidência da República) em parceria com organizações da
sociedade civil, Governo Estadual e Governos Municipais. Foi implantando em 2008,
através da parceria com a ASTRAPA (Associação dos Travestis da Paraíba) e o
Governo Federal, destacando-se por ser o primeiro serviço público disponibilizado a
população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, durante dois
anos. Posteriormente com Realização da 1ª Conferencia Nacional da Cidadania dos
LGBT em Brasília ocorreu à estatização do Centro de Referencia dos Direitos dos
LGBT e Combate a Homofobia, como serviço continuo executado apenas pelos
Governo Municipais e Estaduais do Brasil.
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Na mesma direção o Governo da Paraíba firmou convênio com o Governo
Federal através da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana e da
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, em parceria com a Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República, no âmbito do Programa Garantia
e Acesso a Direitos, a implantação em 2011 do Centro de Referência dos Direitos
LGBT e Combate à Homofobia, que também é conhecido como o Espaço LGBT
(iremos denomina-lo assim daqui por diante), serviço destinado às lésbicas, gays,
travestis, transexuais e intersex, que tiveram os direitos violados, foram vítimas de
discriminação, preconceito e intolerância pela orientação sexual e identidade de
gênero.
Seu objetivo é o de atender a comunidade LGBT, familiares e amigos vítimas
de discriminação e violência homo-lesbo-transfóbica; fornecer orientação para a
sociedade em geral sobre os direitos do cidadão, esclarecimento de dúvidas sobre
saúde e serviços sociais; assim como a sensibilização e capacitação de gestores
públicos e segmentos da sociedade local sobre homofobia e cidadania LGBT, a
formação de um banco de dados estatísticos estadual sobre homofobia e uma rede
de apoio (SILVA e MORAES, 2012). De acordo com informações do próprio local, o
serviço conta com a parceria de algumas instituições, tais como a Coordenação
Municipal da Proteção Básica da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES);
Coordenação Nacional do Disque 100; Casa Abrigo de João Pessoa; Delegacia de
Crimes Homofóbicos; Movimento do Espírito Lilás (MEL); Hospital de Emergência e
Trauma; Programa Cidadão/Secretaria de Desenvolvimento Humano (SEDH);
Cartório de Registro Civil de João Pessoa; Sistema Nacional de Emprego (SINE) –
João Pessoa; Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos – UFPB; Coordenação
Municipal do Bolsa Família - SEDES; ONG Cordel Vida. (PARAÍBA, 2012), e outras.
O Serviço Social no ESPAÇO LGBT é a porta de entrada dos/das usuários/as
que chegam ao local, o primeiro atendimento é realizado através de um cadastro
geral do usuário ou usuária, cujo trabalho é desenvolvido pelas/os Agentes de
Direitos Humanos junto com o/a Assistente Social. A ficha de cadastro é o
instrumento de identificação dos/as usuários/as onde contém informações como:
idade, endereço, orientação sexual, identidade de gênero, situação sócioeconômica, e também identifica se este usuário/a já foi vítima de alguma violência
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em função da orientação sexual ou identidade de gênero. De acordo com o/a
Assistente Social, todos/as usuários que chegam ao ESPAÇO LGBT passam pelo
Serviço Social.
No que diz respeito à política de assistência social responder as
necessidades da população LGBT no local:
Respondemos ao que eles vem buscar, acesso aos direitos, informações,
questão judicial, penitenciaria, aqui acontece de tudo... serviços do
ambulatório, dá entrada de processos do INSS ... que eles dão entrada e
por vezes é negado, então damos entrada a partir do setor jurídico e
fazemos o acompanhamento. Quando é BPC, eu dou entrada... se for
negado, entramos com ação na justiça federal. Temos ganhado todos os
casos que de fato existe o direito. Quando não tem direito, a gente também
já diz “olhe, a lei diz isso você não tem direito por “isso, isso, isso” e não
adianta dar entrada”. Mas quando tem o direito, damos entrada e a gente
ganha.
[...] na assistência a gente tem conseguido cadastrar as usuários que de
fato tem direito no BPC, a gente já conseguiu quatro casos judiciais de
pensão por morte, tanto de casais gays, casais lésbicas e também de
travestis.

De acordo com SILVA (2014), o Espaço LGBT conta com um espaço
pequeno e limitado para a realização das atividades, o que acaba sobrecarregando
alguns cômodos da instituição, como é o caso da recepção. O Centro funciona em
um prédio onde também operam outros serviços que não são voltados a questão
LGBT.
Nesse sentido, o/a profissional do local também aponta as dificuldades com
relação às condições de trabalho:
As condições de trabalho são mais ou menos. Primeiro é um trabalho
pesado, segundo a estrutura pra funcionamento não é muito boa. Aqui
funciona muito bem o centro de referencia, porque todo mundo que tá aqui
veio do movimento social e passou na seleção. Diferente do que a gente vê
nos CRAS e CREAS que tem mais recurso financeiro que a gente, porém
não consegue fazer a metade do serviço que a gente faz. Aqui não temos
recursos financeiro, só recebemos o básico né? O salário dos funcionários,
água, café e energia... computadores, só isso... e o telefone.

O ESPAÇO LGBT, vem se destacando na Paraíba, pelas ações no
enfrentamento da homo-lesbo-transfobia do Estado, como também no engajamento
da campanha “Tire o Respeito do Armário”, que tem como objetivo levantar o debate
na sociedade e mobilizar a população pelo fim da homofobia”, e de todas as formas
de preconceito como também vem sendo divulgada pelo local a campanha “O Amor
Fala Todas As Línguas” do conjunto CFESS/CRESS.
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Como já constatamos com os/as profissionais do CREAS, muitas das
demandas de atendimentos para populações LGBT que chegam ao local, são
encaminhadas ao ESPAÇO LGBT, que vem se configurando como um serviço de
destaque em todo o estado da Paraíba, no atendimento de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais, como também no combate à homo-lesbotransfobia. Porém, durante a pesquisa ao voltarmos para questões referentes à
articulação e/ou relação institucional entre os CREAS com o Centro de Referência
de Direitos LGBT e Combate a Homofobia, encontramos contradições na fala
dos/das profissionais:
Sei que existe o Serviço sim. Mas o pessoal daqui nunca fez
encaminhamentos para lá. (Entrevistado/a 2)
Não há relação, o CREAS recebe esses garotos e essas garotas, e
naturalmente eles são encaminhados para prestar a medida socioeducativa.
Então somente, certo? (Entrevistado/a 4)
Só nos encaminhamentos, a relação se resume só aos encaminhamentos
(Entrevistado/a 3)

Alguns destacam que desconhecem o serviço, já um deles deixa claro que a
relação se efetiva apenas nos encaminhamentos. No inicio das entrevistas, os/as
profissionais afirmaram que usuários e usuários identificados como LGBT estão
sendo encaminhadas para o serviço especifico para esta população, porém no fim
das

entrevistas

os/as

mesmos

profissionais

que

dizem

executar

os

encaminhamentos desconhecem o Serviço do Centro de Referência de Direitos
LGBT e Combate a Homofobia. Para o profissional do Espaço LGBT, a relação
institucional entre o CREAS e o Centro de Referência se estabelece em um sistema
de redes:
A gente tem uma relação dentro da rede, mas não tem uma relação assim...
quem tem uma reunião dos CREAS eles chamam a gente, não! Não tem!
Mesmo a gente estando no mesmo prédio, tem reunião dos CREAS aqui,
não chamam. Chamam quando tem uma discussão sobre o atendimento a
essa população... ai a gente não vai como um serviço, a gente vai pra dar a
palestra, né? Explicar como é... como atende... Nessa direção. Agora existe
uma relação muito boa, tanto no sentido dos atendimentos como no sentido
da coordenação estadual dos CREAS, isso existe. A gente liga pra lá, eles
ajudam a gente, descobrem onde é o município, quando os profissionais
são demitidos, os novos eles dão os contatos, isso acontece com
tranquilidade. Mas a gente não faz parte da mesma rede que senta junto na
mesma rede, só pra dar capacitação.
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O ESPAÇO LGBT por ser um serviço estadual, atende a população LGBT de
todo o estado da Paraíba, dessa forma a relação institucional entre este serviço é
entre os CREAS do Estado, não havendo articulação com os CREAS do município,
os quais foram os analisados nessa pesquisa. Mesmo que os/as profissionais do
CREAS já tenham delineado sobre as dificuldades com o trabalho em rede, parece
não haver articulação dos mesmos com relação ao serviço do ESPAÇO LGBT, pois
como afirma o/a profissional do local, não há uma articulação que senta na mesma
mesa para discutir.
Em dois dos CREAS pesquisados, os/as profissionais destacaram que seria
importante a articulação entre o serviço e o ESPAÇO LGBT, afirmando que seria
interessante.
Seria muito importante, até para conhecermos melhor o serviço, porque o
que nós conhecemos não é suficiente. (Entrevistado/a 3)
Seria bom à articulação, como temos a articulação com outros serviços,
como o consultório na rua. Acho que seria bastante interessante.
(Entrevistado/a 2)

Porém, de acordo com informações do ESPAÇO LGBT, a articulação entre os
dois espaços é delicada devido ao fato de não pertencerem à mesma rede que faz
parte o CREAS:
Agora eu também compreendo que isso se deu a partir da mudança
estrutural do próprio governo. Porque quando a gente fazia parte da rede
dos CREAS e tava na assistência social, a gente fazia parte desse grupo,
quando se cria a secretaria estadual de mulheres e diversidade humana, e
esse serviço deixa de ser um CREAS da assistência e vai pra lá pra
secretaria das mulheres, ele fica sozinho, ai ele perde esse status da mãe
cuidadora, mais ou menos isso. E eu percebi que foi a partir desse
momento que faz o desmembramento, que antes a gente participava, no
começo, porque era da mesma secretaria, que fazia parte da mesma
coordenação que a gente era da coordenação dos CREAS, a gente nasceu
dentro da assistência social... era um CREAS estadual que trabalha a
questão LGBT né? Ai depois com a criação da secretaria de mulheres, ele
tem toda essa mudança, esse rompimento, e tem esse deslocamento de
uma secretaria pra outra, ele ficou sozinho. Hoje a gente tem só uma prima
conhecida que é o centro de referencia da mulher, então somos nós, o
LGBT e o centro de referencia da mulher que dialogamos.

A intersetorialidade se efetiva no envolvimento e articulação, a necessidade
disso inscreve-se no processo de democratização e descentralização da política
brasileira. Ações da Secretária de Estado da Mulher e diversidade humana, vem
trabalhando em ações na perspectiva da transversalidade de gênero em todo o
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estado da Paraíba. Concordamos com YAZBEK (et all, 2012, p. 163) ao destacar
que assistência social é um campo permeado de lutas e resistências entre o novo e
o velho, permanências e rupturas, que devem ser apreendidas na dinâmica das
forças sociais e políticas que atuam historicamente no chamado “campo
assistencial.”
Em outro CREAS, o/a profissional não detecta necessidade da articulação,
declarando que só seria o caso de acionar o serviço se algum usuário sofresse
algum tipo de agressão psicológica.

De acordo com SILVA (2014), um dos

principais desafios encontrados ao lidar com as demandas da população LGBT é o
despreparo dos demais profissionais com quem são trabalhados na rede sócioassistencial em relação a esta política. Isso se configura na questão dos
encaminhamentos, onde os profissionais do ESPAÇO LGBT recebem queixas
dos(as) usuários(as) em relação ao atendimento recebido em algumas instituições.
Tais dificuldades também foram observadas durante as Conferências LGBT
(na conferência municipal de Campina Grande e na Estadual da Paraíba), que não
só confirmaram como aumentaram tais preocupações. Por diversas vezes, técnicos
e ativistas enfatizaram as dificuldades encontradas para o atendimento no âmbito
dos CREAS, em especial quando se trata de travestis e transexuais. Também foi
destacada a dificuldade de assistentes sociais que atuam nestes espaços para
fazerem os devidos encaminhamentos das demandas que lhes são apresentadas.
Alguns profissionais do CREAS acreditam que essa demanda é nova, e que
ainda precisam de estudos na área.
A gente recebe muita capacitação aqui, muito curso de capacitação, mas
não especificamente nessa área. Política de mulheres, violência contra as
mulheres, mas com relação à homofobia não. É por isso que eu to te
dizendo que é uma coisa nova, que não tá muito efetiva dentro do serviço
social não né? Eu acho que tá uma coisa meio acanhadinha.(Entrevistado/
4)
O que nós conhecemos não é suficiente, então seria muito bom conhecer.
(Entrevistado/a 3)

Nesse sentido, é importante que os/as Assistentes Sociais se reconheçam
como sujeitos históricos, com capacidade para utilizar ferramentas que deslegitimem
uma visão estabelecida de realidade social, desconstruindo o sujeitamento da
profissão ao longo da história e constatando que o Serviço Social no Brasil tem
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passado por sucessivas crises de identidade, justamente porque o discurso imposto
pela academia não condiz com as práticas do cotidiano que envolvem
incessantemente dimensões da vida que vão além da classe. (LISBOA, 2010)
Embora a PNAS, a NOB-SUAS, e a LOAS indiquem novos parâmetros para o
campo da assistência social, muitas das orientações não são incorporadas no
cotidiano profissional.
A consolidação da Assistência Social enquanto política pública de
responsabilidade do Estado e de direito do cidadão, revela-se como
um processo em transição, onde os valores e parâmetros afirmados
pela nova institucionalidade da assistência social na perspectiva do
Suas, convivem cotidianamente com referenciais da cultura
patrimonialista, tecnocrática e clientelista. Essa convivência entre
culturas políticas com perspectivas divergentes e contrárias, apontam
para enormes desafios a serem enfrentados pelo conjunto dos
sujeitos sociais, especialmente considerando-se as influências de
determinações que se situam para além do campo específico da
política de assistência social, ou seja, a esfera político-cultural que
permeia o conjunto das relações sociais. (COUTO, PRATES,
MENDES, ANDRADE, MARTINELLI, SILVA, 2012 ,p.277)

É certo que no curto período de implantação da PNAS e do SUAS, houveram
avanços qualitativos na assistência social no Brasil. Porém, leis, resoluções,
regulamentações ou normativas não instituem, automaticamente no cotidiano das
demandas profissionais, ainda é preciso avançar para garantir de fato a proteção
social a famílias e pessoas em situação de risco e vulnerabilidade em todo o país.
Nesse sentido, alguns caminhos ainda precisam ser trilhados para a consolidação
da PNAS e do SUAS.
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4. GÊNERO, SEXUALIDADE E SERVIÇO SOCIAL: AVANÇOS E
DESAFIOS NA TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA PROFISSÃO

O Serviço Social Brasileiro é uma das poucas profissões que colocam em sua
agenda de lutas questões referentes à orientação sexual e identidade de gênero,
dessa forma introduziremos a seguir como se deu o processo de incorporação do
tema da diversidade sexual no seu cotidiano profissional, como também seus
desafios e conquistas para o Projeto Ético Político Profissional.

4.1 A CONSTRUÇÃO DO PROJETO ÉTICO POLÍTICO NO SERVIÇO
SOCIAL
No contexto histórico atual, o Serviço Social brasileiro apresenta “projetos
profissionais em confronto, concepções interventivas diversas, práticas múltiplas,
proposições de formação alternativas”. (Netto, 1996, p. 127), e tantas outras
divergências políticas. Porém, nem sempre esse Serviço Social que temos no
presente configurou-se como um espaço divergente, pelo contrário, até a primeira
metade da década de 1970, a profissão:
[...]não apresentava polêmicas de relevo, mostrava uma relativa
homogeneidade nas suas projeções interventivas, sugeria uma
grande unidade nas suas propostas profissionais, sinalizava uma
formal assepsia de participação político-partidária, carecia de uma
elaboração teórica significativa e plasmava-se numa categoria
profissional onde parecia imperar, sem disputas de vulto, uma
consensual direção interventiva e cívica (Netto, 1996, p. 128).

Para os objetivos desta dissertação é necessário considerar o cenário plural
presente na profissão, que em seu Código de Ética (CE) traz como principio
fundamental a “Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais
democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o
constante aprimoramento intelectual” (CFESS, 2012a, p. 24). Nosso objetivo neste
capítulo é contextualizar na trajetória histórica da profissão a construção do projeto
ético político considerando os desafios e dificuldades para sua efetividade no
cotidiano profissional.
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Partimos do entendimento que para apreender este processo é fundamental
apreender “a ética profissional que deve ser situada historicamente no interior de um
campo das possibilidades e limites postos pela conjuntura que – a partir dos anos
1990 – tanto favoreceu o seu enriquecimento como a sua alienação” (BARROCO,
2012, p. 34).
MOTA (2003) destaca que ao longo do processo histórico, o Serviço Social
desenvolveu a característica de ser uma profissão de natureza interventiva,
possuindo uma determinada instrumentalidade que visa conhecer, explicar, propor e
implementar iniciativas voltadas ao enfrentamento das expressões da desigualdade
social, que, são próprias da sociedade capitalista.
O Serviço Social brasileiro é uma profissão cujo processo de construção é
marcado por inúmeras mudanças teórico-metodológicas, como também o seu
desenvolvimento sofreu determinações, de acordo com a dinâmica própria da
sociedade capitalista em diferentes momentos históricos. O surgimento do Serviço
Social está relacionado:
com as mazelas próprias à ordem burguesa, com as sequelas
necessárias dos processos que comparecem na constituição e no
evolver do capitalismo, em especial aqueles concernentes ao
binômio industrialização/urbanização, tal como este se revelou no
curso do século XIX. (Netto, 1992, pg. 13)

A construção do Projeto Ético Político (PEP) na profissão possui uma
trajetória histórica que foi iniciada em meados da década de 1970, uma década
marcada pela crise do petróleo no Brasil e em nível internacional pelo início da crise
estrutural do capital e suas iniciativas de enfrentá-la, que caracteriza o momento
contemporâneo e que teve como marco significativo as políticas neoliberais de
redução do Estado e valorização do mercado.
O PEP atribui uma direção ética e política à formação e ao exercício
profissional, pautando-se no compromisso com a liberdade e a justiça social que são
valores centrais do Código de Ética do/a Assistente Social (CE). A construção de um
projeto que norteia o Serviço Social foi efetivado por meio de inúmeras mudanças
que ocorreram na trajetória da profissão, como as manifestações da crise capitalista,
que atinge as dimensões econômicas, políticas, culturais, sociais e também no
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campo do conhecimento. Dessa forma, a profissão também sofreu determinações
em diferentes conjunturas:
[...] a gênese, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento, a maturação
da nossa profissão se realiza no interior de determinada sociedade, e
sofre determinações desta. Isto significa dizer que a profissão se
gesta e se desenvolve no interior da sociedade capitalista madura a
qual institui determinadas relações de produção que são relações
sociais e, por isso, estabelecem uma determinada forma de
sociabilidade entre os homens. Neste sentido, podemos afirmar que
o Serviço Social não se explica por si mesmo. Mas não é só isso. A
busca pelos seus significados sócio-históricos nos remete às
múltiplas e diversas dimensões da profissão que realizam em
momentos históricos determinados, no confronto entre os interesses
contraditórios das classes sociais. (GUERRA, 2005 p. 10)

O Serviço Social é uma profissão inserida na divisão social e técnica do
trabalho. O sistema capitalista é permeado de contradições internas e crises, e
impõe bases materiais e ideológicas tendo em vista os objetivos do capital. Dessa
forma, para entender e pensar a profissão é preciso compreender a lógica capitalista
e seu universo de determinações e implicações na vida cotidiana, na atuação do
Estado e nas diferentes profissões. Sobre o significado da profissão:
O Serviço Social participa tanto do processo de reprodução dos
interesses de preservação do capital, quanto das respostas ás
necessidades de sobrevivência dos que vivem do trabalho. Não se
trata de uma dicotomia, mas do fato de que ele não pode eliminar
essa polarização de seu trabalho, uma vez que as classes sociais e
seus interesses só existem em relação. Relação que, como já
afirmamos, é essencialmente contraditória e na qual o mesmo
movimento que permite a reprodução e a continuidade da sociedade
de classes cria as possibilidades de sua transformação. (YAZBEK,
2009.b p. 128)

A própria gênese do Serviço Social encontra-se na sociedade capitalista
monopolista, em um contexto de relações contraditórias e considerando as relações
entre Estado e Sociedade, bem como as relações de poder entre as classes sociais.
Em um cenário determinado pela existência de interesses e posições de classe, o
Serviço Social constitui-se em uma profissão que tem a particularidade de intervir em
situações reveladoras das profundas desigualdades sociais gerada pelo próprio
capitalismo. No Brasil, o processo de institucionalização e legitimação da profissão
se manifesta:
Como um dos recursos mobilizados pelo Estado e pelo
empresariado, com o suporte da Igreja Católica, na perspectiva do
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enfrentamento e regulação da Questão Social, a partir dos anos
1930, quando a intensidade e extensão das suas manifestações no
cotidiano da vida social adquirem expressão política. A Questão
Social em suas variadas expressões, em especial, quando se
manifesta nas condições objetivas de vida dos segmentos mais
empobrecidos da população, é, portanto, a “matéria prima” e a
justificativa da constituição do espaço do Serviço Social na divisão
sociotécnica do trabalho e na construção/atribuição da identidade da
profissão. (Yazbek, 2009b, p. 129).

Segundo Iamamoto e Carvalho (2008), no período que se estende de 1917 a
1921, vários movimentos operários tornaram evidente para a sociedade a existência
da “questão social”40 e da necessidade de procurar soluções para resolvê-la, senão
minorá-la. Nessa época diversos movimentos operários centravam sua luta “em
defesa contra a dilapidação, trabalho excessivo e mutilador, de seu único patrimônio,
cuja venda diária permite sua sobrevivência e reprodução” (p. 130). Dessa forma, a
“questão social” estava diretamente ligada ao cenário político, constituindo na
contradição entre burguesia e proletariado.
O surgimento do Serviço Social ocorre nesse processo histórico, através da
iniciativa particular de grupos e frações de classe, que se manifestam por intermédio
da Igreja Católica. Nos anos 1920 aparecem as primeiras instituições assistenciais, a
Associação das Senhoras Brasileiras em 1920 e a Liga das Senhoras Católicas em
1923, ambas “têm em vista não o socorro aos indigentes, mas sim atender e atenuar
determinadas sequelas do desenvolvimento capitalista” (IAMAMOTO, CARVALHO,
2008, p. 167).
Em 1932 é criado o Centro de Estudos e Ação Social (CEAS), mantido com
mensalidades das sócias, jovens moças católicas, que tinha como objetivo difundir a
doutrina e a ação social da igreja. Algumas integrantes do CEAS participam de um
Curso de Serviço Social na Bélgica, e em 15 de fevereiro de 1936 inaugura-se a
primeira escola de Serviço Social no Brasil (YAZBEK, 2009b). Dessa forma, é na
relação com a Igreja Católica que o Serviço Social formula seus primeiros objetivos
político-sociais. A questão social nessa época começava a dar os primeiros passos
para, notadamente a partir de 1940, transitar de uma questão de polícia para outro
tipo de intervenção, de caráter social, ainda que a dimensão social fosse entendida
40

O aparecimento da “questão social” diz respeito diretamente a generalização do trabalho livre numa
sociedade em que a escravidão marca profundamente seu passado recente (IAMAMOTO,
CARVALHO, 1998, P. 125)
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como uma reunião de problemas de responsabilidade dos sujeitos que vivenciam
tais problemas, resultando, numa perspectiva que moraliza ao individualizar os
problemas cotidianos.
A implantação do Serviço Social não foi um processo isolado, ele estava
diretamente ligado às profundas transformações econômicas, sociais e culturais
pelas quais a sociedade Brasileira estava vivenciando, seu surgimento:
Se dá no seio do bloco católico, que manterá por um período
relativamente longo um quase monopólio da formação dos agentes
sociais especializados, tanto a partir de sua própria base social,
como de sua doutrina, e ideologia. O Serviço Social não só se origina
do interior do bloco católico, como se desenvolve no momento em
que a Igreja se mobiliza para a recuperação e defesa de seus
interesses e privilégios corporativos, e para a reafirmação de sua
influência normativa na sociedade. Momento em que a Igreja passa
por uma reordenação interna profunda e procura mobilizar,
reorganizar e rearcar o bloco católico, lançando-o numa militância
ativa. (IAMAMOTO, CARVALHO, 2008, p. 214)

Nos anos de 1940, o Serviço Social por intermédio da Igreja é reconhecido no
Brasil como uma atividade institucionalizada e legitimada pelo Estado e pelo
conjunto do bloco dominante, cuja atuação são os grandes segmentos do
proletariado. A intervenção do Serviço Social, segundo Iamamoto e Carvalho (2008),
“deixa de ser uma forma de distribuição controlada da caridade particular das
classes dominantes, para constituir-se numa das engrenagens de execução das
políticas sociais do Estado e corporações empresariais” (p. 310). A base doutrinária
do Serviço Social teve seus princípios na doutrina social da Igreja Católica, cujo
pensamento enraizava-se no conservadorismo41 católico. Nessa época, as práticas
desenvolvidas pelos Assistentes Sociais se orientaram por uma lógica particular e
inversa:
Ao pretender atuar sobre “a questão social”, negarão as
transformações econômicas e sociais, isto é, a ação sobre as causas
materiais da “questão social”, para atuar sobre os efeitos. [...] Os
efeitos não conduzem a agir sobre as causas, mas sobre as
percepções. A ação educativa, de levantamento moral do
proletariado, a que se propõe o Serviço Social, aparece claramente
41

O conservadorismo não se constitui como uma teoria social. O conservadorismo como forma de
pensamento e experiência prática é resultado de um contramovimento aos avanços da modernidade,
e nesse sentido, suas reações são restauradoras e preservadoras, particularmente da ordem
capitalista. Uma teoria social constitui um conjunto explicativo totalizante, ontológico, e, portanto
organicamente vinculado ao pensamento filosófico, acerca do ser social na sociedade burguesa, e a
seu processo de constituição e de reprodução. (YAZBEK, 2009b)
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como uma ação ideológica de ajustamento às relações sociais
vigentes. Negadas as bases materiais da situação social considerada
patológica, restará ao Serviço Social procurar modificar as
representações que o proletariado faz de sua própria situação, leválo a aderir à ordem social considerada essencialmente justa,
malgrado alguns excessos. A formação religiosa do Assistente
Social, a experiência pessoal subjetiva da salvação como resolução
dos problemas existenciais aparecem como elemento dinâmico do
apostolado doutrinário. A ação ideológica de ajustamento às relações
sociais vigentes é encoberta e englobada num projeto de
recristianização de formação moral e religiosa da população cliente.
(IAMAMOTO, CARVALHO, 2008, p. 232-233)

O conservadorismo na profissão começa a avançar nos anos 1940, devido ao
“contato com o Serviço Social norte-americano e suas propostas de trabalho
permeadas pelo caráter conservador da teoria social positivista.” (YAZBEK, 2009b,
p. 132). O contato do Serviço Social Brasileiro com o norte-americano se deu a partir
do Congresso Interamericano de Serviço Social realizado em 1941 em Atlantic City
nos Estados Unidos. Com tal evento as principais escolas de Serviço Social
brasileiras estreitam laços com as grandes instituições norte-americanas e os
programas de bem-estar social. (IAMAMOTO, CARVALHO, 2008. p. 228-229).
No inicio, a identidade do profissional era atribuída e formada pela ideologia
da burguesia e teve como característica principal ser considerada como uma
profissão para ser exercida por mulheres, que seriam mais cuidadosas e sensíveis
que os homens nas ações assistencialistas que lhes eram atribuídas:
O Serviço Social se caracteriza assim, por ser um movimento ao qual
se dedicam mulheres de militância no meio católico. A partir dessa
base social, da origem de classe dos núcleos pioneiros do Serviço
Social se pode deduzir que seu modo de ver o mundo e de agir em
relação às populações clientes não tem a ver apenas com a
influência europeia. Esse comportamento faz parte da própria
ideologia das classes dominantes, pela origem, fortuna familiar ou
capital cultural, que lhes confere uma superioridade natural em
relação às populações pobres e legitima a forma paternalista e
autoritária de sua intervenção. O discurso dessas pioneiras
demonstra a certeza de estarem investidas de uma missão de
apostolado, decorrente não só da adesão aos princípios católicos,
como de sua origem de classe. Elementos que legitimam sua
autoridade num empreendimento de levantamento moral de uma
população que vegeta no pauperismo e no rebaixamento moral.
(IAMAMOTO, CARVALHO, 2008, p. 216)

142

Nosso interesse em resgatar momentos e dimensões da trajetória histórica do
Serviço Social no Brasil é justamente para explicitar o profundo encontro da
profissão com o conservadorismo e como, apesar das mudanças teórico-políticas
ocorridas a partir do final da década de 1970, o perfil conservador que marca a fase
inicial da profissão, se reatualiza em muitos outros momentos, inclusive nos dias
atuais, notadamente no que se refere à reprodução de valores e preconceitos mais
diversos.
Nesta fase inicial, o conservadorismo na profissão materializava-se pela ação
profissional, que apresentava cunho assistencialista e extremamente subordinado
aos dogmas religiosos. Iamamoto e Carvalho (2008) conceituam o conservadorismo
profissional no Serviço Social como:
[...] uma forma de intervenção ideológica que se baseia no
assistencialismo como suporte de uma atuação cujos efeitos são
essencialmente políticos: o enquadramento das populações pobres e
carentes, o que engloba o conjunto das classes exploradas. Não
pode também ser desligado do contexto mais amplo em que se situa
a posição política assumida e desenvolvida pelo conjunto do bloco
católico: a estreita aliança com o ‘fascismo nacional’, o constituir-se
num polarizador da opinião de direita através da defesa de um
programa profundamente conservador, a luta constante e
encarniçada contra o socialismo, a defesa intransigente das relações
sociais vigentes (p. 215).
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empobrecidos explicitando demandas por bens e serviços, o Estado é pressionado
por uma ação assistencial. Assim desenvolvem instituições assistenciais estatais
onde o Estado passa a intervir no processo de reprodução das relações sociais,
assumindo o papel de regulador e fiador dessas relações, tanto na viabilização do
processo de acumulação capitalista, como no atendimento das necessidades sociais
das classes subalternas. Dessa forma, através das instituições assistenciais, abre
para o Serviço Social um mercado de trabalho, para além da ação social, amplia-se
a área de atuação e a partir desse momento, tem seu desenvolvimento relacionado
com a complexidade dos aparelhos estatais na operacionalização das políticas
sociais. (YAZBEK, 2009b)
Durante a década de 1940, ocorreram diversos Congressos de Serviço
Social, destacamos o 2° Congresso Pan-Americano de Serviço Social no Chile em
1945, que obteve uma numerosa participação de países com seus respectivos
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representantes, inclusive o Brasil esteve presente. As discussões mais importantes
foram em torno da formação para o Serviço Social, onde procuram definir normas
para o funcionamento das escolas especializadas, e também “a regulamentação do
ensino e a luta pelo reconhecimento profissional que influíram no surgimento da
Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social (ABESS) e da Associação
Brasileira de Assistentes Sociais (ABAS)” (IAMAMOTO, CARVALHO, 2008, p. 330).
Entidades criadas em 1946, e de suma importância para o desenvolvimento do
Serviço Social no Brasil. Nesse mesmo período, em 1947, foi estabelecido o
primeiro Código de Ética (CE) profissional dos Assistentes Sociais, aprovado em
Assembleia Geral da ABAS.
NO CE de 1947, entre os deveres fundamentais do Assistente social estavam
o de “cumprir os compromissos assumidos, respeitando a lei de Deus, os direitos
naturais do homem, inspirando-se, sempre em todos seus atos profissionais, no bem
comum e nos dispositivos da lei, tendo em mente o juramento prestado diante do
testemunho de Deus” Iamamoto (2004, p. 21) considera que “a profissão emerge
como uma atividade mais doutrinária do que científica, no bojo de um movimento de
cunho reformista-conservador”.
Na década de 1960 há um aumento significativo das “funções exercidas por
Assistentes Sociais, em direção a tarefas, por exemplo, de coordenação e
planejamento, que evidenciam uma evolução no status técnico da profissão”
(IAMAMOTO, CARVALHO, 2008, p. 340). No ano de 1961 é realizado o II
Congresso Brasileiro de Serviço Social cujo tema central foi “Desenvolvimento
Nacional para o Bem-Estar Social”. O tema do congresso foi influenciado pela
conjuntura em que estava o país, pois foi realizado no ano da vitória de Jânio
Quadros para Presidência do Brasil:
A preocupação central do que poderia ser caracterizado como
projeto desenvolvimentista janista estaria na formação de uma nação
forte, com um povo forte e uma economia globalmente forte. Desse
eixo central decorre uma atenção especial ao social; a meta
prioritária é o homem e não o crescimento econômico em si mesmo
(IAMAMOTO, CARVALHO, 2008, p. 346)

O II Congresso Brasileiro de Serviço Social é realizado sob o impacto do
crédito de confiança dado à instituição pelo novo presidente da República, que
também era o Presidente de Honra do Congresso Nacional. O Serviço Social é
144

situado como instrumento de aquisição dos objetivos nacionais, destacamos a
mensagem de Jânio Quadros para o Congresso Nacional em 1961.
O processo de desenvolvimento a que almejamos enseja a
participação do homem na solução de seus problemas, tornando-o
agente de seu próprio bem-estar. É por aí que o Serviço Social se
transforma num instrumento da democracia, ao permitir a integração
do Povo em todas as decisões da comunidade.
Para tanto, cumpre estimular nas populações locais o espírito
progressista, a necessidade de criar novos hábitos, novos processos
e métodos de trabalho, a fim de, pelo aumento das possibilidades de
emprego, melhorar as rendas da família.
Os programas de desenvolvimento comunal, necessário remate
desta concepção ampla de Assistência Social, constituem hoje meio
eficaz à consecução dos objetivos nacionais, pois que despertam
vocações adormecidas, estimulam as iniciativas individuais e
asseguram a participação efetiva do homem ao meio social que lhe
está mais próximo, no estudo e na solução de seus próprios
problemas. (IAMAMOTO, CARVALHO, 2008, p. 348)

Com isso o Serviço Social assume as diversas modalidades de atuação em
desenvolvimento da comunidade, como também re-situar-se e readaptar-se,
“procurando sintonizar seu discurso e métodos com as preocupações das classes
dominantes e do Estado, em relação à “questão social” e sua evolução.”
(IAMAMOTO, CARVALHO, 2008, p. 349).
Dessa forma, os trabalhos, conferências e grupos de estudo do congresso
são organizados e se orientam no sentido de “mostrar que, nas mais diversas
frentes do campo social, o Assistente Social tem importante contribuição a prestar,
sendo necessária maior explicitação de suas funções dentro dos programas de
desenvolvimento” (IAMAMOTO, CARVALHO, 2008, P. 352) Porém, o Serviço Social
perdura numa perspectiva modernizadora, de facilitar o movimento do capital e a
permanência das relações capitalistas. Cabe destacar que sete meses após ser
eleito, Jânio Quadros em carta divulgada em 25 de agosto de 1961 renunciou ao
cargo da presidência do Brasil, assumindo seu vice João Goulart cujo governo foi
marcado pela grande instabilidade política e financeira.
Durante o governo Goulart, portanto, a sociedade brasileira
defrontava-se necessariamente com um tensionamento crescente. A
continuidade do padrão de desenvolvimento iniciado anos antes
colocava, pela sua própria dinâmica, alternativas progressivamente
mais definidas, acentuadas pela crise previsível (desaceleração do
crescimento) que se manifesta claramente a partir de 1962. No curso
de 1965, as divisórias se mostram cristalinamente: ou o capital
nacional (privado) concertava com o Estado um esquema de
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acumulação que lhe permitisse tocar a industrialização pesada, ou se
impunha articular um outro arranjo político-econômico, privilegiando
ainda mais os interesses imperialistas, que sustentasse a
consecução do padrão de desenvolvimento já em processamento.
(Netto, 1996, p. 24)

Gradativamente Goulart vai perdendo a sua autonomia política, em face da
urgência de decisões que a dinâmica econômica impõe. Em meio ao clima
efervescente o desfecho de abril foi à solução política que a força impôs: a força
bateu o campo da democracia, estabelecendo um pacto contra-revolucionário, cuja
expressão foi à derrota das forças democráticas, nacionais e populares. (Netto,
1996, p. 25). Dessa forma, o golpe militar em abril de 1964 estabeleceu no Brasil
uma ditadura militar que permaneceu até os anos 1985.
A profissão de Serviço Social foi regulamentada em 1962 com a criação dos
Conselhos Federal e Regionais de assistentes sociais (CFAS/CRAS), atuais
Conselhos Federal e Regionais de Serviço Social (CFESS/CRESS); também foi
reformulado seu Código de Ética anterior que introduziu a profissão como liberal,
inserindo princípios do pluralismo, da democracia e da justiça, não rompendo,
porém, com a base filosófica, neotomista e funcionalista.
Nos anos de 1970 a ruptura com concepções filosóficas conservadoras
fundadas no neotomismo42 estava mais intensa. Através da influencia do Movimento
de Reconceituação do Serviço Social Latino Americano, que foi um “movimento com
várias correntes e perspectivas teóricas que pôs em questão o Serviço Social
tradicional.” (BARROCO, 2012. p. 40). Nessa época ocorreram profundos debates e
questionamentos quanto ao conservadorismo profissional e uma forte reflexão sobre
a especificidade técnico-operativa do/a assistente social:
Este movimento foi impulsionado pela crítica ao serviço social
funcionalista, adotando uma referência marxista, como expresso nos
projetos das Escolas de Serviço Social da Universidade Católica de
Val paraíso – Chile e PUC de Belo Horizonte. (FALEIROS, 2009, pg.
47)

42

O neotomismo é a retomada, nos séculos XIX e XX, da filosofia de Tomás de Aquino, teólogo do
século XII, que construiu sua filosofia baseada nos princípios da teologia e nos fundamentos da
filosofia de Aristóteles. (BARROCO, 2012, p. 43)
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comprometida com as classes subalternas. No Brasil, Netto (2005) destaca que os
impactos da Reconceituação tiveram um caráter sui generis:
[...] o deslocamento do “Serviço Social tradicional” por viés
desenvolvimentista-modernizante tornou compatível à renovação do
Serviço Social com as exigências próprias do projeto ditatorial e
permitiu a consolidação de um perfil profissional bastante diverso do
tradicionalismo. (p. 16)

Com o Movimento de Reconceituação, surgiram diversos debates sobre a
produção intelectual do Serviço Social brasileiro o que resultou em algumas
vertentes de análises, dentre elas a vertente marxista “que remete a profissão à
consciência de sua inserção na sociedade de classes e que no Brasil vai configurarse, em um primeiro momento, como uma aproximação ao marxismo sem o recurso
do pensamento de Marx.” (YAZBEK, 2009b)
Netto (1999) aponta que é no curso da década de 1970, onde emergem
visivelmente as transformações societárias, que se constituem em um solo
privilegiado para o processamento de alterações profissionais. No decorrer dos anos
1970 a visibilidade desses novos processos tornou-se progressivo à medida que o
capital monopolista via-se compelido a encontrar alternativas para sua crise, dessa
forma as transformações societárias atingiram diretamente a divisão sócio técnica do
trabalho, envolvendo modificações em todos os seus níveis da vida social. Segundo
MOTA (2009), os impactos das crises se apresentam de forma diferente para os
trabalhadores e para os segmentos dominantes. Para os capitalistas, trata-se do seu
poder ameaçado e para os trabalhadores de uma submissão intensificada. As crises
revelam as contradições do modo de produção capitalista, entre elas a produção
socializada e a apropriação privada da riqueza.
Os desafios para o Serviço Social oriundos das transformações societárias
apontam para a necessidade de decifrar a realidade no sentido de compreender a
gênese da questão social, que se constitui como base sócio histórica do Serviço
Social. (IAMAMOTO, 2008).
Como resultado de um longo processo e de avanços teórico-políticos que
permeiam o universo profissional a partir do final da década de 1970 se efetiva,
progressivamente, a inserção no debate profissional das condições concretas de
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vida e de trabalho da população usuária como uma necessidade histórica. Inicia-se a
interlocução

com

o

pensamento

marxista,

ainda

que

em

suas diversas

interpretações, ainda bem distante do pensamento marxiano, foi apenas no início
dos anos 1980 que a teoria de Marx efetiva sua interlocução com a profissão. Os
anos de 1970 no Brasil:
[...] foi, ao mesmo tempo, a vivência da truculência do AI-5, que no
ano de 1968 sequestrou a voz e a vida do grito dos jovens, dos
intelectuais, artistas, políticos e líderes sociais e sindicais; em
contrapartida, foi também a década do fortalecimento da organização
política da juventude, dos movimentos sindicais e dos movimentos
sociais no confronto à ditadura militar e à construção de seus
direitos. (SPOSATI, 2009, pg. 82)

Neste período de ditadura militar no Brasil a profissão passou por um
momento importante em seu desenvolvimento e “é neste processo de recusa e
crítica do conservadorismo que se encontram as raízes de um projeto profissional
novo, precisamente as bases do que se está denominando projeto ético-político”
(NETTO, 1999). Com a luta pelo fim da ditadura militar, muitos profissionais
começavam a se reconhecer no conjunto das camadas trabalhadoras, e
questionaram a dominância do conservadorismo na profissão:
A luta pela democracia na sociedade brasileira, encontrando eco no
corpo profissional, criou o quadro necessário para romper com o
quase monopólio do conservadorismo no Serviço Social: no processo
da derrota da ditadura se inscreveu a primeira condição – a condição
política – para a constituição de um novo projeto profissional.
(NETTO, 2006, p. 10).

O III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais – III CBAS -, realizado em
São Paulo em fins de setembro de 1979, conhecido como “o Congresso da virada”,
constitui como “uma referência indescartável no desenvolvimento da profissão”
(NETTO, 2009, pg. 15). O III CBAS foi realizado em uma conjuntura da retomada
das lutas sociais, sindicais e populares, o que fez instaurar um projeto profissional
comprometido com a classe trabalhadora. O congresso:
[...] se colocou como um elo de transição histórica entre a ditadura e
a democracia, assim como um elo de ligação dos assistentes sociais
com as lutas mais gerais da sociedade e como uma ruptura com um
modelo de prática de adaptação, para reforçar uma articulação da
profissão com as transformações das relações sociais de dominação
e exploração no cotidiano de sua atuação. (FALEIROS, 2009, p. 53)
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Com o III CBAS muitos profissionais vincularam-se ao movimento dos
trabalhadores e rompendo com algumas bases conservadoras, conseguiram
instaurar o pluralismo político na profissão. Porém, para a constituição deste novo
projeto, muitos foram os componentes para que ele tomasse forma, além disso, era
preciso desenvolver um conjunto de estratégias para atualizar os antigos e novos
profissionais. O Código de Ética de 1975 que superou com as referências liberais do
código de 1965, também clamou pelo bem comum e foi considerado modernizador
com a “ação disciplinadora do Estado, conferindo- lhe o direito de dispor sobre as
atividades profissionais.”
Nos anos 1980, em meio ao clima político e de luta pela redemocratização no
Brasil, muitos/as assistentes sociais passam a investir tanto na organização política
da categoria profissional como na formação acadêmica, com a elaboração teórica e
metodológica orientada pelo método dialético marxista. É com a referência do
marxismo que vai imprimir uma direção ao pensamento e ação do Serviço Social no
Brasil. Como mostra Netto (2005):
[...] o desenvolvimento de uma perspectiva crítica, tanto teórica
quanto prática, que se constituiu a partir do espírito próprio da
Reconceituação. Não se tratou de uma simples continuidade das
ideias reconceituadas, [...] antes, que se operou foi uma retomada da
crítica ao tradicionalismo a partir das conquistas da reconceituação
(p. 17).

Netto (1996) destaca que o conjunto de sequelas que o ciclo ditatorial
imprimiu no quadro educacional e cultural do país rebateu com imensa força na
formação dos assistentes sociais, como a expansão dos cursos de Serviço Social,
que no ano de 1960 havia 1.289 estudantes, e pouco mais de dez anos depois em
1971 o número chegava a 6.352 estudantes.
No contexto da década de 1980, sob influência da teoria social de Marx, as
bases para a construção de um novo Projeto Ético Político da profissão foram se
consolidando. Assim, os anos 1980 foram de forte participação política:
Diferentes sujeitos coletivos denunciaram certo mal-estar na vida
cotidiana, revelado sob variadas formas de protestos, manifestações
e formas de organização coletiva, considerando desde a presença
política dos segmentos que anunciaram, inicialmente, nos países
centrais, que o consumismo e o individualismo exacerbados
dominavam a vida social, aos sujeitos coletivos que se articularam
em torno dos fenômenos na párea cultural, com ênfase para a
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chamada “revolução sexual”, com os movimentos feministas e
movimentos por liberdade de orientação e expressão sexual.
(SANTOS, 2009, pg. 66)

Conforme aponta SANTOS (2012, In: BARROCO, 2012), o projeto ético
político do Serviço Social, compreende um processo permeado de debates, lutas,
conquistas, tensões e desafios. “Processo que, por ser histórico, encontra-se aberto
às determinações societárias, à dinâmica da luta de classes, à relação entre Estado
e sociedade e às possibilidades que emanam das contradições postas na realidade”
(p. 10).
A relação da teoria social critica marxista com o Serviço Social foi possível
para compreender o significado social da profissão, contribuir com a reflexão da
intervenção sócio-profissional e, sobretudo, para fundamentar a teoria e a prática
profissional. Exemplo disso é reformulação do Código de Ética, em 1986,
impulsionado por uma corrente que recomendava o rompimento com o
tradicionalismo e conservadorismo no Serviço Social. O CE de 1986 foi construído
coletivamente pela categoria por meio de suas entidades representativas. As
mudanças no novo código ocorreram num contexto de reorganização política da
classe trabalhadora e também da categoria profissional dos/as assistentes sociais
que amadureceram teoricamente e politizaram-se fortemente. Dessa forma, destacase que “a busca de ruptura com o conservadorismo profissional é produto histórico
de uma prática social coletiva construída historicamente a partir de inúmeras
determinações” (BARROCO, 2012, p. 41). Nesse contexto da década de 1980,
Yazbek (2009a) destaca que com a Constituição de 1988, profissionais de Serviço
Social iniciam o processo de ultrapassagem da condição de executores de políticas
sociais, para assumir posições de planejamento e gestão dessas políticas.
A década de 1980 ficou conhecida como década perdida em termos
econômicos, porém politicamente foi uma década favorável à organização e
participação política. Foi nos anos 1980 que o Brasil instituiu constitucionalmente
seu sistema de Seguridade Social em meio a transformações na ordem econômica
internacional mundializada (YAZBEK, 2009a), como já foi assinalado no capitulo
três.
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4.2 SERVIÇO

SOCIAL

NA

CONJUNTURA

DA

DÉCADA

DE

1990:

INCORPORAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA
DIVERSIDADE

Durante os anos 1990, o Serviço Social enfrenta o processo das
transformações societárias em curso, e os rebatimentos das expressões da “questão
social” na vida dos trabalhadores. Surgem novas dinâmicas e processos que trazem
para a profissão novas temáticas relacionadas à pobreza, a subalternidade e a
exclusão com suas múltiplas faces. (YAZBEK, 2009a) Neste cenário de
transformações societárias, o Serviço Social que vinha se construindo ao longo da
história, encontra-se maduro e consolidado, através do seu projeto de profissão. Já
em 1993, cenário de enfrentamento do neoliberalismo, ocorreu à reformulação do
Código de 1986, devido “a inserção do Serviço Social brasileiro nas lutas sociais, o
debate político se intensificou e constituiu-se o solo fértil para revisitação do Código
de 1986 e aprovação do Código de 1993.” (BARROCO, 2012, p.21).
O CFESS reconhecia a grande importância de CE de 1986, porém em seu
texto não havia clareza dos limites do exercício profissional. Os debates para
aprovação do CE de 1993: foi educativo e politizador. (BARROCO, 2012). Foi com o
CE de 1993 que o debate em torno da justiça, da ética e dos direitos humanos no
Serviço Social intensificou-se:
Na segunda metade da década de 1990, o debate dos Direitos
Humanos (DH), colocou-se em evidência, tendo em vista o avanço
do neoliberalismo, a regressão dos direitos conquistados
historicamente pelos trabalhadores e resistência das forças sociais
progressistas à crescente destruição das condições de humanização
da vida social e da natureza. (BARROCO, 2012, p. 50)

A defesa dos direitos humanos é uma das prescrições constitutivas dos
princípios fundamentais do código de ética de 1993: “Defesa intransigente dos
direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo” (CFESS, 2012a, p. 23).
Com o código de ética de 1993 e com o atual projeto profissional dos/as assistentes
sociais, os debates em torno do preconceito, da discriminação e a negação dos
direitos foram se intensificando. No Brasil. A partir da década de 1990:
A violação de DH cresceu vertiginosamente por meio de
assassinatos, chacinas, execuções sumárias, desaparecimentos
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forçados, envolvendo crianças e adolescentes, trabalhadores semterra, mulheres, jovens, negros, grupos LGBT, populações
quilombolas, indígenas, moradores de favelas. (BARROCO, 2012, p.
64)

Com o crescimento da violação dos DH, aumentam também as reivindicações
dos grupos violados. A demanda de tais grupos violados “rebate nas profissões que
atuam com populações afetadas por esses processos” (BARROCO. 2012. P. 65).
Dessa forma, no Serviço Social, “os DH são simultaneamente objeto da ação
profissional, valor ético-político e forma histórica de realização de valores e de
necessidades”. (BRITES, 2011, apud BARROCO, 2012, p. 66)
As pesquisas no Serviço Social relacionadas à justiça social, ética e direitos
humanos são inúmeras, como podemos constatar nas experiências relatadas nos
Congressos Brasileiros de Assistentes Sociais (CBAS) e nos Encontros de
Pesquisadores de Serviço Social (ENPESS) que aconteceram recentemente.43
Dessa forma, aqui refletiremos os resultados de nossa pesquisa com os/as
assistentes sociais entrevistados, que ao se inserirem no mercado de trabalho,
conseguem no cotidiano profissional a materialização do Código de Ética e
consequentemente do Projeto Ético-Político da profissão, devido a aspectos centrais
como a sociabilidade capitalista que não assegura condições concretas para o
trabalho profissional. O que ocasiona posicionamentos políticos e ideológicos que
estão presentes nos espaços de trabalho, fazendo com que muitos/as profissionais
acomodem-se às normas institucionais sem lutar pelos interesses da profissão e
pela consolidação do PEP, tende também a reforçar a ideia de subordinação e do
não reconhecimento profissional do/a Assistente Social. Há também valores,
costumes e até mesmo preconceitos que caracterizam muitos/as profissionais.
Barroco (2012) considera que:
Ações antiéticas são reproduzidas cotidianamente opondo-se ao
esforço de grande parte da categoria que busca realizar ações
comprometidas com o CE e que de fato, tem concretizado práticas
significativas ao longo do processo de construção do PEP. Afirmei
que as causas dessa situação não são decorrentes da “má vontade”
de alguns, em contraposição a “boa vontade” dos outros. A realidade
é muito mais complexa. (p. 107)

43

O ENPESS citado foi o ocorrido no ano de 2012. Já o CBAS citado foi o que ocorreu no ano de
2013.
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A atual estrutura da sociedade capitalista que vivemos incide diretamente no
trabalho profissional do Serviço Social, o que acaba determinando limites para a
prática interventiva do/a Assistente Social.
Com relação a algumas das dificuldades de materialização do CE, em nossa
pesquisa constatamos a dificuldade com que profissionais lidam com o tema da
orientação sexual e identidade de gênero, tais dificuldades expressaram-se desde a
identificação do/a usuário/a no serviço até o momento do debate em torno do tema e
das campanhas do conjunto CFESS/CRESS que estaremos analisando adiante.
Para Barroco (2012):
Essas práticas resultam de uma cultura conservadora, da
precarização da formação profissional, da falta de preparo técnico e
teórico, da fragilização de uma consciência critica, de processos de
despolitização, de incorporação de valores e ideologias
conservadoras, individualistas, irracionalistas, da absorção da rotina
burocrática das instituições e submissão às suas normas e aos seus
valores, entre outros, o que vem sendo agravado na conjuntura atual.
(p. 75)

Vivemos em uma sociabilidade capitalista que reproduz todas as formas de
preconceito, isso causa um grande despreparo dos/as profissionais para o
enfrentamento das mais diversas expressões da questão social. Além do mais,
deve-se considerar que os diversos processos culturais e políticos que se
desenvolvem ao longo da história, e isso não é diferente para com as construções
com relação ao gênero e a sexualidade:
No atual momento histórico brasileiro, acirram-se as disputas entre
grupos LGBTs e grupos fundamentalistas cristãos. Os primeiros,
defendendo o direito a serem reconhecidos como sujeitos de direitos,
entre eles, o direito a constituir família, a expressar sua afetividade e
a não serem discriminados em função de sua orientação sexual. Os
segundos, ancorados em um discurso que tem a defesa da
concepção legal de família como centro e se posicionam contra a
inclusão de leis que assegurem direitos aos homossexuais. (LIMA,
2011. p. 180)

Dessa forma, destacamos a importância de iniciativas que pautem a luta pela
efetivação das diretrizes curriculares no Serviço Social, como a do Projeto “ABEPSS
Itinerante”, cujo objetivo é o de fortalecer as estratégias político-pedagógicas de
enfrentamento à precarização do ensino superior. Como também é necessário
investimentos na capacitação dos/as Assistentes Sociais que precisam de um
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“aprimoramento profissional de forma contínua” (CFESS, 2012a), que seja colocado
a serviço dos princípios do Código de Ética profissional, exercendo uma postura
democrática e não preconceituosa com seus usuários/as. E conforme aponta
BARROCO (2012), “trata-se de investir na ampliação da consciência ético-política da
categoria por meio da capacitação continuada e do incentivo à organização política,
previstos no CE.” (p. 108).
No tocante aos direitos das populações LGBT, durante o 34° Encontro
Nacional CFESS/CRESS, foi aprovada a Campanha Nacional pela Livre Orientação
e Expressão Sexual. O CFESS em conjunto com seus Conselhos Regionais e com o
apoio de algumas entidades como a Liga Brasileira de Lésbicas (LBL), o Instituto em
Defesa da Diversidade Afetivo Sexual (DIVAS), a Articulação Brasileira de Lésbicas
e a Associação Brasileira de Gays Lésbicas e Transgêneros (ABGLT), lançou no
ano de 2006, a campanha “O Amor Fala Todas as Línguas: Assistentes Sociais na
Luta Contra o Preconceito”, cujos objetivos consistem em:

1) Sensibilizar a categoria d@s Assistentes Sociais para o debate em torno
da livre orientação e expressão sexual como direito humano;
2) Contribuir para o aprimoramento profissional d@s assistentes sócia
através do aprofundamento do debate dobre sexualidade como uma
dimensão da individualidade e que, portanto, necessita ser reconhecida
em

sua

diversidade

de

expressões:

heterossexualidade,

homossexualidade e bissexualidade;
3) Contribuir para criação e disseminação de práticas e linguagens não
discriminatórias entre a categoria d@s Assistentes Sociais na perspectiva
de consolidar valores comprometidos com o Projeto Ético-Politico
Profissional;
4) Contribuir para reflexão e enfrentamento da homofobia/lesbofobia e
garantia do respeito à diversidade humana nos espaços institucionais, em
especial, no trabalho d@s Assistentes Sociais e na formação profissional
em Serviço Social;
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5) Incentivar os CRESS para proposição de ações criativas e participativas
para materializar a Campanha nos estados envolvendo a categoria
profissional;
6) Favorecer

a

construção

de

espaços

de

diálogos

e

parcerias

interdisciplinares na defesa da Livre Orientação e Expressão Sexual como
Direito Humano. (CFESS, 2006a)

Tais objetivos foram traçados no projeto de lançamento da campanha, que
vinham fortalecer a posição ética e política do projeto profissional da categoria. E
sendo a sexualidade humana dimensão relevante na constituição da individualidade,
qualquer tentativa de obstaculizar a vivência afetivo-sexual entre pessoas do mesmo
sexo configura-se concretamente como violação dos direitos. (CFESS, 2006a).
Dessa forma, a campanha visa contribuir:
Com a reflexão ética sobre o sentido da liberdade e a necessidade
histórica da categoria profissional se posicionar e apoiar
reivindicações e lutas pelo direito que têm os indivíduos de decidir
sobre sua afetividade e sexualidade. (CFESS, 2006a)

O Serviço Social através de suas entidades representativas tem trabalhado
em iniciativas na defesa dos direitos humanos. Destacamos que durante o 35°
Encontro Nacional CFESS/CRESS em 2006, em mesa que tratou do lançamento da
campanha, SANTOS (2009) salientou alguns aspectos:
Pensar, então, essa campanha no âmbito do projeto ético-político
profissional nos remete, em primeiro lugar, ao entendimento de que
as profissões, não atualizam suas agendas de forma linear, como
mera evolução no tempo. Ao contrário disso, as mudanças no âmbito
do Serviço Social foram e são produtos das determinações sóciohistóricas e de um processo coletivo, revelado no esforço teóricoético-político para sintonizar nossa profissão com as demandas
democrático-populares na perspectiva da análise crítica da
sociabilidade do capital. Nesse sentido, esse projeto não se constrói
e nem se materializa de forma abstrata. Ele revela sob dadas
condições objetivas, a opção teórico-ético-política de segmentos
expressivos da categoria que, na sua trajetória individual e coletiva,
contribuem de diferentes formas e inserções para a disseminação e
valorização do projeto profissional, que implica racionalidade críticodialético no entendimento da realidade social e da vida humana, bem
como na leitura do próprio Serviço Social e das respostas
profissionais que lhe são postas. (2009, p. 96)

155

Um dos grandes resultados da campanha foi à aprovação da resolução
489/2006 (publicado no Diário Oficial da União, em 07 de junho de 2006), que
“estabelece normas vedando condutas discriminatórias ou preconceituosas, por
orientação e expressão sexual por pessoas do mesmo sexo, no exercício
profissional dos/as Assistentes Sociais, regulamentando principio inscrito no Código
de Ética profissional” (CFESS, 2006b). Tal resolução é um importante instrumento
de luta para o enfrentamento do preconceito com relação à orientação e expressão
sexual. Destacamos que durante o lançamento da campanha ocorreram algumas
dificuldades para que a mesma fosse devidamente divulgada:
Na época do lançamento, alguns segmentos da categoria
problematizaram qual a relevância e o porquê dessa campanha. As
indagações giraram em torno da dúvida quanto à existência de outro
tema mais importante para ser debatido. Tivemos acesso a
informações, por meio de representantes dos CRESS do Rio de
Janeiro, de São Paulo e do Ceará (gestões 2005/2008), sobre
polêmicas nas equipes de serviço social, acerca da fixação ou não
do material informativo da campanha, com a realização, inclusive, de
votação entre os/as profissionais sobre a sua exposição ou não. E,
ainda, que havia temas mais importantes a serem tratados, que era
uma campanha inadequada e que o CFESS não tinha que se
envolver com tais questões (MESQUITA, MATOS, 2011).

Ainda é muito comum a reprodução de homofobia, lesbofobia e a transfobia
no exercício profissional de muitos/as assistentes sociais, o que acaba fazendo com
que esses profissionais não façam os devidos encaminhamentos no atendimento a
população LGBT, negando-lhes ou dificultando a obtenção de seus direitos. Vale
lembrar que a partir do CE de 1993, “podemos afirmar que não há espaço no atual
projeto profissional para o exercício do preconceito e da discriminação.”
(MESQUITA, MATOS, 2011, p. 132). Porém, entendemos que as expressões do
preconceito, estão em todas as dimensões da vida social e, portanto não estão
distantes do cotidiano profissional do Serviço Social:
Ser hoje um/a assistente social competente é uma tarefa desafiadora
e nada fácil. Construímos um projeto de profissão que vai à
contracorrente do projeto societário hegemônico. Dessa forma, os/as
assistentes sociais – que se pautam no citado projeto profissional –
se deparam com um caldo cultural contrário: na família, no trabalho,
na sociedade... A tarefa dos/as profissionais descontentes é árdua,
mas ao mesmo tempo é possível e necessária quando acreditamos
naquilo que propomos e fazemos. Com capacidade intelectual e
permanente leitura da realidade, numa perspectiva de totalidade,
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podemos construir pequenos inícios de caminhadas libertárias.
(MESQUITA, MATOS, 2011, p. 134)

A campanha “O Amor Fala Todas as Línguas: Assistentes Sociais na Luta
Contra o Preconceito” foi um marco na história de lutas que o Serviço Social pauta, e
visa contribuir para o enfrentamento da homofobia, lesbofobia e a transfobia, que
ocorrem de várias formas e reações como desprezo, afastamento, ridicularização e
até a violência física, agressão corporal e assassinato. Neste caso, convém observar
que os crimes praticados contra homossexuais são geralmente marcados por
requintes de crueldade e exposição das vítimas a situações humilhantes44, como
demonstra a pesquisa desenvolvida por Carrara e Viana (2006) no município do Rio
de Janeiro:
[...] os gays tendem a ser vitimados em casa, por meio de arma
branca, asfixia ou objeto contundente (60,7% dos casos) [...] Os
assassinatos de travestis, por sua vez, têm lugar mais
frequentemente na rua, por arma de fogo (68% dos casos),
correspondendo quase todos a crimes de execução. (p. 235)

As expressões do preconceito estão na nossa vida cotidiana e a campanha
“O Amor Fala Todas as Línguas” é um convite à categoria para discutir sobre as
diversas formas de opressão, uma tarefa desafiadora tendo em vista que muitos/as
profissionais estão inseridos e inseridas em contextos que produzem e reproduzem
preconceitos. Sabe-se que o processo de formação é continuo, e que a profissão
exige capacidade intelectual e uma permanente leitura da realidade. E não podemos
deixar de considerar que:
Do ponto de vista da formação individual do/a profissional, o
processo tem inicio no curso de graduação em Serviço Social, mas
esse tempo se amplia por meio da participação política dos/as
estudantes e posteriormente nas inserções em nível de pósgraduação, nas experiências profissionais cotidianas e na inserção
em espaços de representação e organização política. Não podemos
esquecer que a maioria dos/as assistentes sociais, ao entrar na
universidade, possuía projetos voltados para as necessidades do
“eu”, com aspirações e buscas ensimesmadas na própria
singularidade. (SANTOS, 2010, p. 704)

44

Outro aspecto importante dos crimes homofóbicos é o pequeno número de condenações
daqueles/as que os praticam. Segundo o GGB, Grupo de Gays da Bahia, apenas 10% dos
assassinos de homossexuais são de fato presos no Brasil.
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A campanha e a resolução 489/2006 são inovadoras e se tornam importantes
para que profissionais tomem conhecimento do que o conjunto CFESS/CRESS tem
construído para a luta contra todas as formas de opressão como também para o
fortalecimento e a construção do Projeto Ético Político do Serviço Social Brasileiro:
A campanha foi inovadora porque marcou a defesa e ampliação de
direitos de uma população historicamente aviltada nas suas
condições de existência, a população LGBT. E mais, o conjunto
CFESS/CRESS - ao articular com movimentos sociais que
denunciam opressões particulares – permanece, apesar dos tempos
sombrios, com “atitude crítica para avançar na luta”, inscrevendo na
história o compromisso do Serviço Social brasileiro com a
diversidade humana como valor emancipatório. (MESQUITA,
MATOS, 2011, p. 139).

A campanha e a resolução foram iniciativas que contribuíram para o avanço
do respeito aos direitos humanos da população LGBT e se constituem como
bandeira de luta permanente do conjunto CFESS/CRESS, enquanto existir essas
formas de opressão na vida cotidiana, para BARROCO (2012):
Na vida cotidiana, o individuo se socializa, incorpora hábitos, valores
e costumes, adquire certo grau de consciência e de discernimento
ético-moral que passa a orientar o seu comportamento social. No
âmbito da singularidade, as motivações que impulsionam as suas
ações não perdem o seu caráter social; decorrem de exigências e
valores socialmente legitimados, à cultura existente ou à sua
negação. No entanto, a sua assimilação é feita de modo singular e
com as características da cotidianidade, ou seja, são incorporadas
como exigências imediatas, que dizem respeito apenas ao “eu.” (p.
72).

Por vezes na vida cotidiana o profissional não atende as exigências da ética
profissional inserida no CE e no PEP. Considerando também “a herança
conservadora da profissão e a influência da ideologia dominante na vida cotidiana, o
assistente social não está imune aos apelos moralistas e preconceituosos que
rondam o imaginário social” (BARROCO, 2012, p. 73). Porém, devemos lembrar que
essa ética profissional:
Não depende somente de uma “boa intenção” dos profissionais;
demanda um investimento em diferentes níveis de capacitação e de
organização da categoria profissional; responsabilidade dos
profissionais enquanto sujeitos participantes do processo de
fortalecimento da profissão e da ética profissional e do conjunto das
entidades de representação, incluindo profissionais e estudantes
(ABEPSS-CFESS/CRESS/ENESSO). (BARROCO, 2012, p. 77).
158

4.3 O SERVIÇO SOCIAL NOS CREAS DE JOÃO PESSOA

No município de João Pessoa, tanto nos CREAS como no Espaço LGBT
procuramos saber dos/as profissionais inseridos nesses espaços sobre o
conhecimento dos/as mesmos/as a respeito da campanha “O Amor Fala Todas as
Línguas: Assistentes Sociais na Luta Contra o Preconceito”. Em todos os CREAS
pesquisados os/as Assistentes Sociais desconheciam a campanha como também o
seu conteúdo. Na tentativa de explicar detalhadamente o que era a campanha,
falamos do cartaz que continha três casais, um de lésbicas, um de homossexuais e
outro de heterossexuais, porém os/as profissionais continuaram afirmando sobre o
desconhecimento da campanha do CFESS, e alguns deles lançaram questões:
E foi lançada quando? Onde tem isso, que a gente não viu e que não tem
cartaz aqui? (Entrevistado/a 4)
Aqui não chegou. Tem essa questão da falta de articulação porque pra
gente não chegou. Muitas vezes uma palestra, um seminário a gente só fica
sabendo quando já aconteceu. (Entrevistado/a 3)

Em nenhum dos CREAS visitados existia o cartaz da campanha, como
também

não

vimos

nenhum

outro

cartaz

de

campanhas

do

conjunto

CFESS/CRESS. Nesse sentido, há uma grande relevância dos respectivos
conselhos regionais efetivarem as campanhas, resoluções e indicações do CFESS
em sua região. Na época do lançamento da campanha “O Amor Fala Todas as
Línguas: Assistentes Sociais na Luta Contra o Preconceito” o CRESS-PB realizou
um debate em torno do tema no município de João Pessoa. Certamente há uma
falta de maior participação e busca de informações dos/as profissionais no âmbito do
CRESS, como também há a necessidade do CRESS/PB fortalecer sua intervenção
nesta área que está sendo incorporada recentemente no debate da profissão. A
capacitação dos/as profissionais, “é necessária para o desvelamento da realidade
em face das implicações éticas do agir profissional” (BARROCO, 2012, p. 75).
Ainda tratando sobre a efetivação e conhecimento da campanha “O Amor
Fala Todas as Línguas: Assistentes Sociais na Luta Contra o Preconceito”, o/a
assistente social do Espaço LGBT rebate sobre a campanha no município:
Aonde a campanha chegou ela fez diferença, porque o cartaz não chegou
em muitos espaços, pelo menos eu não consigo ver nos serviços de
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assistência. Não sei se é porque chegou e não quiseram colocar.
(Entrevistado/a 1)

A campanha é, e continua sendo um desafio na construção do PEP e de uma
sociedade livre do preconceito. Reconhecer e respeitar a orientação sexual e
identidade de gênero é um passo importante para a garantia e ampliação dos
direitos LGBT.
Outro canal importante de socialização do pensamento do Conselho Federal
de Serviço Social é o CFESS MANIFESTA, que se trata de um documento
informativo com os principais posicionamentos políticos da categoria profissional,
sobre diversos temas. O documento é de fácil acesso, pois é divulgado na página do
CFESS45, e pelas redes virtuais. São escritos pelos conselheiros/as das gestões ou
convidados/as, e aprovados pela diretoria do CFESS.
Destacamos o CFESS manifesta de 28 de junho de 2012 cujo tema é Dia
Mundial do Orgulho LGBT, e socializa o compromisso com as seguintes ações e
bandeiras de luta em defesa da livre expressão da orientação sexual e livre
expressão da identidade de gênero:
• crítica à sociabilidade do capital e sua apropriação mercantil em
todas as dimensões da vida social, em particular as demandas
advindas do reconhecimento da diversidade humana;
• valorização da diversidade humana, com reconhecimento da livre
orientação sexual e da livre identidade de gênero no âmbito de todas
as políticas sociais;
• defesa da autonomia dos movimentos sociais;
• articulação permanente com o movimento LGBT e com outros
sujeitos coletivos, para aprovação imediata do PLC 122/2006, que
criminaliza a homofobia;
• reforço das lutas, no âmbito do Legislativo e do Judiciário, em
defesa da liberdade de orientação sexual e da livre identidade de
gênero, assegurando à população LGBT os direitos de adoção,
constituição de família, direitos sucessórios, dentre outros;
• continuidade ao debate contemporâneo acerca do uso do nome
social nos espaços públicos e privados (conforme carta de direito
dos/as usuários/as do SUS) e no acesso às políticas públicas para a
população LGBT;
• realização do processo de discussão e publicização do Plano
Nacional Cidadania e Direitos Humanos LGBT nos espaços de
debate do Conjunto CFESS-CRESS e apoio à discussão em outros
espaços públicos. (CFESS, 2012b)

45

Disponíveis em http://www.cfess.org.br/publicacoes_manifesta.php
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O conjunto CFESS/CRESS também vem participando das Conferências
LGBT no país, e publiciza seu posicionamento através do CFESS Manifesta.
Durante as conferências participam conselheiros, e ocorre a distribuição de materiais
produzidos pelo conselho relativos à temática LGBT e são realizadas reuniões do
CFESS com assistentes sociais presentes.
Durante a 1° Conferência, o Conselho participou como convidado, e na
ocasião foram entregues as publicações do CFESS Manifesta, também ocorreram
reuniões com os/as Assistentes Sociais que estavam presentes no local. Na 2°
Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de LGBT, por meio
do CFESS MANIFESTA, temos o seguinte compromisso escrito nas primeiras linhas
do documento:
O CFESS tem se empenhado em participar de todas as
Conferências, por reconhecê-las como espaços coletivos de disputas
de projetos políticos e, portanto, como momentos estratégicos para
avaliar, deliberar propostas e diretrizes para acesso aos
direitos/políticas sociais. Não é demais ressaltar que o/a
trabalhador/a LGBT, ou a adolescente travesti ou a lésbica negra, ou
a transexual idosa, ou o gay com deficiência são sujeitos de direitos
e o acesso às políticas sociais precisa ser efetivamente garantido.
Respeitar a diversidade humana é reconhecer que o padrão
homogeneíza e empobrece as potencialidades do gênero humano.
(CFESS, 2011b)

Ainda que muito se tenha avançado com a campanha e a resolução, temos
muito para avançar ao longo da história da profissão, entendendo a campanha como
um processo ininterrupto que permanece na agenda das próximas gestões,
lembrando que a defesa da livre expressão da orientação sexual, está inscrito desde
1993 como um dos princípios do CE. A gestão CFESS (2008-2011), compreendendo
as reflexões desenvolvidas durante a campanha e nos debates sobre a temática
LGBT durante o 39º Encontro CFESS/CRESS, realizado em setembro de 2010, foi
deliberado em conjunto com a categoria a adequação da linguagem de gênero nos
seus princípios fundamentais na edição de 2011 do Código de Ética da profissão46:
Mudanças procedidas foram relativas à modificação de
nomenclatura, substituindo o termo “opção sexual” por “orientação
sexual”, incluindo ainda no princípio XI a “identidade de gênero”,
quando se refere ao exercício do serviço social sem ser
discriminado/a nem discriminar por essa condição [...] Essas
46

As mudanças trazidas referem-se a edição de 2011 do Código de Ética da profissão.
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alterações são de suma importância, pois reafirmam princípios e
valores do nosso Projeto Ético-Político e incorporam avanços nas
discussões acerca dos direitos da população LGBT pela livre
orientação e expressão sexual. (CFESS, 2012a. p. 14)

Outro avanço significativo no que diz respeito à população LGBT, foi à
resolução CFESS N° 615, de 8 de setembro de 2011, que dispõe sobre a inclusão e
uso do nome social da assistente social travesti e do(a) assistente social transexual
nos documentos de identidade profissional (CFESS, 2011a). Com essa normativa é
permitido à utilização do nome social nas assinaturas decorrentes do trabalho
desenvolvido pelo/a assistente social, juntamente com o número do registro
profissional.
Ressaltamos aqui que o Serviço Social é uma exceção quando se fala de
uma profissão que construiu um projeto profissional voltado para o enfrentamento de
todas as formas de preconceito. A campanha “O Amor Fala Todas as Línguas:
Assistentes Sociais na Luta Contra o Preconceito” continua em ação, destacamos
aqui:
[...] o apoio e o reconhecimento que o CFESS teve pela relevância
da campanha por parte do movimento LGBT brasileiro, merecendo
particular destaque ao Instituto em Defesa da Diversidade AfetivoSexual (DIVAS) que foi parceiro desde a elaboração do projeto da
campanha junto a CEDH/CFESS, bem como da Liga Brasileira de
Lésbicas (LBL) e da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), que foram
organizações colaboradoras e que contribuíram na disseminação da
campanha junto aos movimentos LGBT, feminista e outras entidades,
além da participação, em alguns momentos de debates e do próprio
lançamento. (MESQUITA, MATOS, 2011, p. 143)

É difícil avaliar o impacto da Campanha no cotidiano da formação e atuação
profissional dos/as assistentes sociais, mesmo porque os temas relacionados à
campanha e ao Código de Ética, no que se refere à liberdade como valor ético
central e no empenho na eliminação de todas as formas de preconceito é um desafio
no cotidiano da formação e atuação profissional, SANTOS (2009) destaca alguns
desafios com relação à campanha:
[...] estimular o debate conceitual e a reflexão crítica sobre a
diversidade humana e as diferenças entre os sujeitos, o que pede
qualificação empírica sobre quem são os sujeitos e investimento na
socialização de uma cultura política que problematize em
profundidade a dimensão de classe e o reconhecimento da
162

multiplicidade e diversidade entre os sujeitos na classe; reconhecer a
potencialidade das lutas em torno da raça, gênero, orientação sexual,
questão ambiental e contribuir para a reflexão crítica em tais
ambiências temáticas e intervir no debate profissional, na mídia e em
todos os espaços com uma política firme contra a possibilidade de
xenofobia e de reprodução de preconceitos e discriminação. (p. 108)

Durante as Conferências LGBT (na conferência municipal de Campina
Grande e na Estadual da Paraíba), por diversas vezes técnicos e ativistas
enfatizarem as dificuldades encontradas para o atendimento a população LGBT, em
se tratando, sobretudo, das travestis e das/os transexuais; além de destacarem
enfaticamente a dificuldade com que Assistentes Sociais que atuam em tais espaços
fizessem os devidos encaminhamentos das demandas que lhes eram apresentadas.
Ressaltamos que:
Não é o Código de Ética que dificulta a realização do trabalho
profissional. Não é o projeto ético político-político que é ilusório ou de
impossível efetivação. É a sociabilidade capitalista que não assegura
condições concretas para o entendimento das necessidades
humanas e dos direitos da vida cotidiana. É o projeto político das
classes dominantes que busca destituir de sentido histórico as
experiências de resistência e de luta do trabalho; que busca
desregulamentar e diluir profissões, desrespeitando processos
coletivos de organização, cultura política e instrumentos normativos
instituídos de modo legal e democrático; que assegura, por meio do
Estado, iniciativas que resultam na precarização da formação e do
exercício profissional. (SANTOS 2012, In: BARROCO, 2012) p. 15)

MESQUITA (2011) destaca desafios para o Serviço Social com relação às
demandas e necessidades da população LGBT, e questiona como estamos
incorporando essa discussão da liberdade de orientação e expressão sexual no
processo de formação profissional, e como o tema está sendo problematizado nas
disciplinas. E faz algumas inquietações:
(1) como a liberdade de orientação sexual está sendo trabalhada no
nosso cotidiano profissional? (2) Lésbicas, gays, travestis e
transexuais estão sendo reconhecidos como usuários dos serviços
sociais? (3) Integram a agenda política do Serviço Social? (4) Em
que medida as reuniões, encontros e congressos incluem a
orientação sexual homoafetiva entendendo-a e reconhecendo como
uma expressão da sexualidade humana? (5) em que medida, nós,
assistentes sociais contribuímos para reforçar ou superar uma
“identidade discreta”/”identidade aprisionada” dos usuários LGBT’s?
(6) contribuímos para que possam exercer autonomia,
autodeterminação
e
liberdade
ou
referendamos
a
homofobia/lesbofobia/transfobia institucional arraigada na maioria
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das instituições em que atuamos? (7) Garantimos a socialização da
informação, bem como o acesso aos benefícios, serviços e políticas
sociais? (8) Quais as mediações necessárias para articular
demandas particulares a um projeto societário radicalmente crítico à
sociabilidade do capital que produz desigualdade e opressão?
(MESQUITA 2011, apud MESQUITA 2009 p. 143-144)

Dessa

forma,

algumas

questões

devem

ser

permanentemente

problematizadas pela categoria profissional, pois só refletindo criticamente sobre o
CE que poderemos fortalecer o Projeto Ético Político.
Refletir criticamente sobre as possibilidades de viabilização do CE é
uma necessidade que remete ao fortalecimento do projeto-éticopolítico profissional e ao compromisso profissional com os usuários
dos serviços sociais: os trabalhadores e grupos sociais subalternos.
Materializá-lo é um desafio a ser enfrentado nessa conjuntura
histórica adversa ao pensamento crítico e à realização de seus
pressupostos ético-políticos. (BARROCO, 2012, p. 35)

Nesse sentido cabe indagar sobre que formas de ampliação da defesa de
direitos precisam ser construídas, sobretudo, como precisam ser construídas. Não
há dúvidas quanto aos avanços do conjunto CFESS/CRESS, e consequentemente
da profissão, mas não podemos deixar de observar as dificuldades que as
campanhas e resoluções encontram para se materializarem no cotidiano da
formação e do exercício profissional. Há de se obervar também que:
O conhecimento e a aceitação do CE não garantem – por si só – a
objetivação da ética profissional, pois ela decorre de uma série de
condicionantes profissionais e conjunturas que extrapolam o Código
e a intenção dos agentes, tomados individualmente. Nesse conjunto,
o CE é um elemento importante; um dos suportes teórico-práticos
que alicerçam a ética profissional, que propiciam a materialização
dos direitos da classe trabalhadora, dos grupos e sujeitos
socialmente subalternizados na direção ético-política das conquistas
do projeto ético-político. (BARROCO, 2012, p. 36)

Atualmente a urgência de profissionais para obter conhecimento da própria
realidade e capacitados intelectualmente é cada vez maior, por isso a importância de
uma formação profissional que venha a preparar teórico e metodologicamente
profissionais que possam intervir em realidades históricas, contraditórias e de
constante transformação.
Dessa forma, os profissionais poderão reconhecer a realidade na qual estão
inseridos seus usuários, e atuar de maneira continua, provisória, aproximativa e
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histórica. GUERRA (2005) aponta que se o conhecimento sobre a realidade não
muda a realidade, a falta de um conhecimento sobre a realidade, a ausência de
referenciais teórico-metodológicos e inexistência de um projeto profissional que se
conecte com os projetos sociais mais progressistas também impedem ou dificultam
uma intervenção profissional que se oriente para a ruptura com o conservadorismo
na profissão. MOTA (2003) defende a ideia de que:
[...] as tendências da profissão dependem da realidade objetiva e da
capacidade que tenhamos de decodificá-la criticamente, abrindo
frentes de intervenção social e propondo iniciativas que incidam
sobre os perversos mecanismos de reprodução das desigualdades
sociais. (p. 11)

As dificuldades na luta pela consolidação de um projeto societário de
enfrentamento a esta sociabilidade vem se constituindo como um desafio diário para
o Serviço Social que trabalha com as mais diversas expressões da questão social. E
ao mesmo tempo em que sofre com as determinações do capitalismo
contemporâneo que atribuem particularidades a profissão, a categoria também
desenvolveu e continua desenvolvendo características particulares.
Somente uma perspectiva teórico critica que permite apreender o movimento
histórico das transformações societárias em curso e que pode abrir para o Serviço
Social as demandas que transcendem o horizonte da ordem do capital. O PEP
requer uma competência profissional que possui como base o aprimoramento
intelectual com uma formação acadêmica qualificada, alicerçada em concepções
teórico-metodologicas críticas e sólidas, capazes de viabilizar uma analise concreta
da realidade social. Reforçamos mais uma vez, a importância de uma formação e
especialização de qualidade para o Serviço Social.
NETTO (1996) pondera que o conjunto das transformações societárias
configurou uma série de vitórias ao capital, porém para além de não eliminarem o
ciclo crítico da dinâmica capitalista e de não reverterem à curva própria da “onda
longa recessiva”, tais vitórias custaram muito aos trabalhadores, como seus
empregos, diminuição de salários dos que mantiveram empregados e um forte
ataque aos sistemas públicos de seguridade social.
As estratégias utilizadas pelo grande capital, para redefinir socialmente o
processo de produção de mercadorias, evidenciam as reais necessidades do
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processo de reestruturação produtiva, que é o da integração passiva dos
trabalhadores à nova ordem do capital, isto é, a adesão e o consentimento do
trabalhador às exigências da produção capitalista (Mota & Amaral, 1998). Todo este
movimento que envolve a dinâmica das classes sociais determina as práticas do
Estado e da sociedade civil, e o Serviço Social também vem sofrendo rebatimentos
com todo o processo de reprodução material e espiritual da força de trabalho:
[...] a principal tarefa posta para o Serviço Social, na atual conjuntura,
é a de identificar o conjunto das necessidades (políticas,sociais,
materiais e culturais), quer do capital, quer do trabalho, que estão
subjacentes às exigências de sua refuncionalização . Neste caso, é
preciso refazer - teórica e metodologicamente - o caminho entre a
demanda e as suas necessidades fundantes, situando-as na
sociedade capitalista contemporânea, com toda a sua complexidade.
Referimo-nos, particularmente, às necessidades sociais que
plasmam o processo de reprodução social. (MOTA & AMARAL,
1998, p. 04)

Dessa forma, as dificuldades para a materialização do PEP são diversas,
como as imposições do mercado de trabalho que conduz o fazer profissional às
exigências do empregador, subordinando a profissão ao mercado e sujeitando o
assistente social ao trabalho alienado.
Para fins de reflexão, o PEP deve dialogar com o marxismo e outras teorias
sociais, tendo em vista que nos últimos anos a profissão vem enfrentando novas
demandas, atribuições e competências, e também assume novos desafios. O
dialogo com diversas teorias abre novas possibilidades para a construção dos
direitos sociais.
Nesse momento histórico é necessário inventar e reinventar novas formas de
produzir conhecimento em Serviço Social a partir das demandas que surgem no
cotidiano de nossas práticas que configuram a transversalidade da diversidade
sexual e da questão de gênero. Somente assim estaremos realmente consolidando
a luta por uma sociabilidade livre de todas as formas de opressão.
O Serviço Social por ser uma profissão que atua no desenvolvimento e na
execução de políticas públicas que viabilizam o acesso aos programas e serviços,
deve continuar lutando para que os direitos sejam efetivados. Também é necessário
que ocorram novos incentivos para a participação e articulação dos indivíduos que
compõem a categoria profissional, na aproximação das contribuições dos estudos de
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gênero e sexualidade, para que no cotidiano das práticas possam incorporar tais
reflexões teóricas a fim de clarear as demandas que se apresentam no exercício
profissional.
Destacamos, também, a importância dos/as profissionais em se aproximarem
dos movimentos LGBT, pois só envolvendo-se mais diretamente com as demandas
e reivindicações dos sujeitos políticos organizados é que surgirão novos subsídios e
contribuições para a população LGBT e sua busca no reconhecimento de direitos e
cidadania.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo aqui delineado objetivou mostrar o direcionamento atual que a
Política Nacional de Assistência Social (PNAS) assume nos atendimentos realizados
a populações de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT)
oferecidos pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
no município de João Pessoa-PB. Também tivemos como objetivo apresentar as
principais dificuldades e desafios para os/as profissionais de Serviço Social no
atendimento às demandas da população LGBT, e de como tais dificuldades se
apresentam para a materialização do Projeto Ético Político da Profissão. Dessa
forma, destacamos que do ponto de vista teórico-metodológico, apreendemos o
objeto em sua historicidade e múltiplas determinações.
Durante muito tempo a assistência social esteve ancorada em práticas
assistencialistas e filantrópicas, porém com a promulgação da Constituição Federal
em 05 de Outubro de 1988, a política de assistência passou a ser uma política
pública não contributiva, voltada para aqueles/aquelas que dela necessitam, e
também se constituiu como um direito social e como um dos componentes do
sistema de seguridade social no Brasil.
Atualmente a política de assistência social possui na PNAS e no Sistema
Único de Assistência Social (SUAS) seus principais instrumentos políticos e
normativos, que demonstram o avanço, do ponto de vista da visibilidade social e da
dimensão organizativa da Assistência Social como política pública no Brasil.
A PNAS expressa à materialização do conteúdo da Assistência Social como
um pilar do Sistema de Proteção Social Brasileiro no âmbito da Seguridade Social.
De acordo com MOTA (et all, 2008), com a instituição do SUAS dois aspectos
importantes foram contemplados na assistência social, primeiro foi à possibilidade
de superar a histórica cultura assistencialista e a outra refere-se à superação da
ideologia da caridade e do primeiro-damismo através da criação de parâmetros
técnicos e da profissionalização da execução da assistência social como uma
política pública.
A PNAS traz inúmeras mudanças nos mecanismos de gerenciamento e
controle, de forma especial a ampliação dos objetivos e dos/as usuários/as da
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política a partir da implementação do SUAS. Todavia, “a amplitude do seu público
alvo envolve um leque de situações tão diversas que pode, inclusive, comprometer o
processo de normatização e serviços prestados” (MOTA, et al, 2008, p. 191). A
ampliação se deu em um contexto de surgimento de novos sujeitos ou titulares de
direitos, cujas garantias legais se especificaram guiadas pelo critério das diferenças
concretas que os distinguem entre si. (PEREIRA, 2009) Dessa forma, o surgimento
desses novos sujeitos e titulares de direitos, também fez ampliar demandas e o
universo de atendimento das políticas sociais públicas, inclusive a política de
assistência social.
Nesse sentido, em nossa pesquisa constatamos os caminhos que se
encontram e desencontram entre a PNAS e a população LGBT. Isso porque se por
um lado à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais possui
na política de assistência social sua porta de entrada para efetivação de direitos por
outro, considerando que os CREAS se constituem num conjunto de ações, no
âmbito da PNAS, de atendimento e Proteção Social Especial (PSE) de média
complexidade às pessoas e famílias vítimas ou em risco de violência, negligência,
abandono, abuso e exploração sexual, constatamos que as demandas dos
segmentos LGBT ainda permanecem largamente invisibilizadas, seja por falta de
condições objetivas e subjetivas para a apropriação das principais questões que
possibilitariam melhor atendimento em relação à diversidade sexual, seja pela
reprodução do preconceito sobre a orientação sexual diferente da heterossexual,
que ainda é presente no universo profissional.
Os CREAS também possuem a função de criar condições para garantia dos
direitos fundamentais e o acesso aos serviços públicos existentes. Nesse sentido,
temos o entendimento e o reconhecimento da relevância social da configuração da
PNAS e de que em sua materialização os CREAS desempenham a tarefa de realizar
encaminhamentos necessários à reparação de violações de direitos.
Nesse sentido, apesar da PNAS constituir-se como um dos grandes avanços
na atual configuração da Assistência Social como política pública, em sua
concepção quanto ao que considera caracterização de vulnerabilidades de
seus/suas usuário/as, quando se refere à diversidade humana, prevalece o
entendimento de uma concepção restrita, aprisionada à noção de identidades
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estigmatizadas, em termos étnico, cultural e sexual. Ademais, no conteúdo da
política, não há qualquer tipificação de tais mecanismos, muito menos como operam.
No que diz respeito ao conceito de família na PNAS, sobressai o
reconhecimento sócio-político quanto às suas transformações, mas ao fazer
referência somente às mulheres que chefiam núcleos familiares, deixa de fora
configurações familiares formadas por casais de pessoas do mesmo sexo.
A PNAS e o SUAS trazem a família para o centro das ações da assistência
social ao considerarem, em seu âmbito, a matricialidade sociofamiliar como um
aspecto importante, pois desloca a análise do indivíduo isolado para o núcleo
familiar. Observamos em nossa análise que os/as profissionais pareciam ter clareza
da centralidade na família no atendimento aos usuários, destacando por várias
vezes que o serviço ofertado e as iniciativas dos CREAS estavam centrados no
indivíduo e na família na qual ele integra, tendo em vista o fortalecimento e apoio no
enfrentamento das necessidades sociais. Porém, essa centralidade na família tende
a reforçar tradicionais funções e configurações de família, o que tende a dificuldades
na obtenção de direitos em alguns serviços, como a realização no cadastro do
Programa Bolsa Família (PBF) para travestis e/ou transexuais que constituem família
ou moram sozinhos (as). Entendemos aqui persistir um descaminho entre a PNAS e
o cotidiano, posto que na literatura mais atual sobre família não existe um modelo
idealizado de família, e sim famílias resultantes de pluralidades de experiências
afetivo-sexuais estabelecidos por seus integrantes.
Tais lacunas na PNAS se apresentam no cotidiano dos CREAS, onde
identificamos dificuldades no procedimento de identificação dos/as usuários LGBT
no serviço ou até mesmo a ausência de tal identificação. Nas fichas de atendimento
a população que chega ao serviço não existem quaisquer questões relacionadas à
orientação sexual e identidade do gênero dos/as usuários/as. Ou quando a
identificação nas fichas vem a existir, os/as profissionais optam pelo não
preenchimento, pois não consideram necessário, tendo em vista que o CREAS não
é um serviço especializado para trabalhar com a população LGBT. Também
declaram que não fazem tais perguntas por receio de que o/a usuário/a sinta-se
ofendido. Observa-se uma falta de articulação e capacitação dos/as profissionais
nos temas relacionados à orientação sexual e identidade de gênero, talvez por não
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ter compreensão acerca do tema, sintam-se inseguros/as em tratar sobre a
diversidade sexual no ambiente de trabalho com os/as usuários/as.
Os/as profissionais também mencionaram que não recebem demandas LGBT
para não sobrecarregar o serviço, mas quando recebem, fazem encaminhamentos
para o Centro de Referência dos Direitos LGBT e Combate a Homofobia (ESPAÇO
LGBT), que é identificado pelos/as profissionais como o serviço especifico para
atendimento da população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais.
Constatamos isso como uma das grandes dificuldades no atendimento aos/as
usuários LGBT’s que chegam ao serviço dos CREAS em João Pessoa, cujos
profissionais justificam a ausência no atendimento por haver no município um
serviço especifico para população LGBT.
Cabe aqui ressaltar que ambos os serviços possuem a mesma estrutura, pois
o ESPAÇO LGBT foi criado como um serviço do CREAS, sendo financiado pela
Secretária de Direitos Humanos e vinculado à Secretaria de Assistência Social. Já
os CREAS são financiados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS). Fica então o desafio para a compreensão do CREAS de que o
atendimento à população LGBT deve ser realizado no local, tendo em vista que os
CREAS no âmbito da política de assistência desempenham a tarefa de realizar
encaminhamentos necessários à reparação de violações de direitos, de todo e
qualquer tipo de violação. Os usuários identificados como LGBT que procuram pelo
atendimento nos CREAS devem encontrar no local a proteção social garantida pelos
serviços socioassistenciais, e não estarem sendo submetidos a diversos e diferentes
encaminhamentos.
Outra questão diz respeito às frágeis estruturas institucionais e a falta de
recursos que fazem parte da realidade cotidiana dos CREAS. Em nossa análise,
todos/as os/as profissionais ressaltaram as dificuldades em trabalhar dentro do
próprio espaço, já que os cômodos dos CREAS são insuficientes para a realização
de oficinas com os/as usuários/as. As reuniões com a equipe profissional e até
mesmo o atendimento psicossocial que deve ser realizado de forma particular,
ocorre em meio a situações em que vários profissionais tenham que dividir o mesmo
cômodo. Tais dificuldades acabam prejudicando a qualidade dos atendimentos
realizados.
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Os CREAS devem ser compatíveis com os serviços neles ofertados, ter
espaços para trabalhos em grupo e ambientes específicos para recepção e
atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurando acessibilidade às
pessoas idosas e com deficiência. Porém, na realidade cotidiana, as coisas são bem
diferentes; nos CREAS analisados as dificuldades e desafios no que diz respeito às
condições físicas do ambiente de trabalho são identificados pela equipe profissional
entrevistada como verdadeiros obstáculos.
Dessa forma, é possível apreender que na materialização da PNAS, existem
grandes lacunas referentes à insuficiência do Estado, em investimentos de
capacitação na área da diversidade sexual e de enfrentamento do preconceito e da
discriminação por orientação sexual, que, em larga medida, ficam invisibilizados no
cotidiano dos atendimentos, que são realizados de forma insuficiente. Observamos,
ainda, frágeis estruturas institucionais que fazem parte da realidade cotidiana, como
também os recursos reduzidos e pouco qualificados, que acabam dificultando o
trabalho desses profissionais.
O Serviço Social por ser uma profissão que atua no desenvolvimento e na
execução de políticas públicas que viabilizam o acesso aos programas e serviços,
deve continuar lutando para que os direitos sejam efetivados. Torna-se, necessário
que ocorram novos incentivos para a participação e articulação da categoria
profissional na aproximação das contribuições dos estudos de gênero e sexualidade,
para que no cotidiano das práticas possam incorporar tais reflexões teóricas a fim de
identificar com mais precisão as demandas que se apresentam no exercício
profissional. As iniciativas promovidas pelo Conjunto CFESS-CRESS certamente
contribuem neste processo, mas é necessário agregar um universo maior de
profissionais.
Concordamos com BARROCO (2012), que a articulação política com a
população usuária, permite concentrar o trabalho na direção do atendimento de suas
necessidades e interesses, como também fortalece “o posicionamento da equipe
profissional na instituição, a partir do respaldo dado pela reivindicação dos
movimentos sociais em relação aos programas e serviços” (p. 83). Nesse sentido
destacamos a importância dos/as profissionais em se aproximarem do movimento
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LGBT, assim surgirão novos subsídios e contribuições para o atendimento ser
realizado de forma que garanta todos os direitos.
O Serviço Social por meio de suas entidades representativas dispõe em sua
agenda profissional de questões referentes à diversidade sexual. Uma de suas
maiores campanhas e de maior destaque foi lançada no ano de 2006, intitulada “O
Amor Fala Todas as Línguas: Assistentes Sociais na Luta Contra o Preconceito”,
cujo objetivo é o de contribuir para garantia do respeito à diversidade humana nos
espaços institucionais de atuação e na formação profissional em Serviço Social.
Desde o ano de 2006 a campanha vem sendo divulgada, porém em nenhum dos
CREAS visitados os/as assistentes sociais conheciam o conteúdo da campanha,
como também nunca ouviram falar da mesma, o que mostra a necessidade dos
profissionais também se esforçarem em busca de atualização, considerando que
este é um processo que depende do trabalho das entidades, mas também da
participação efetiva dos profissionais. Isso porque em vários CFESS MANIFESTA,
notadamente aqueles elaborados em datas relativas às lutas pela diversidade
sexual, há menção a esta campanha, como em outros documentos no âmbito do
Serviço Social, inclusive no site do próprio CFESS.
Nesse sentido, destacamos que a campanha é, e continua sendo um desafio
para o Projeto Ético Político da Profissão, como também de uma sociedade livre do
preconceito. Reconhecer e respeitar a orientação sexual e identidade de gênero é
um passo importante para a garantia e ampliação dos direitos LGBT.
Uma capacitação contínua dos/as profissionais “é necessária para o
desvelamento da realidade em face das implicações éticas do agir profissional”
(BARROCO, 2012, p. 75). Nesse sentido, a capacitação profissional vem auxiliar no
desenvolvimento das ações frente às demandas profissionais. É certo que não cabe
para a política de assistência a tarefa de solução para o combate das desigualdades
sociais e nem mesmo das variadas formas de opressão, mas poderá contribuir
quanto mais os profissionais estiverem capacitados e a política bem estruturada no
cotidiano. Contudo, como foi possível analisar o que verificamos é a tendência, sob
a lógica de determinação do capitalismo contemporâneo, de que a assistência social
vem assumindo a tarefa de ser a política de proteção social, e não como uma parte
da proteção social. “Atualmente a assistência social tende a assumir um papel na
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esfera da proteção social que termina por suprir necessidades que seriam do âmbito
de outras políticas” (MOTA, MARANHÃO, SITCOVSKY, 2008) e isto ocorre sem que
as condições objetivas e subjetivas estejam condizentes, sobretudo, se as demais
políticas não estiverem estruturadas de modo a atender as necessidades reais da
população, dificilmente a PNAS conseguirá responder satisfatoriamente ao conjunto
de demandas apresentadas por indivíduos que vivenciam profundos processos de
desigualdade social e formas de opressão.
Por fim, destacamos sobre a importância que a PNAS desconstrua e pluralize
seu conceito e sua concepção de gênero na política de assistência social, e que
também amplie seus objetivos. Inclusive poderia atentar-se para algumas das muitas
propostas do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de
LGBT (PNCDH-LGBT), como a de “Garantir, por meio do MDS e do CNAS, “a
inserção do recorte de orientação sexual e identidade de gênero na Política de
Assistência Social a partir das ações de monitoramento e avaliação” (BRASIL,
2009a, p. 40). E assim, os desafios quanto à identificação das demandas e a sua
relação com as lutas dos sujeitos LGBT conquistariam legitimidade na vida social.
.
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