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Resumo 

Buscou-se, nessa sessão temática fazer uma breve retrospectiva dos passos para a 
implementação da Política Nacional de Assistência Social, priorizando os dados 
referentes à orientação para o desenvolvimento dos trabalhos sócio-educativos, na 
proteção social básica. Essas ações têm sido colocadas como parte de um conjunto 
de ações que visam à emancipação do cidadão/ãs brasileiros/as. Para essa 
compreensão partimos da leitura dos documentos oficiais: LOAS, PNAS, SUAS e 
NOB. A Constituição Brasileira de 1988, considerada como constituição cidadã, traz 
em seu título I, art. 1º a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a pluralidade 
política como princípios centrais. O art. 3º apresenta como objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil, a constituição de uma sociedade livre, justa e 
solidária; a garantia do desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e da 
marginalidade com a redução das desigualdades sociais e regionais, assim como 
visa promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.Tem sido colocado como uma conquista 
dessa Constituição Federal o disposto no título VIII, art. 193, que define a 
Assistência Social, a Saúde e a Previdência como formadoras da Seguridade Social, 
dando a todos os cidadãos/ãs direito à Proteção Social. Portanto, é a partir da 
Constituição Federal de 1988 que a Assistência Social passa a ser política pública 
deixando de ser entendida como ações compensatórias de doação ou tutela, onde 
os usuários eram vistos como pedintes e dependentes e não cidadãos de direitos. 
Onde a assistência social tinha um caráter de filantropia, benemerência e caridade, 
ou seja, uma ajuda ou favor, ocasional e emergencial. O objetivo, dessa nova 
política pública, passa a ser a garantia de direitos e promoção do desenvolvimento 
humano e social. Essa mudança de paradigma afirma, que a proteção social deve 
garantir o seguinte : segurança de sobrevivência (de rendimento e de autonomia); 
segurança de acolhida e segurança de convívio ou vivência familiar. Por segurança 
de acolhida entende-se a proteção da provisão das necessidades humanas, que 
inicia com direitos à alimentação, ao vestuário e ao abrigo, condição da vida humana 
em sociedade. A garantia dessa acolhida é uma das seguranças primordiais da 
política de assistência social. A segurança da vivência familiar ou a segurança do 
convívio, tem como tarefa a não aceitação de situações de reclusão e de perda das 
relações. Por isso a dimensão multicultural, intergeracional, interterritoriais, 
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intersubjetivas, entre outras devem ser ressaltadas na perspectiva do direito ao 
convívio. Apesar de estabelecida, pela Constituição Federal de 1988, a Assistência 
Social, como parte da Seguridade Social e direito de todos independente de 
contribuição, vista como dever do Estado, e não compensação do mercado, não 
teve sua efetivação imediata. A Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS só foi 
promulgada em 7 de Dezembro de 1993. Com sua promulgação coube a instalação 
do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que após quatro conferências 
aprovou a nova Política Nacional de Assistência Social – PNAS publicada no Diário 
Oficial em 28 de outubro de 2004, consolidando princípios, diretrizes, objetivos e 
ações da assistência social, em particular a Proteção Social Básica e Especial, 
propondo a necessidade de construção do Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS. O SUAS, aprovado em 2005, é um sistema público não contributivo, 
descentralizado e participativo, que tem por função a gestão do conteúdo específico 
da Assistência Social no campo da proteção social brasileira. E como expressado 
por Sposati:“O SUAS não é um programa, mas uma nova ordenação da gestão de 
assistência social como política pública”. O novo modelo de organização da 
Assistência Social pressupõe a estruturação dos Centros de Referência de 
Assistência Social - CRAS - em todos os municípios brasileiros, principalmente nos 
territórios de maior vulnerabilidade social. Conforme expresso na Política Nacional 
de Assistência Social - PNAS, 2004, por vulnerabilidade compreende-se a "condição 
desfavorável dada, isto é, a condição objetiva da situação de exclusão, que aumenta 
a probabilidade de um evento ocorrer, sendo o que a identifica processos sociais e 
situações que produzem fragilidade, discriminação e exclusão social, econômica e 
cultural". Partindo dessa definição de vulnerabilidade é que os trabalhos sócio-
educativos com as famílias visam o fortalecimento de seus vínculos familiares e 
comunitários, fortalecendo e desenvolvendo as suas competências para enfrentar as 
condições de vulnerabilidade, sendo capaz de produzir respostas para as suas 
necessidades, prevenir e superar riscos, dessa forma, promovendo a cidadania e o 
exercício dos direitos. Sabe-se que esse trabalho de atenção integral às famílias é 
complexo, multidimensional e deve acontecer numa perspectiva interdisciplinar, o 
que exige uma qualificação e responsabilização das equipes profissionais dos CRAS 
pelo conjunto das necessidades detectadas, considerando, inclusive, as dimensões 
e aspectos subjetivos, individuais e coletivos. A discussão, aqui proposta, partiu da 
minha experiência como psicóloga, integrante da primeira equipe do Programa de 
Atenção Integral à Família - PAIF, na região sul do município de Londrina/PR, no 
ano de 2005. Esse programa é o principal programa da Proteção Social Básica 
operacionalizado nos CRAS e com equipe multidisciplinar e interdisciplinar Enquanto 
psicóloga social crítica, ou seja, baseada numa concepção histórico-social de ser 
humano, compreendido como produto e produtor de suas relações sociais e de um 
conceito de ciência como uma prática social, o qual defende que o conhecimento é 
produzido nas relações concretas que as pessoas estabelecem dentro dos grupos 
sociais em que vivem na sociedade; e, ainda, orientada pelas idéias Freirianas de 
educação, passei a questionar a concepção e metodologia que estava sendo 
proposta para o desenvolvimento dessas ações sócio-educativas. Os termos: 
comunidade, participação, autonomia, cidadania, direito, protagonismo, passeiam 
constantemente no discurso e na metodologia proposta por essa política pública. Por 
protagonismo, encontra-se nos documentos oficiais "a participação das famílias na 
compreensão de sua realidade familiar e social, na definição de seus objetivos, em 
seus processos de decisão, e na elaboração de referências para avaliar seu 
processo de transformação familiar e social". Autonomia entendida como “a 



capacidade da família se sustentar, organizar e gerir, dentro de seu contexto social e 
a partir de um conhecimento sobre seus vínculos intrafamiliares, comunitários e 
sociais”. Temos encontrado nos documentos que buscam orientar as ações sócio-
educativas uma dicotomia entre o falar e o fazer. Ou como colocado por Guareschi, 
certa “burocratização da palavra”. E tem sido a partir dessa análise minuciosa dos 
documentos acima citados e do acompanhamento da implementação dessa política 
no município de Londrina que propomos esse tema para o debate. 



Texto 

Ações sócio-educativas na Política de Assistência Social: avanço ou 
retrocesso? 

  Pretende-se, neste texto, trazer uma breve retrospectiva da implantação da 

Política Nacional de Assistência social, a partir da Constituição Federal de 1988. 

Mostrar, através dos documentos oficiais LOAS, PNAS, NOB e documento da 

Proteção Social Básica, as orientações a respeito das ações sócio-educativas a 

serem desenvolvidas para os usuários do CRAS e, principalmente, para os 

beneficiados do PBF e BPC, entre outros. Relatar como essas ações têm sido 

desenvolvidas no município de Londrina-PR, apresentando ao final algumas 

considerações sobre o objetivo das mesmas.  

É a partir da Constituição Federal de 1988, que a Assistência Social passa a 

ser política pública deixando de ser entendida como ações compensatórias de 

doação ou tutela, onde os usuários eram vistos como pedintes e dependentes e 

não cidadãs/aõs de direitos. O objetivo dessa nova política pública é a garantia de 

direitos e promoção do desenvolvimento humano e social.  

Apesar de estabelecida pela Constituição Federal, a Assistência Social como 

parte da Seguridade Social e direito de todos, independente de contribuição, vista 

como dever do Estado e não compensação do mercado, não teve sua efetivação 

imediata. A Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS só foi promulgada em 7 de 

Dezembro de 1993. A Política Nacional de Assistência Social – PNAS, foi 

aprovada e publicada no Diário Oficial em 28 de outubro de 2004, consolidando 

princípios, diretrizes, objetivos e ações da assistência social, em particular a 

Proteção Social Básica e Especial, propondo a necessidade de construção do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS. O SUAS, aprovado em 2005 é um 

sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, que tem por 

função a gestão do conteúdo específico da Assistência Social no campo da 

proteção social brasileira. E como expressado por Sposati: “O SUAS não é um 

programa, mas uma nova ordenação da gestão de assistência social como 

política pública”. Acrescenta ainda que a função do: 



Sistema Único de Assistência Social - SUAS é a de instaurar em todo o 

território brasileiro um mesmo regime geral de gestão e alcance da política 

brasileira de assistência social com a perspectiva de responder à 

universalidade de um direito de cidadania. (2006:111) 

 

O novo modelo de organização da Assistência Social pressupõe a estruturação 

dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS - em todos os municípios 

brasileiros, principalmente nos territórios de maior vulnerabilidade social. Conforme 

expresso na Política Nacional de Assistência Social - PNAS, 2004, por 

vulnerabilidade compreende-se a: 

 

[...] condição desfavorável dada, isto é, a condição objetiva da situação de 

exclusão que aumenta a probabilidade de um evento ocorrer, sendo o que a 

identifica processos sociais e situações que produzem fragilidade, 

discriminação e exclusão social, econômica e cultural.  

 

Partindo dessa definição de vulnerabilidade é que os trabalhos sócio-educativos, 

desenvolvidos com as famílias, na proteção social básica, visam o fortalecimento de 

seus vínculos familiares e comunitários, fortalecendo e desenvolvendo as suas 

competências para enfrentar as condições de vulnerabilidade, sendo capaz de 

produzir respostas para as suas necessidades, prevenir e superar riscos, dessa 

forma, promovendo a cidadania e o exercício dos direitos. 

É em razão disso que a proteção social de assistência tem por direção o 

desenvolvimento humano e social e os direitos de cidadania; e seus serviços, 

programas, projetos e benefícios devem estar articulados com as demais políticas 

sociais para efetivamente se constituir como um sistema público. Portanto, de 

acordo com a NOB/SUAS (2005:19-20) a proteção social a ser executada pela 

assistência social engloba a garantia de um conjunto de seguranças, dinamicamente 

articuladas. São elas: segurança de acolhida; segurança social de renda: 

complementar à política de emprego e renda; segurança de convívio: realizada por 



meio da oferta pública de serviços continuados e de trabalho sócio-educativo; a 

segurança de desenvolvimento da autonomia, esta exigindo ações profissionais e 

sociais, que visem o desenvolvimento de capacidades e habilidades para que 

indivíduos e grupos possam ter condições de exercitar escolhas, conquistar maiores 

possibilidades de independência pessoal, para que possam superar vicissitudes e 

contingências que impedem seu protagonismo social e político; e, por fim, a 

segurança de benefícios materiais ou em pecúnia. 

Uma vez esclarecida quais seguranças essa política deve atender, importante 

mostrar como essa Proteção Social está dividida. Esta foi dividida em Proteção 

Social Básica e Proteção Social Especial. Cita-se aqui os objetivos da proteção 

social básica, objeto do presente estudo.  Na NOB/SUAS 2005 assim eles são 

encontrados: 

A proteção social básica tem como objetivo prevenir situações de risco, através 

do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. Destina-se à população, que vive em situação de 

vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário 

ou nulo acesso aos serviços públicos dentre outros) e/ou fragilização de vínculos 

afetivos - relacionais e de pertencimento social. 

Os serviços a serem prestados incluem: Programa de Atenção Integral à Família 

– PAIF, programa de inclusão produtiva e projetos de enfrentamento da pobreza, 

centros de convivência para idosos, serviços para crianças de 0 a 6 anos, que visem 

o fortalecimento dos vínculos familiares, o direito de brincar, ações de socialização e 

de sensibilização para a defesa dos direitos das crianças, rede de serviços sócio-

educativos direcionados para grupos geracionais, intergeracionais, grupos de 

interesse, entre outros; programas de incentivo ao protagonismo juvenil e de 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e centros de informação e de 

educação para o trabalho, voltados para jovens e adultos. 

Portanto, uma vez que a proteção social tem por direção o desenvolvimento 

humano e social e os direitos de cidadania, seus serviços e programas devem seguir 



nessa perspectiva. E é nos CRAS1 que esses serviços sócio-assistenciais se 

efetivarão. O CRAS é “a porta de entrada” dos usuários à rede de proteção social 

básica do SUAS e um equipamento onde são ofertados os serviços e ações do 

Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) onde podem, também, serem 

prestados outros serviços, programas e projetos. O PAIF é necessariamente 

ofertado no CRAS e é o principal programa de Proteção Social Básica.  Suas 

perspectivas são o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.2  

 Devem compor a equipe mínima assistentes sociais, psicólogos, auxiliar 

administrativo, estagiários de ambas áreas e um coordenador; para todos a carga 

horária sugerida é de 40 horas semanais. O número de técnicos variará de acordo 

com o número de famílias atendidas.  

Importante salientar, também, o conceito de família. Para o desenvolvimento 

das ações socioassistenciais o conceito de família expressado nos pressupostos do 

PAIF coloca: 

 
[...] a defesa do direito à convivência familiar na proteção de 
assistência social supera o conceito de família como unidade 
econômica, mera referência de cálculo de rendimento per capita, e  a 
entende como um núcleo afetivo, cujos membros se vinculam por 
laços consangüíneos, de aliança ou afinidade, onde os vínculos 

                                                 
1 Descrição detalhada sobre o CRAS encontra-se em : MDS: Proteção Básica do SUAS- Orientações 

técnicas para o CRAS. BSB, junho, 2006. 
2 O trabalho de fortalecimento de vínculos deve interligar as relações internas ao grupo familiar e as 

relações deste com a comunidade, a sociedade e o Estado. São três as dimensões do vínculo: legal 

ou jurídica, sócio-cultural e afetivo-relacional. Na dimensão legal, ou jurídica, o vínculo implica em 

obrigações e direitos mútuos, tendo caráter normativo, regulado por lei. Busca-se o esclarecimento, a 

delimitação, o cumprimento (e o apoio para o cumprimento) das obrigações e direitos definidos pelos 

estatutos legais. Na dimensão sócio-cultural, os vínculos estão associados aos papéis familiares, 

suas representações e relações. Busca-se fortalecer a identidade e resgatar a história do grupo 

familiar, seus valores, regras, ideais e relação da família com o contexto sócio-cultural. Na dimensão 

afetivo-relacional,são abordadas as relações de cuidado, afeto e comunicação na família, buscando 

superar contingências que levam à violação de direitos no interior das relações familiares e 

comunitárias. P. 27 

 

 



circunscrevem obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em 
torno de relações de geração e de gênero[...]. [...] Não existe família 
enquanto modelo idealizado, e sim famílias resultantes de uma 
pluralidade de arranjos e re-arranjos estabelecidos pelos integrantes 
dessas famílias [...]P. 28 

 

Retornando para o objetivo central do texto, que é o de mostrar as 

informações contidas nos documentos sobre as ações sócio-educativas, avalia-se 

ser importante colocar o disposto no item 3.5: adotar metodologias participativas e 

dialógicas de trabalho com as famílias.  (Proteção Social Básica. Orientações 

Técnicas BSB, junho de 2006.p.31 versão Preliminar) Como orientação apresentam: 

- desenvolver um trabalho interdisciplinar (psicologia e serviço social) com 

uma compreensão de que a família atendida deve ser abordada na sua totalidade; 

- abordar no trabalho interdisciplinar questões de gênero, orientação sexual e 

étnica, fortalecendo os direitos de cidadania; 

- realizar trabalho com grupos de famílias ou seus representantes, 

fortalecendo a socialização e a definição de projetos coletivos; 

- problematizar as principais questões levantadas pelo(s) grupo(s); 

- partir da realidade vivenciada pelas famílias para organizar as discussões; 

- favorecer e incrementar a sociabilidade entre as famílias; 

- facilitar a definição de projetos coletivos e a viabilização de sua 

implementação; 

-utilizar de estratégias que estimulem a participação dos indivíduos nos 

grupos, procurando utilizar uma linguagem simples e de acesso a todos; 

- valorizar o saber popular fortalecendo os sujeitos estimulando o debate. 

Há uma observação feita no documento, quanto à adequação metodológica 

do trabalho, no caso de trabalhos com famílias indígenas, quilombolas e outras 

comunidades tradicionais. 



No mesmo documento acima citado, é definida a função do Grupo Sócio-

Educativo (GSE). A prioridade é a difusão de informação e a articulação com a 

comunidade. O GSE trabalhará temas básicos e atividades de interesse das 

famílias, promovendo a informação e o empoderamento destas para a superação de 

problemas, bem como mobilizando para ações de interface e intersetoriais. Poderá 

se constituir em um espaço de discussão de potencialidades e projetos das famílias, 

articulado com o trabalho comunitário. Todas as famílias serão convidadas ao GSE, 

tendo prioridade aquelas em descumprimento de condicionalidades. A participação 

não é obrigatória (obrigatório é o cumprimento das condicionalidades, manter a 

criança ou adolescente na escola, com as vacinas em dia e fora do trabalho). As 

condicionalidades estão vinculadas às políticas da Educação, Saúde e do Trabalho. 

Haverá pelo menos um GSE em funcionamento contínuo, em cada território, 

dependendo do número de famílias atendidas. É sugerido, também, a organização 

dos GSEs. Periodicidade mensal, número de participantes de até 50, fluxo contínuo 

(ao longo de todo o ano), funcionamento aberto e rotativo (o que significa constante 

entrada e saída de famílias segundo o fluxo do programa), uso de recursos lúdicos e 

educativos e condução intersetorial. Cada encontro é independente dos outros. Os 

temas são escolhidos a partir de matrizes temáticas relacionadas às áreas da 

assistência, da saúde e da educação, sempre enfatizando a cidadania, a vida 

familiar e comunitária. A participação no GSE é, preferencialmente, do responsável 

pela família, mas a participação dos demais membros adultos da família deve ser 

estimulada e aceita como forma de circulação do conhecimento produzido entre os 

membros do grupo. 

O coordenador do grupo tem a seu encargo a organização dos encontros, a 

escolha e o planejamento das atividades e temas, o uso de recursos lúdicos e 

educativos. Embora seja essencial a escuta do grupo para a escolha de temas, a 

coordenação tem um papel mais diretivo na condução dos encontros do que nos 

outros tipos de grupo.  

Em Londrina-PR, a criação dos CRAS e o desenvolvimento das ações sócio-

educativas tiveram início em 2001. As ações sócio-educativas foram criadas e 

desenvolvidas, a princípio, para os grupos de famílias do programa de transferência 

de renda municipal, isto é, com os beneficiados do Bolsa Escola Municipal – BEM e 



para algumas famílias beneficiadas pelo Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil – PETI (este de nível federal). No entanto, foi em 2005 que aconteceu a 

criação da Coordenadoria de Ações Sócio-Educativas/Familiar e Assuntos 

Comunitários. Esta teve por objetivo a reestruturação do atendimento das famílias 

dos programas de transferência de renda municipal assim como criar e desenvolver 

as atividades sócio-educativas para os beneficiários dos programas de transferência 

de renda federal, especialmente, os beneficiados do Programa Bolsa Família – PBF, 

Benefício de Prestação Continuada – BPC e outros. Essa coordenadoria dividiu as 

ações em Sócio-Familiar e Sócio-Familiar Especial. As primeiras têm como uma das 

atividades o desenvolvimento dos grupos sócio-educativos. As ações do Sócio-

Familiar Especial são desenvolvidas pela equipe PAIF e compreendem visitas 

domiciliares, atendimento individual e grupal, etc. 

Em 2006, com o intuito de ampliação dos trabalhos sócio-familiares, dentre 

eles, as ações sócio-educativas, a Secretaria Municipal de Assistência Social de 

Londrina – SMAS – LD, firmou convênio com 11 entidades sócio-assistenciais para o 

desenvolvimento de atendimentos grupais às famílias do PBF e BPC. As entidades 

são: ADEFIL, APAE, EPESMEL, ALIA, CEPAS, ILECE, APAC, APADAL, 

ADEVILORC, CLUBE DAS MÃES UNIDAS DA VILA RICARDO e PROVOPAR. O 

convênio estabelecia a contratação de um/a assistente social e um/a psicólogo/a, 

mais o auxiliar administrativo. Para tal a entidade recebia R$ 5,00 per capita para o 

atendimento de 500 famílias referenciadas, o que acabou não ocorrendo. Todas as 

conveniadas contrataram apenas assistentes sociais; somente os CRAS sul e leste 

possuem psicólogos na equipe. 

Assim, a coordenadoria de ação Sócio-Educativa/Familiar e Assuntos 

Comunitários teve por tarefas, além das já explicitadas acima, a formulação da 

Norma Operacional Básica para as ações a ser desenvolvidas, tanto pelos 

profissionais dos CRAS quanto pelos profissionais das entidades conveniadas. 

Veja no quadro abaixo como estão organizados os CRAS, número de 

técnicos e atividades desenvolvidas. 

 

 

 

 



CRAS Técnicos Equipe PAIF 

Norte A 3 assistentes sociais  

Norte B 3 assistentes Sociais  

Leste 6 assistentes sociais,  

1 psicóloga 

 

Centro A 1 assistente social  

Centro B 2 assistentes sociais  

Sul A 4 assistentes sociais, 1 assistente social e 

psicólogo 

Sul B 3 assistentes sociais 1 assistente social e 1 

psicóloga 

Oeste A 3 assistentes sociais  

Oeste B 3 assistentes sociais  

Rural A 1 assistente social  

Rural B 1 assistente social  

Rural C 1 assistente social  

*Norte C em implantação 1 assistente social,  

1 psicóloga 

 

 
Fonte: dados fornecidos pela gerência da proteção social básica 

Conveniadas Técnicos Atividades 

ILECE 2 assistentes sociais  

EPESMEL 2 assistentes sociais  

APAE 2 assistentes sociais  

ADEVILORC   

ALIA 2 assistentes sociais  

CEPAS 1 assistente social  

PROVOPAR   

APAC 1 assistente social  
CLUBE DAS MÃES UNIDAS DA VILA RICARDO 1 assistente social  

ADEFIL 2 assistentes sociais  

APADAL(em processo de desligamento) 1 assistente social  

 

Fonte: idem à anterior 

Todos os profissionais desenvolvem os grupos sócio-educativos e grupos de 

geração de renda e inclusão produtiva. A média de grupos, por técnico, é de 10 

grupos mensais. 

Os CRASs que possuem equipe PAIF desenvolvem atendimento sócio-

familiar especial. 



Os temas trabalhados foram: Informação sobre os programas de transferência 

de renda, problemas da comunidade, direito à vida, participação política, direito de 

participar, violência doméstica, questão de gênero, doenças sexualmente 

transmissíveis, informação sobre programas municipais, direitos da pessoa com 

deficiência, direitos do idoso, ECA-Estatuto da Criança e do Adolescente, 

organização grupal, economia solidária, trajetória de vida e auto–estima.  

 

Algumas considerações 
 

Voltando ao título do trabalho - Ações Sócio-Educativas na Política Nacional 

de Assistência Social: avanço ou retrocesso – gostaríamos de apresentar 

algumas reflexões sobre o trabalho em comunidades e com famílias. Não é nova 

essa idéia. Ao repassar a história do Serviço Social, da Psicologia, da Educação e 

outras ciências, ver-se-á que esta proposta e parcerias surgiram, no Brasil, nos 

anos 60, no século XX. Muitos foram os movimentos populares, urbanos e rurais. 

É dessa época o surgimento de significativas transformações, especialmente na 

área educacional, como por exemplo, os trabalhos de educação popular e de 

adultos de Paulo Freire. Os fundamentos filosóficos e metodológicos de Freire, 

“apresentavam um compromisso político explícito com a libertação dos setores 

populares e com o resgate do seu papel como agentes sociais e históricos”. 

(Freire, 1979 apud Freitas, p.58). Sabe-se a influência de seu pensamento nos 

movimentos sociais brasileiros. Pode-se perceber essa influência na linguagem 

utilizada nos documentos da Política Nacional de Assistência Social. 

Também não é de hoje os questionamentos sobre os trabalhos desenvolvidos 

com as comunidades excluídas. Por que sempre com eles e não com as 

comunidades “ricas e opulentas” como questiona (Guareschi, 2002,p.98). Afinal, 

não é dessas comunidades que procedem, em geral, os próprios governantes e 

técnicos dessas cidades?  

Quando vê-se a definição de “protagonismo” apresentada nos documentos 

oficiais como "a participação das famílias na compreensão de sua realidade 

familiar e social, na definição de seus objetivos, em seus processos de decisão, e 

na elaboração de referências para avaliar seu processo de transformação familiar 

e social" e a definição de “autonomia” como “a capacidade da família se sustentar, 

organizar e gerir, dentro de seu contexto social e a partir de um conhecimento 



sobre seus vínculos intra-familiares, comunitários e sociais sua vida”, tornamo-nos 

apreensivas diante do desenvolvimento dessas ações sócio-educativas. 

Essas famílias não têm compreensão de sua realidade familiar e social? 

Como encontrar essa capacidade de sustento, organização dentro de seu 

contexto social de miséria, fome, de quase invisibilidade social ? 

Pensando no papel do educador social (psicólogo, assistente social, 

pedagogo, etc.) conforme Freire, não é papel do educador, falar aos educandos 

sobre sua visão de mundo ou lhe impor essa visão, mas dialogar com ele sobre a 

sua visão e a dele. A tarefa do educador não é falar, dissertar, mas problematizar 

a realidade concreta do educando. Para que esse diálogo exista é preciso 

confiança entre os participantes e que ambos falem. Diálogo pressupõe pelo 

menos dois que falem. Se as ações sócio-educativas têm seu foco principal na 

informação, como desenvolver a tão almejada autonomia e cidadania? Será que 

os sujeitos participantes desses grupos não sabem dos direitos que deveriam ter 

e não têm? 

A educação libertadora de Freire usa o triângulo: texto – contexto - pretexto. 

Isto é, é preciso que esse texto (por exemplo, família) seja problematizado a partir 

do contexto do educando, pois quanto mais conhece esse contexto, mais se 

percebe nele, mais tirará proveito/motivações para a sua vida, que é o pretexto 

desse texto. Portanto, informações sobre família, a partir de um discurso técnico, 

não originário das condições concretas daqueles educandos, pouco ou nada 

acrescentará. 

Faz-se necessário ainda, refletir sobre a prática do profissional da psicologia 

nesse processo. É preciso não restringir a ação desse profissional aos problemas 

internos dos grupos, mas tratar as demandas para uma articulação social mais 

ampla. 

Para finalizar, deve-se lembrar do cuidado, ao propor essas ações, ditas 

como emancipatórias, não estar-se apropriando de um discurso, de aparência 

emancipatória, mas de fundo tecnicista e doutrinatório. 
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