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RESUMO: O presente texto parte do pressuposto, de que é momento de 
repensar os espaços de inserção do assistente social na perspectiva de atuar e 
fortalecer a luta pelos Direitos Humanos de uma parcela marginalizada da 
sociedade frente a um cenário em que o embate para a preservação de direitos 
já conquistados se acentua cotidianamente. Traz como objeto de pesquisa o 
exercício profissional junto a famílias socialmente vulneráveis, especificamente 
no campo de atuação no terceiro setor, esfera que desenvolve um trabalho 
significativo e que ainda é pouco estudado ou debatido, no processo de 
pesquisa. Os procedimentos metodológicos além da revisão da literatura e 
pesquisa documental, foram da abordagem qualitativa com ênfase ao cotidiano 
do exercício profissional do assistente social, suas relações com o processo do 
capital e as consequências do padrão de acumulação flexível. Evidenciando a 
implantação do projeto neoliberal, assim como a desresponsabilizarão do estado 
quanto a questão social e as alterações ocorridas no mundo do trabalho 
produzidas pela reestruturação produtiva, identificamos ainda que as políticas 
públicas não rompem com as vulnerabilidades e são poucas eficientes. O 
objetivo desse estudo é descortinar aspectos da atuação profissional da/o 
Assistente Social na perspectiva de garantia da efetivação dos direitos e a 
proteção as famílias socialmente vulneráveis com ênfase na convivência familiar 
e comunitária. Como resultado parcial se identificou que atuação do Assistente 
Social junto às famílias contribui para a efetivação dos direitos humanos e 
sociais, assim como o fortalecimento do vínculo familiar e comunitário por meio 
do trabalho desenvolvido no Projeto: “Trabalhando Com Famílias Tecendo 
Cidadania” no Lar da Caridade, Instituição que desenvolve um trabalho de 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários priorizando a valorização 
das relações sociais. Nesse aspecto, ressalta os desafios e as dificuldades que 
o profissional enfrenta para fortalecer a Proteção Social aos participantes do 
projeto e se organizarem para que desenvolvam condições de autonomia se 
identificando como protagonistas e sujeitos detentores de direitos. Vale ressaltar 
a necessidade de visualizar as condições nos quais as famílias que se 
encontram em situações de vulnerabilidade social e carece de Políticas Públicas 
para reestruturar-se na sociedade. Direitos estes violados, tendo em vista que o 
Estado tem o seu papel de garantir o acesso aos direitos da população, no 
entanto, na sociedade capitalista o mesmo atua distante de romper com a 
gênese das situações. 
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