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RESUMO  

 

O Serviço Social é uma profissão que tem o seu surgimento atrelado à filantropia da 

igreja católica, mas que, com o passar do tempo e seu amadurecimento crítico, 

supera suas bases conservadora e moralizadora. Grande parte dos(as) profissionais 

dessa área atua na política de assistência social, política essa que, por conta da 

ofensiva neoliberal,  tem cada vez mais dado espaço ao desenvolvimento da prática 

de organizações da sociedade civil, como forma de terceirizar serviços que - 

segundo o pensamento neoliberal - o Estado não da mais conta devido a crise fiscal. 

Nesse sentido, o presente trabalho discutirá a profissão de assistente social, a 

política de assistência social e trará uma análise da prática profissional do assistente 

social nas organizações da sociedade civil, trazendo dados qualitativos da pesquisa 

empírica realizada em organizações desse tipo no município de Cabo Frio.  

 

Palavras-chaves: Serviço Social, Organizações da Sociedade Civil, Assistência 

Social.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The Social Service is a profession that has its origin linked to the philanthropy of the 

Catholic Church, but what, with the passage of time and its critical maturation, 

overcomes its conservative and moralizing bases. Most of the professionals in this 

area work in the social assistance policy, policy that, on account of the neoliberal 

offensive, it has increasingly given space to the development of the practice of civil 

society organizations, as a way of outsourcing services that- according to neoliberal 

thinking- the State no longer of the account because of the fiscal crisis. In this sense, 

the present work will discuss the profession of social worker, the social assistance 

policy And will provide an analysis of the professional practice of the social worker in 

civil society organizations, bringing qualitative data of the empirical research carried 

out in organizations of this type in the municipality of Cabo Frio.  

 

Keywords: Social service, Civil Society Organizations, Social assistance. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse pelo presente tema surgiu a partir da inserção no campo de 

estágio, que se deu em uma organização da sociedade civil inserida na política de 

assistência social. Durante essa experiência, pude perceber as particularidades da 

atuação profissional nesse campo de trabalho, os desafios enfrentados, bem como a 

contradição do chamado “terceiro setor”.  

Em se falando do termo “terceiro setor”, partimos da compreensão de 

Montaño (2003), ao demonstrar em sua obra o equívoco neste conceito, que possui 

debilidades e claramente tem um viés ideológico que “manifesta a aparência, mas 

escamoteia e encobre a essência do fenômeno” (MONTAÑO, 2003:52).  

Segundo o autor o termo possui quatro debilidades que expressam a falta de 

rigor crítico na caracterização deste “setor”. Uma dessas debilidades diz respeito ao 

seu “caráter‘não-governamental’, ‘autogovernado’ e ‘não-lucrativo’” (MONTAÑO, 

2003:57). Essas características, pelo que parece, não compreendem de fato as 

organizações inseridas neste “setor”, já que muitas delas possuem parceria com o 

setor público, que lhes concede benefícios, subvenções, ou até mesmo prestam 

serviços terceirizados ao setor público, o que faz questionar de fato o caráter “não-

governamental” dessas organizações.  

Nesse âmbito, utilizaremos nesse estudo o termo “organizações da 

sociedade civil” que parece caracterizar melhor as entidades que farão parte desse 

estudo.  

Dito isso, o presente trabalho tem como objetivo discutir a atuação 

profissional do assistente social nas organizações da sociedade civil da Assistência 

Social no município de Cabo Frio. Nesse sentido, a escolha do município se deu por 

ser este o meu local de residência e onde realizei o estágio. Traremos um perfil das 

profissionais que atuam nessas entidades e analisaremos a prática profissional das 

mesmas nesses campos de trabalho. Dessa forma, o estudo se dividirá em três 

capítulos.  

O primeiro capítulo trará uma análise do Serviço Social e seu 

desenvolvimento na sociedade de classes e será subdividido em três itens. No 

primeiro item discutiremos a história do Serviço Social e como a profissão ganhou 
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espaço e legitimidade na sociedade Brasileira. No segundo item será abordado o 

processo de trabalho em Serviço Social. Por fim traremos a discussão para os dias 

atuais, entendendo as demandas e desafios para a profissão nos dias de hoje.  

O segundo capítulo focará na construção da Política de Assistência Social e 

como o desenvolvimento da mesma possibilitou e efetivou a ampliação da atuação 

das organizações da sociedade civil nessa política, estimulando a parceria entre 

público-privado, bem como entender o real sentido desse “setor” em uma sociedade 

permeada pela perspectiva neoliberal.  

No terceiro capítulo traremos a análise da pesquisa empírica feita com 

profissionais de Serviço Social em organizações da sociedade civil inseridas na 

Política de Assistência Social do município de Cabo Frio. Esse capítulo será 

subdividido em três itens. No primeiro traremos uma breve caracterização do 

município de Cabo Frio; no segundo item caracterizamos as organizações da 

sociedade civil pesquisadas; no terceiro item traremos a análise da pesquisa 

empírica 

Por fim, trataremos das considerações finais, onde discutiremos os 

resultados obtidos na pesquisa empírica.  
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CAPÍTULO I - O SIGNIFICADO DA PROFISSÃO NA SOCIEDADE CAPITALISTA  

 

1.1  O Desenvolvimento do Serviço Social no Brasil 

 

Com a Revolução industrial no século XVIII e XIX, a capacidade humana de 

produzir bens aumentava cada vez mais e com ela também aumentava a exploração 

da força de trabalho humano, que se dava de forma muito exaustiva, com cargas 

horárias extensas e sem as devidas assistências prestadas a esses trabalhadores.  

 “As relações capitalistas constituem relações de produção de valores de 

troca (mercadorias) para acumulação de capital” (BEHRING; BOSCHETTI, 2009:51). 

Dessa forma, com o advento do capitalismo, a força de trabalho passa ser tratada 

como mercadoria e o trabalhador se vê obrigado a vendê-la em troca de um salário. 

O trabalho passa a ser mais coletivo e os meios de produção, bem como o resultado 

desse trabalho é cada vez mais limitado a uma pequena parcela de burgueses, o 

que agrava ainda mais a pobreza, que não se dava mais por conta da escassez de 

recursos - visto que os meios de produção se encontravam agigantados - mas pela 

cruel e desigual distribuição dos mesmos.   

No final do século XIX início do século XX, com o crescimento industrial, a 

população nas grandes cidades era cada vez maior, sendo grande parte dela 

composta de operários. Esse desenvolvimento urbano se deu sem nenhum tipo de 

planejamento, através do enriquecimento de poucos e empobrecimento da grande 

maioria da população, o que colaborou para o crescimento das mais variadas formas 

de expressão das desigualdades da sociedade capitalista, a chamada “questão 

social”.  O pauperismo, a violência e a fome faziam parte da realidade urbana, e se 

agravavam cada vez mais á medida que a cidade se desenvolvia.  

Os últimos vinte anos do século XIX foi um período de transição e 

modificações, em que o capitalismo concorrencial dava lugar ao capitalismo 

monopolista.  Segundo Netto: 

A constituição da organização monopólica obedeceu á urgência de viabilizar 
um objetivo primário: o acréscimo dos lucros capitalistas através do controle 
dos mercados. Essa organização – na qual o sistema bancário e creditício 
tem seu papel econômico-financeiro substantivamente redimensionado – 
comporta níveis e formas diferenciados que vão desde o “acordo de 
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cavalheiros” à fusão de empresas passando pelo pool, o cartel e o truste 
(NETTO, 1996:16, grifos originais).  
 

 Essa transição ocorre em um momento de enfraquecimento do pensamento 

liberal. Behring e Boschetti (2009) afirmam que esse enfraquecimento ocorre como 

consequência de diversos processos políticos e econômicos, dos quais as autoras 

destacam dois: O primeiro diz respeito ao crescimento do movimento operário, que 

passa a reivindicar direitos sociais e políticos, conquistando espaços importantes, 

como o parlamento; O segundo foi o processo de concentração e monopolização do 

capital, em que o mercado ficava cada vez mais nas mãos dos monopólios, e a 

criação de novas empresas fica condicionado a grandes investimentos, dependendo 

de dinheiro emprestados dos bancos, gerando uma fusão entre capital bancário e 

industrial.  

Era um novo momento do capitalismo, em que o papel das instituições 

financeiras se elevava junto ao crescimento dos monopólios e oligopólios. A “livre 

concorrência”, dava lugar a disputas ferrenhas entre os grupos monopolistas e entre 

eles e outros grupos capitalistas para deter o controle dos setores ainda não 

monopolizados; o Estado deixava de ser apenas um guardião da propriedade 

privada passando a ter novas atribuições no meio econômico (NETTO, 1996):  

A necessidade de uma nova modalidade de intervenção do Estado decorre 
primeiramente [...] da demanda que o capitalismo monopolista tem de um 
vetor extra-econômico para assegurar seus objetivos estritamente 
econômicos. O eixo da intervenção estatal na idade do monopólio é 
direcionado para garantir os superlucros dos monopólios – e, para tanto, 
como poder político e econômico, o Estado desempenha uma multiplicidade 
de funções (NETTO, 1996:21). 
 

Dessa forma, o agigantamento das atribuições do Estado se torna algo 

funcional a essa nova fase do capitalismo, onde o mesmo garante o lucro dos 

monopólios. Além de investimentos e subsídios, o Estado contribui para o 

enriquecimento desses grandes grupos capitalistas através de diversos 

investimentos na área social:  

O elenco de suas funções econômicas diretas é larguíssimo. Possuem 
especial relevo a sua inserção como empresário nos setores básicos não 
rentáveis (nomeadamente aqueles que fornecem aos monopólios, a baixo 
custo, energia e matérias-primas fundamentais), a assunção do controle de 
empresas capitalistas em dificuldades [...], a entrega aos monopólios de 
complexos construídos com fundo público, os subsídios imediatos aos 
monopólios e a garantia explícita de lucro pelo Estado. As indiretas não são 
menos significativas; as mais importantes estão relacionadas às 
encomendas/compras do Estado aos grupos monopolistas, assegurando 
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aos capitais excedentes possibilidades de valorização; não se esgotam aí, 
no entanto – recordem-se os subsídios indiretos, os investimentos públicos 
em meios de transporte e infraestrutura, a preparação institucional da força 
de trabalho requerida pelos monopólios e, com saliência peculiar, os gastos 
com investigação e pesquisa (NETTO, 1996:21-22).  

 

Essa nova fase do capitalismo, ao demandar um estado intervencionista, 

que assumi atribuições econômicas, ao mesmo tempo em que amplia suas 

atribuições sociais, trás a tona contradições, como afirma Netto (1996), já que ao 

mesmo passo que beneficia aos grupos monopolista também atende demandas da 

população - mesmo que de forma limitada - pois no capitalismo monopolista “a 

preservação e o controle continuo da força de trabalho, ocupada e excedente, é uma 

função estatal de primeira ordem” (NETTO, 1996:22) 

[...] o capitalismo monopolista, pelas suas dinâmicas e contradições, cria 
condições tais que o Estado por ele capturado, ao buscar legitimação 
,política através do jogo democrático, é permeável a demandas das classes 
subalternas, que podem fazer incidir nele seus interesses e suas 
reivindicações imediatas (NETTO, 1996:25). 
 

E nesse período de capitalismo monopolista, a “questão social” passa a ser 

alvo de políticas sociais. Por outro lado, tais políticas, apesar de responder as 

necessidades mais imediatas da população trabalhadora, trazia alguns benefícios à 

classe capitalista. As políticas sociais se voltavam à preparação e reprodução da 

classe trabalhadora, o que se dava com dinheiro público, desonerando os grandes 

capitalistas desse custo. (NETTO, 1996).  

Ainda, a “questão social” era vista pelo Estado de forma fragmentada: “as 

sequelas da questão social são recortadas como problemáticas particulares” 

(NETTO, 1996:28, grifos do autor). Dessa forma, seu enfretamento também se da de 

forma fragmentada através de políticas sociais focalizadas. As sequelas da “questão 

social” não são vistas como originárias do conflito da sociedade de classes, mas sim 

como uma anomalia social, como algo inevitável (NETTO, 1996), e sem nenhuma 

relação entre si.  

Cabe ressaltar que as políticas sociais não surgiram exclusivamente por 

inciativa das classes capitalistas, muito pelo contrário, tiveram seu surgimento 

atribuído também a mobilização da classe trabalhadora. Segundo Netto(1996), a 

transição para o capitalismo dos monopólios foi, em parte, marcada por uma 

conjuntura de crise. Fato é que como consequência dessa conjuntura a classe 
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trabalhadora amargou tempos difíceis: “redução dos postos de trabalho, com 

desemprego massivo; aviltamento do salário real, acentuando a fome e a miséria” 

(NETTO, 1996:53). Em resposta a isso, a classe operária, além de mobilizações e 

greves, passa a se organizar sindicalmente. É nesse período também que a teoria 

social de Marx se vincula a luta dos trabalhadores. Já as classes capitalista, nesse 

cenário de intensa mobilização popular, se vê obrigada a dar respostas mais 

concretas as demandas desses trabalhadores, e para isso são formuladas as 

políticas sociais (NETTO, 1996). Com isso:  

[...] ao ingressar a sociedade burguesa na idade do monopólio, o projeto 
político-social do proletariado euro-ocidental se encontra nitidamente 
perfilado: é um projeto anticapitalista, referenciado por uma prospecção 
socialista e uma prática sindical classista (NETTO, 1996:55). 

 

E esse protagonismo operário vai possibilitar o entendimento da questão 

social como algo inerente a sociedade de classes, e o entendimento de que sua 

superação só é possível a partir de processos revolucionários, com a superação da 

sociedade capitalista (NETTO,1996).  

O desenvolvimento das relações capitalistas no Brasil ocorreu de forma 

diferente do que nos países centrais capitalistas. Não fomos o berço da Revolução 

Industrial e nossa formação histórica é permeada por particularidades que permeiam 

a nossa formação capitalista. (Behring e Boschetti (2009).  

Behring e Boschetti (2009) utilizam da reflexão de Caio Prado Jr. (1991) para 

desvelar esse processo.  Segundo sua interpretação, o processo de colonização no 

Brasil entre os séculos XVI e XIX, serviu de acumulação de capital aos países 

centrais. Dessa forma, o Brasil tem o seu desenvolvimento capitalista atrelado à 

dependência ao mercado mundial. Outro fato marcante da formação social brasileira 

apontada por Caio Prado Jr. e trazido pelas autoras foi o peso do escravismo no 

Brasil, marcando de forma negativa a cultura, valores, ideias, ética, estética e os 

ritmos de mudança (BEHRING e BOSCHETTI, 2009:72).  “O maior exemplo desse 

peso é a condição do trabalho nas relações sociais e no ambiente cultural 

brasileiros, carregados até hoje de desqualificação, a qual é definidora da relação 

entre capital e trabalho no país” (IANNI apud BEHRING e BOSCHETTI, 2009:72).  
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Behring e Boschetti (2009) também recorrem a Fernandes (1987), que em 

sua reflexão afirma que o processo de formação capitalista no Brasil só foi 

verdadeiramente impulsionado com a criação do Estado Nacional.  

Assim, foram decisivos processos como a ruptura com a homogeneidade da 
aristocracia agrária, ao lado do surgimento de novos agentes econômicos, 
sob a pressão da divisão do trabalho, na direção da construção de uma 
nova sociedade nacional. Contudo, esse movimento é marcado pela 
ausência de compromisso com qualquer defesa mais contundente  dos 
direitos do cidadão por parte das elites econômico-políticas,o que é uma 
marca indelével da nossa formação, fato que é fundamental para pensar a 
configuração da política social no Brasil (BEHRING e BOSCHETTI, 
2009:73). 

 

Essa nova situação vivenciada pelo país representou uma ruptura com o 

passado, porém, ainda mantinha-se componentes conservadores impedindo uma 

real autonomia, fundamental para a construção da nação (BEHRING e BOSCHETTI, 

2009). Dessa forma:  

A transição – claramente não clássica- para o capitalismo no Brasil, então é 
marcado por uma visão estreita do dinamismo do mercado interno e 
destina-se a impedir qualquer crescimento a partir de dentro. Prevaleceram 
os interesses do setor agroexportador e o ímpeto modernizador não teve 
forças suficientes para engendrar um rumo diferente, já que promovia 
mudanças com a aristocracia agrária e não contra ela (BEHRING e 
BOSCHETTI, 2009:77).  

 

Todos esses aspectos do processo de formação capitalista do Brasil tiveram 

incidências na formação das políticas sociais. Enquanto que na Europa os 

movimentos operários ganham força ainda no século XIX, no Brasil o movimento dos 

trabalhadores só vai acontecer nas primeiras décadas do século XX. Segundo 

BEHRING e BOSCHETTI (2009), a persistência do trabalho escravo teve impactos 

sobre o nascimento do trabalho livre, interferindo em uma participação mais 

contundente do movimento operário: “em vez de fomentar a competição e o conflito, 

ele nasce fadado a articular-se, estrutural e dinamicamente, ao clima de 

mandonismo, do paternalismo e do conformismo, imposto pela sociedade existente,  

como se o trabalho livre fosse um desdobramento e uma prolongação do trabalho 

escravo”(FERNANDES apud BEHRING e BOSCHETTI, 2009:77).   

O Estado, por sua vez, não tinha uma política social voltada a dar 

assistência à população mais pobre. Suas poucas inciativas eram voltadas para 
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aqueles que estavam inseridos no mercado de trabalho, especialmente aqueles que 

trabalhavam nas ferrovias através da Lei Eloy Chaves:  

Com larga inspiração industrial, é criada em 1923 a Lei Eloy Chaves 
(Decreto- Lei n.º 4682) que dispunha sobre a Caixa de Aposentadoria e 
Pensão dos Ferroviários que, mediante contribuição dos empregados da 
categoria, do Estado e arrecadação tributária. Era fixado um fundo 
mantenedor do fluxo de renda do trabalhador em estado de velhice, 
invalidez, assistência médica, ou seja, seria uma renda que o trabalhador 
obteria quando não mais fizesse parte da produção. Longe de ser um direito 
de cidadania, essa forma contratual era de âmbito privado, onde se firmava 
um compromisso entre empregado e empregadores (DEFILIPPO, 2012: 57) 

 

Nas fábricas, sem nenhum tipo de legislação trabalhista, os operários 

trabalhavam por extensa carga horária em troca de baixos salários. O trabalho de 

mulheres e crianças era comum, sendo a situação desses ainda mais agrava visto 

que recebiam um salário inferior ao operário do sexo masculino adulto. As péssimas 

condições trabalhistas aliadas às diversas expressões da questão social e ausência 

total do Estado em todos os aspectos da área social contribuiu para o crescimento 

do movimento operário, principalmente a partir da década de 1920 que, insatisfeito, 

começou a se organizar e fazer greves cada vez mais frequentes (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2006). 

Em se tratando de assistência social, Nesse mesmo período, a Igreja 

Católica procura recuperar o espaço e privilégio que havia perdido ao findar-se o 

império e iniciar a república velha. Nesse sentido, a reação católica procura ganhar 

legitimidade e espaço de influência dentro da sociedade (IAMAMOTO; CARVALHO, 

2006).  Apesar de não ter a legitimidade que almeja no governo vigente, a Igreja 

Católica mantém uma relação de proximidade e apoio ao Estado, que aumentou 

mais ainda com o fim da República Velha: 

 

Ao Findar-se a República Velha, era cada vez maior a identidade entre a 
Igreja e o Estado, ampliando aquela área de influência com o respaldo a um 
governo dia a dia mais instável e repressivo sem, no entanto, ter logrado a 
perseguida legitimação jurídica de suas áreas de influência na sociedade 
civil (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006:146).  

 

Durante a década de 1930, a efervescência social se intensificou. O Estado 

passa a requisitar o apoio da Igreja Católica que por sua vez tem uma função 

moralizadora como forma de controlar os ânimos.  
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Com o movimento de 30 inicia-se um novo período de mobilização do 
movimento católico laico. A crise de poder originada da indefinição de um 
novo bloco hegemônico, a bipolarização dos setores mais dinâmicos da 
pequena burguesia e a reemergência do proletariado através da retomada, 
com maior intensidade, dos movimentos reivindicatórios e de uma nova 
estratégia política, criam as condições para que a Igreja seja chamada a 
intervir na dinâmica social de forma muito mais ampla. A hierarquia, 
explorando a fundo a nova situação conjuntural, quando no período 1931-
1935 a mobilização do laicado atingirá seu ponto mais alto, alcançará 
consolidar e recuperar seus privilégios, definir e legitimar suas posições na 
sociedade civil dentro de uma composição com o novo bloco dominante que 
emerge (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006:146-147). 
 

Nessa época já haviam algumas iniciativas assistenciais respaldadas pela 

ação doutrinária da Igreja Católica que se afastavam um pouco da filantropia 

tradicional, como a Associação das Senhoras Brasileiras no Rio de Janeiro e a Liga 

das Senhoras Católicas em São Paulo. Tais instituições, “desde o início possuem 

um aporte de recursos e potencial de contatos em termos do Estado que lhes 

possibilita o planejamento de obras assistenciais de maior envergadura e eficiência 

técnica” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006:166). 

Mas é apenas em 1932 que a primeira iniciativa caracterizada como sendo 

do Serviço Social ocorre de fato, com a fundação do Centro de Estudos da Ação 

Social (CEAS) em São Paulo sob controle da Hierarquia da Igreja. Esse centro era 

voltado para a formação de moças religiosas de famílias abastadas, para que as 

mesmas atuassem sobre os “problemas sociais” de forma mais acertada e eficaz, 

segundo os paradigmas da Igreja. Segundo Iamamoto e Carvalho:  

 

O objetivo Central do CEAS será o de promover a formação de seus 
membros pelo estudo da doutrina social da Igreja e fundamentar a sua ação 
nessa formação doutrinária e no conhecimento aprofundado dos problemas 
sociais, visando tornar mais eficiente a atuação das trabalhadoras sociais e 
adotar uma orientação definida em relação aos problemas a resolver, 
favorecendo a coordenação de esforços dispersos nas diferentes atividades 
e obras de caráter social (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006: 169).   

 

As primeiras moças formadas pelo CEAS atuaram diretamente com o 

operariado, através dos Centros Operários, fundados pelo próprio CEAS, onde foi 

possível se aproximar da realidade dessas famílias através de atividades educativas 

como “aulas de tricô, conferências, conselhos de Higiene” (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2006:171), entre outros. Essas iniciativas tinham como objetivo “intervir 
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junto ao proletariado para afasta-lo de influências subversivas” (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2006:170. Grifos originais).  Essas moças tinham uma formação 

completamente moralista e religiosa, que repercutiu durante sua atuação 

profissional. A questão social não era vista como matéria central do seu trabalho e 

as mazelas vivenciadas pela classe trabalhadora eram vistas como um problema do 

próprio indivíduo, e que apenas ele era capaz de tira-lo daquela situação.  

Dessa forma, como observa Iamamoto e Carvalho (2006), a demanda inicial 

para o surgimento de uma mão de obra especializada no trato a questão social não 

surge através de demanda estatal, muito menos pela população a que ela se 

destina. Nasce a partir de iniciativa da elite com o auxílio da Igreja Católica que 

procurava manter a ordem social através da doutrina social da Igreja. Além disso:  

É, pois, na relação com a Igreja Católica que o Serviço Social brasileiro vai 
fundamentar a formulação de seus primeiros objetivos político/sociais 
orientando‐se por posicionamentos de cunho humanista conservador 
contrários aos ideários liberal e marxista na busca de recuperação da 
hegemonia do pensamento social da Igreja face à "questão social" 
(YAZBEK, 2009: 4). 

 

Logo em seguida, já em 1936 é fundada a Escola de Serviço Social de São 

Paulo, sendo essa a primeira no Brasil. Nesse mesmo ano, acontece a Primeira 

Semana de Ação Social do Rio de janeiro, que marcou a introdução do Serviço 

Social na cidade que, naquela época, era a capital da República. Nesse encontro, 

um dos principais assuntos discutidos foi a necessidade de formação técnica 

especializada (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006).  Nesse sentido:  

 

A necessidade de formação técnica especializada para a prática da 
assistência é vista não apenas como uma necessidade particular ao 
movimento católico. Tem-se presente essa necessidade, enquanto 
necessidade social que não apenas envolve o aparato religioso, mas 
também o Estado e o empresariado (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006:184). 
 
 

Ainda no Ano de 1936, no Rio de Janeiro, é iniciado o Primeiro Curso 

Intensivo de Serviço Social com duração de três meses. Dois anos depois, em 1938, 

é fundada a Escola Técnica de Serviço Social. Nessa época, a demanda por um 

profissional com esse tipo de formação já não é algo que parte apenas da Igreja 
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Católica, partindo também do Estado que cada vez mais abre espaços de trabalho a 

essa nova profissão que emerge. 

 

A partir desse momento nota-se que, paralelamente à demanda inicial por 
quadros habilitados por essa formação técnica especializada, originada da 
própria ação social católica, começa a aparecer outro tipo de demanda, 
partindo de determinadas instituições estatais. Elas serão vistas pelos 
integrantes desse movimento como conquistas significativas: com a 
apresentação de um memorial ao Governo do Estado obteve (o CEAS) a 
criação de cargos de fiscais femininos para o trabalho de mulheres e 
menores, no Departamento Estadual do Trabalho. Em 1937, dois anos junto 
à Diretoria de Terras, Colonização e Imigração; em 1939, assina contrato 
com o Departamento de Serviço Social do Estado (SP) para a organização 
de três Centros Familiares em bairros populares (IAMAMOTO; CARVALHO, 
2006: 174).   

 

Além disso, o Estado passa não apenas a oferecer espaços sócio 

ocupacionais a esses novos profissionais, mas a regulamentar a profissão mesmo 

que ainda de forma limitada. Na área social, ainda contava com o auxílio da Igreja 

Católica, e parcerias com a iniciativa privadas e instituições filantrópicas através de 

subsídios e isenções fiscais. Nesse sentido, a carta Magna de 1946 foi de estrema 

importância:  

Com a Carta Magna, que possibilita ao país o retorno à democracia, é 
criada para as instituições sociais uma nova perspectiva. Embora não 
estabeleça uma política para a área social nem clareie a concepção de 
assistência social ou filantropia, esta Constituição isenta de imposto as 
instituições de assistência social, desde que suas rendas sejam aplicadas 
integralmente no país e para respectivos fins (art. 31, V, letra b). Generaliza 
assim a possibilidade de um benefício fiscal, que até então era atribuído de 
forma particularizada e pouquíssimas instituições.  
Tal determinação, no entanto, será regulamentada só onze anos após, em 
1957, pela Lei nº 3.193, que veda “ à União Estados e Municípios laçar 
impostos sobre templos de qualquer culto, bens e serviços de partidos 
políticos, instituições de educação e assistência social” (art. 1º), com a 
mesma condição constitucional (MESTRINER, 2001:119). 

 

A emergência pelo profissional de Serviço Social era cada vez maior, sendo 

alargada cada vez mais pelas demandas do Estado, que havia se tornado o seu 

maior empregador. Na Década de 1940 o número de Escolas de Serviço Social 

cresce nas diversas capitais, mas ainda concentrando a maioria dos profissionais 

formados nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro (IAMAMOTO; CARVALHO, 

2006). Os diversos espaços oferecidos ao desenvolvimento do trabalho do 

Assistente social consistiam em cargos de direção, docência, bem como  a atuação 
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direta junto aos operários. Tais intervenções ainda se baseavam nas concepções 

doutrinárias da Igreja, em que a questão social era vista como uma questão moral, 

culpabilizando o próprio operário e sua família pela penúria em que viviam. Dessa 

forma, apesar de alguns avanços técnicos, o pensamento do Serviço Social ainda se 

dava de forma um tanto conservadora, sendo esse profissional, além de outras 

atribuições, incumbido de trazer educação moral a essas famílias para que assim 

pudessem ter uma vida mais “digna”.  

A tecnificação do Serviço Social no Brasil se deu em grande parte pelo 

contato que teve com o Serviço Social norte Americano. A partir desse contato e em 

vista a necessidade da profissão de se enquadrar às novas demandas: 

[...]vai colocar o emergente Serviço Social brasileiro frente à matriz 
positivista, na perspectiva de ampliar seus referenciais técnicos para a 
profissão. Este processo, que vai constituir o que Iamamoto (1992, p. 21) 
denomina de "arranjo teórico doutrinário", caracterizado pela junção do 
discurso humanista cristão com o suporte técnico‐científico de inspiração na 
teoria social positivista, reitera para a profissão o caminho do pensamento 
conservador (agora, pela mediação das Ciências Sociais) (YAZBEK, 
2009:5). 

Fato é que essa forma de agir embasado pela teoria positivista vai trazer 

inúmeras limitações, já que os fatos são analisados exclusivamente em sua 

imediaticidade (YAZBEK, 2009). 

No que se refere ao desenvolvimento da profissão, os encontros e 

congressos da categoria foram fundamentais para o seu reconhecimento, 

amadurecimento e tecnificação. O primeiro congresso de Serviço Social Brasileiro é 

promovido pelo CEAS em 1947. Esse encontro:  

Constitui-se no primeiro grande conclave que reúne representantes das 
principais entidades particulares e governamentais ligadas ao Serviço Social 
e à Assistência. Apresenta, também, o caráter de encontro preparatório 
para o 2º Congresso Pan-Americano de Serviço Social, a ser realizado no 
Brasil, em 1949 (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006:328).   

 

Posterior a esse encontro ocorre 2º Congresso Pan-Americano de Serviço 

Social, que terá como tema central a formação profissional. O nível de escolaridade 

a essa formação é posto em discussão, tornando o Serviço Social unicamente como 

uma profissão de nível superior. 

É na década de 1960 que os questionamentos ao referencial positivista 

ganham maior abrangência, com a introdução da teoria social de Marx. Cabe 
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ressaltar que essa leitura de Marx ainda se dava de forma embrionária no Serviço 

Social e com diversas limitações:  

Efetivamente, a apropriação da vertente marxista no Serviço Social 
(brasileiro e latino‐americano) não se dá sem incontáveis problemas [...]quer 
pelas abordagens reducionistas dos marxismos de manual, quer pela 
influência do cientificismo e do formalismo metodológico (estruturalista) 
presente no "marxismo" althusseriano (referência a Louis Althusser, filosofo 
francês cuja leitura da obra de Marx vai influenciar a proposta marxista do 
Serviço Social nos anos 60/70) e particularmente o Método de B.H. Um 
marxismo equivocado que recusou a via institucional e as determinações 
sócio históricas da profissão (YAZBEK, 2009:9). 

 

A Ditadura Civil- Militar de 1964 freou o amadurecimento teórico-crítico da 

profissão naquele período, pois mesmo com alguns avanços teóricos - diga-se de 

passagem a introdução da teoria social de Marx - e por consequência, 

questionamentos ao Serviço Social tradicional, não encontrou caminhos no novo 

governo autoritário para continuar o seu processo de ruptura, legitimando ainda o 

conservadorismo da época em suas ações profissionais (YAZBEK, 2009).   

Apesar das limitações, é a partir dessa incorporação teórica que o Serviço 

Social vai questionar a sua prática profissional e se aproximar dos movimentos 

sociais (YAZBEK, 2009). Nas décadas que se sucedem, a teoria social de Marx se 

torna hegemônica na profissão:  

Este referencial, a partir dos anos 80 e avançando nos anos 90, vai imprimir 
direção ao pensamento e à ação do Serviço Social no país. Vai permear as 
ações voltadas à formação de assistentes sociais na sociedade brasileira (o 
currículo de 1982 e as atuais diretrizes curriculares); os eventos acadêmicos 
e aqueles resultantes da experiência associativa dos profissionais, como 
suas Convenções, Congressos, Encontros e Seminários; está presente na 
regulamentação legal do exercício profissional e em seu Código de Ética 
(YAZBEK, 2009:11).  

 

Nesse sentido, as décadas de 80 e 90 foram fundamentais para o 

amadurecimento politico e científico da profissão, já que se constitui em um período 

de grandes avanços teóricos que possibilitaram a criação das novas diretrizes 

curriculares, bem como a promulgação do atual código de ética e lei de 

regulamentação da profissão.  A década de 1980 é caracterizada pela efervescência 
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política com o fim da ditadura militar, período em que os movimentos civis ganham 

força, obtendo conquistas importantes como a constituição de 1988:  

Esse projeto de profissão e de formação profissional, hoje hegemônico, é 
historicamente datado. É fruto e expressão de um amplo movimento da 
sociedade civil desde a crise da ditadura, afirmou o protagonismo dos 
sujeitos sociais na luta pela democratização da sociedade brasileira. Foi no 
contexto de ascensão dos movimentos sociais, das mobilizações em torno 
da elaboração e aprovação da Carta Constitucional de 1988, das pressões 
populares que redundaram no afastamento do Presidente Collor, entre 
outras manifestações -, que a categoria dos assistentes sociais foi sendo 
questionada pela prática política de diferentes segmentos da sociedade 
civil. E os assistentes sociais não ficaram a reboque desses 
acontecimentos. Ao contrário, tomaram-se um dos seus co-autores, co-
participantes desse processo de lutas democráticas na sociedade brasileira. 
Encontra-se aí a base social da reorientação da profissão nos anos 1980 
(IAMAMOTO, 2000:50-51). 
 

E para se pensar esse processo de ruptura do Serviço Social tradicional, o 

chamado “Congresso da Virada” representa um momento muito importante. Tal 

congresso ocorre em 1979 trazendo uma herança incontestável para a categoria 

profissional. A partir deste foi possível a construção do código de ética de 1986, o 

primeiro a representar uma ruptura com o conservadorismo.  Apesar de expressar  o 

compromisso com a classe trabalhadora, esse código ainda enfrentava algumas 

limitações  na sua parte operacional e seus pressupostos teóricos. Tais limitações, é 

claro, superadas com o atua Código de Ética, reformulado em 1993 (BARROCO, 

2009:17).  

Iamamoto (2000), destaca que a relação desse novo debate com esse longo 

trajeto de mudanças é de continuidade e ruptura: uma relação de continuidade no  

sentido de manter as conquistas e preserva-las; ao mesmo tempo uma relação de 

ruptura com  impasses vividos pela categoria profissional.  O primeiro desses 

impasses se trata do distanciamento entre teoria e prática. “Esse é um desafio 

colocado por estudantes e profissionais ao salientarem a defasagem entre as bases 

de fundamentação teórica da profissão e o trabalho de campo” (IAMAMOTO, 

2000:52, grifos originais). Outro desafio destacado pela autora seria a construção de 

estratégias técnico-operativas no cotidiano profissional, associando as bases 

teóricas acumuladas até então com a parte operacional do Serviço Social.  Ainda, 

segundo a autora, para se superar esses impasses é necessário um trato mais 

rigoroso da dimensão teórico- metodológica:  
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O caminho para a ultrapassagem desses impasses parece estar, por um 
lado, no cultivo de um trato teórico-metodológico rigoroso. Largos passos 
foram dados, nos anos 1980, na aproximação do Serviço Social aos seus 
fundamentos, em diferentes matrizes: às concepções de cunho positivista 
ou estrutural-funcionalista, fenomenológica e à teoria social-crítica. Esse 
longo vôo teórico, dado pelo Serviço Social, merece ser preservado e 
aprofundado. Mas a ele deve ser aliado um atento acompanhamento 
histórico da dinâmica da sociedade. A aproximação do Serviço Social ao 
movimento da realidade concreta, às várias expressões da questão social, 
captadas em sua gênese e manifestações, é fundamental. A pesquisa 
concreta de situações concretas é condição para se atribuir um novo 
estatuto à dimensão interventiva e operativa da profissão, resguardados os 
seus componentes éticopolíticos (IAMAMOTO, 2000:52, grifos originais).  

 

Dessa forma, apesar da importância dos avanços teóricos do Serviço Social, 

para que se tornem realmente efetivos é necessário a aliança dos mesmos com a 

realidade concreta, analisando criticamente os componentes históricos que 

compõem a sociedade e todos os desdobramentos que esses componentes trazem 

nos dias de hoje.  Nesse sentido, a pesquisa é algo extremamente importante e 

indispensável para o entendimento da realidade a qual o assistente social se propõe 

a intervir.   

O que se reivindica, hoje, é que a pesquisa se afirme como uma dimensão 
integrante do exercício profissional, visto ser uma condição para se formular 
respostas capazes de impulsionar a formulação de propostas profissionais 
que tenham efetividade e permitam atribuir materialidade aos princípios 
ético-políticos norteadores do projeto profissional. Ora, para isso é 
necessário um cuidadoso conhecimento das situações ou fenômenos 
sociais que são objeto de trabalho do assistente social (IAMAMOTO, 
2000:56).  

  

Esses novos princípios norteadores da profissão são incorporados às novas 

diretrizes curriculares do curso de Serviço Social, que foi aprovado em Assembleia 

Geral Extraordinária no dia 8 de novembro de 1996, pela antiga ABESS Associação 

Brasileira de Ensino em Serviço Social (ABEPSS). Esses novo currículo mínimo, que 

será adotado pelas Unidades de Ensino de Serviço Social é composto por três 

núcleos “que articulam um conjunto de conhecimentos e habilidades necessário à 

qualificação profissional dos assistentes sociais na atualidade” (IAMAMOTO, 

2000:71). São três núcleos, em que cada um abarca um conjunto de disciplinas que 

faram parte do currículo das Unidades de Ensino:  

O primeiro núcleo - fundamentos teórico-metodológicos da vida social -
indica ser necessário ao assistente social o domínio de um conjunto de 
fundamentos teórico-metodológicos e éticopolíticos para conhecer e decifrar 
o ser social, a vida em sociedade. Compreende elementos para a análise da 
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emergência e desenvolvimento da sociedade moderna - a sociedade 
burguesa -, o papel do trabalho no desenvolvimento da sociabilidade e da 
consciência humanas, a compreensão teórico-sistemática do Estado e da 
política, das classes e grupos sociais, das formas de consciência e 
representação da vida social, ideologias etc. Enfim, um acervo de 
fundamentos temáticos que possa fornecer bases para a compreensão da 
dinâmica da vida social na sociedade burguesa. 
O segundo núcleo - fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade 
brasileira - remete à compreensão da sociedade brasileira resguardando as 
características históricas particulares que presidem a sua formação e 
desenvolvimento urbano e rural, em suas diversidades regionais e locais. 
Abrange as relações Estado/sociedade, os projetos políticos em debate, as 
políticas sociais, as classes sociais e suas representações culturais, os 
movimentos organizados da sociedade civil, entre outros aspectos. Tais 
elementos devem permitir a apreensão da produção e reprodução da 
questão social e as várias faces que assume nessa sociedade.  
O terceiro núcleo - fundamentos do trabalho profissional – compreende 
todos os elementos constitutivos do Serviço Social como uma 
especialização do trabalho: sua trajetória histórica, teórica, metodológica e 
técnica, os componentes éticos que envolvem o exercício profissional, a 
pesquisa, o planejamento e a administração em Serviço Social e o estágio 
supervisionado. Tais elementos encontram-se "amarrados" pela análise dos 
fundamentos do Serviço Social e dos processos de trabalho em que se 
insere, desdobrando-se em conteúdos necessários para capacitar os 
profissionais no exercício de suas funções, resguardando as suas 
competências específicas, normatizadas por lei. (IAMAMOTO, 2000: 72).  

 

Esses três núcleos são extremamente importantes para a formação 

profissional e constituem-se como conhecimentos que se complementam. Tendo 

isso em vista, para entender e intervir nas mais diversas expressões da questão 

social de forma qualificada e eficaz é necessário compreender todos os aspectos 

que a ela são relacionados, através da ótica de cada um dos fundamentos 

supracitados.  

As novas diretrizes curriculares também representaram uma ruptura com o 

formato de ensino conservador, centrando apenas em disciplina. Dessa forma, 

outras modalidades de ensino das matérias do Serviço Social foram legitimadas 

como pesquisa, seminários, extensão, monitoria, etc., contribuindo para a 

valorização da participação do estudante no meio universitário (IAMAMOTO, 2000).  

Outra conquista que não se pode deixar de mencionar é a promulgação da 

lei 8662 de 1993, que dispõem sobre o exercício profissional do assistente social, 

conquista essa, também resultante dos diversos debates e lutas da categoria nessas 

duas últimas décadas do século XX. Essa lei resguarda o profissional de Serviço 

Social, estabelecendo os seus direitos e deveres. Além disso, regulamenta os órgão 
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de representatividade profissional (CFESS/CRESS), consolidando ainda mais a 

organização da categoria profissional.  

Em suma, as décadas de 80 e 90 foi de fato um período de grandes 

conquistas para a categoria profissional dos assistentes sociais, permeado de 

amadurecimento teórico-crítico, que possibilitou a reformulação dos princípios éticos 

norteadores da ação profissional. Representou de fato a ruptura com a tradição 

conservadora, possibilitando ao Serviço Social construções coletivas legitimadas até 

os dias de hoje.   

 

 

1.2  O Processo de Trabalho do Serviço Social  

 

Para entendermos o processo de trabalho do serviço social temos antes que 

entender a categoria trabalho. As condições para sobrevivência e satisfação das 

necessidades humanas estão condicionadas a uma atividade que somente o homem 

é capaz de realizar: o trabalho. Segundo Netto e Braz (2006) entre os animais a 

satisfação e suas necessidades ocorrem de forma natural, “no marco de uma 

herança determinada geneticamente (o joão-de-barro nasce ‘programado’ para 

construir sua casa, as abelhas nascem ‘programada’ para construir colmeias e 

recolher pólen, etc.)” (NETTO e BRAZ, 2006:30, grifos do autor). Segundos os 

autores, o trabalho rompe com esse padrão natural por conta de alguns fatores que 

o caracterizam como trabalho:  

 Em primeiro lugar, porque o trabalho não se opera com uma atuação 
imediata sobre a matéria natural; diferentemente ele exige instrumentos 
que, no seu desenvolvimento vão cada vez mais se interpondo entre 
aqueles que o executam; 
 em segundo lugar, porque o trabalho não se realiza cumprindo 
determinações genéticas; bem ao contrário, passa a exigir habilidades e 
conhecimentos que se adquirem inicialmente por repetições e 
experimentação e que se transmitem mediante aprendizado; 

 em terceiro lugar, porque o trabalho não atende a um elenco limitado 
e praticamente invariável de necessidades, nem as satisfaz sob formas 
fixas; se é verdade que há um conjunto de necessidades que sempre deve 
ser atendido (alimentação, proteção contra intempéries, reprodução 
biológica, etc.), as formas desse atendimento variam muitíssimo, e 
sobretudo, implicam o desenvolvimento, quase sem limites, de novas 
necessidades. (NETTO e BRAZ, 2006: 30-31, grifos do autor).  

 

Em suma, é a partir do trabalho que o homem modifica a natureza, com 

auxílio de instrumentos, exigindo habilidades e conhecimentos específicos que são 
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aprendidos. Dessa forma, o homem satisfaz a suas necessidades. Porém no 

decorrer desse processo, novas necessidades vão aparecendo e novas maneiras de 

satisfazê-la também. E esses instrumentos de trabalho não são criados na natureza, 

são mais ou menos construídos pela própria ação do homem executor do trabalho. 

Assim, o trabalho se diferencia de outras atividades naturais pois se configura como 

uma atividade mediada entre o sujeito e a natureza, mediação essa realizada pelos 

instrumentos de trabalho (NETTO e BRAZ, 2006).  

Outra característica que distingue o trabalho de outras atividades naturais é 

o fato de o trabalho ser uma atividade previamente planejada. Antes de colocar 

materialmente em prática, essas atividades foram pensadas, planejadas. O executor 

das ações já antecipa idealmente o resultado do seu trabalho, planejando cada 

etapa desse processo (os meios e os fins), os instrumentos utilizados, a matéria 

prima e por fim o produto de seu trabalho (NETTO e BRAZ, 2006).  

De outra parte, tanto o fim quanto os meios do trabalho põem ao sujeito 
exigências e impõem a ele condições que vão além das determinações 
naturais. Em primeiro lugar, o sujeito deve fazer escolhas entre alternativas 
concretas; tais escolhas não se devem a pulsões naturais, mas a avaliações 
que envolvem elementos(útil, inútil, bom, mau etc.) pertinentes à obtenção 
dos resultados do trabalho. Em segundo lugar, as objetivações em que se 
realiza o trabalho (seus produtos), tendo por matéria a natureza [...] (NETTO 
e BRAZ, 2006:33, grifos do autor).   

 

Segundo Netto e Braz (2006), não basta o planejamento do meios e dos fins 

para que sujeito realize o trabalho. Muito além disso, é necessário o conhecimento 

das condições da natureza; “é preciso que ele reproduza, também idealmente, as 

condições objetivas em que atua [...] e possa transmitir a outrem essas 

representações” (NETTO e BRAZ, 2006:33, grifos do autor).  

O trabalho é uma atividade coletiva e o sujeito realizador do trabalho está 

inserido em uma coletividade. E essa inserção supõem, além de transferência de 

conhecimentos, um certo tipo de organização na divisão de atividades, 

estabelecimento de ritmo, etc., o que expressa o caráter social do trabalho, pois ele 

envolve a socialização dos homens. Nesse sentido, o trabalho não transforma 

somente a natureza, transformando também os sujeitos envolvidos (NETTO e BRAZ, 

2006).  

Como se pode observar, portanto, o trabalho não transforma apenas a 
matéria natural, pela ação dos seus sujeitos, numa interação que pode ser 
caracterizada como o metabolismo entre sociedade e natureza. O trabalho 
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implica mais que a relação sociedade/natureza: implica uma interação no 
marco da própria sociedade, afetando os seus sujeitos e a sua organização. 
O trabalho, através do qual o sujeito transforma a natureza [...], transforma 
também o seu sujeito: foi através do trabalho que, de grupos de primatas, 
surgiram os primeiros grupos humanos – numa espécie de salto que fez 
emergir um novo tipo de ser, distinto do ser natural (orgânico e inorgânico): 
o ser social. (NETTO e BRAZ, 2006:34, grifos do autor).  

 

É através do trabalho que a humanidade se constitui no que ela é hoje e 

também através dele que o homem constrói a sua história, em que o homem se 

constitui como um ser social. (NETTO e BRAZ, 2006).  

A medida que o homem satisfaz as suas necessidades, inclusive através da 

prática do trabalho, novas necessidades vão aparecendo e com elas novas formas 

de satisfazê-la.  

Sendo assim, Como já foi esboçado nesse estudo, o Serviço Social surge a 

partir de uma demanda real da sociedade, que viu o acirramento dos conflitos 

sociais ao passo que se ampliava as diversas expressões da questão social. Fato é 

que o Serviço Social não é uma profissão estática, se modernizou e ampliou sua 

área de atuação ao longo da história, abandoando suas bases conservadoras. Mas 

foram décadas de lutas e debates até se chegar ao Serviço Social que conhecemos 

hoje.  

O Serviço Social é uma profissão Liberal de nível superior, que tem um 

papel específico no interior da sociedade de classes. Nessa perspectiva, ele é uma 

especialização do trabalho coletivo, inscrito na divisão social e técnica do trabalho 

(IAMAMOTO e CARVALHO, 2006); possuindo valor e significado que o legitimam 

como profissão na sociedade capitalista. Com as mazelas originadas pelo conflito 

capital/trabalho, as Políticas Sociais passam a ser um mecanismo de enfrentamento 

a chamada questão social. É nessa perspectiva que enxerga-se a necessidade de 

um profissional habilitado a intervir junto a essas políticas, atuando na reprodução 

material e espiritual da classe trabalhadora: o assistente social.  

Como já foi dito, o trabalho é considerado a categoria fundante do ser social, 

sendo ele a forma como o homem se relaciona com a natureza, modificando-a, com 

a finalidade de constituir a sua sobrevivência. Essa atividade é característica do ser 

humano, pois só o homem é capaz de projetar todo o processo de trabalho até a sua 

finalização, caracterizando, assim, a sua capacidade teleológica.  Sendo assim:  
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O trabalho é a atividade própria do ser humano, seja ela material, intelectual 
ou artística. É por meio do trabalho que o homem se afirma como um ser 
que dá respostas prático-conscientes aos seus carecimentos, às suas 
necessidades. O trabalho é, pois, o selo distintivo da atividade humana. 
Primeiro, porque o homem é o único ser  que, ao realizar o trabalho, é 
capaz de projetar, antecipadamente, na sua mente o resultado a ser obtido. 
Em outros termos, no trabalho tem-se uma antecipação e projeção de 
resultados, isto é dispõe de uma dimensão teleológica. Mas o homem 
também é o único ser que é capaz de criar meios e instrumentos de 
trabalho, afirmando essa atividade caracteristicamente humana. É pelo 
trabalho que as necessidades humanas são satisfeitas, ao tempo em que o 
trabalho cria outras necessidades (IAMAMOTO, 2000:61).  
 
 

Todo trabalho para ser realizado, depende de instrumentos que possibilite a 

realização do mesmo, que incidirá sobre a matéria-prima a qual o respectivo 

trabalho é voltado. No caso do Serviço Social, a matéria prima que é alvo de seu 

trabalho profissional é a questão social. É no trato às sequelas da questão social 

que incide a prática profissional do Assistente Social que atua seguindo diretrizes 

ético-políticas, teóricos-metodológica e técnico-operativas no seu fazer profissional. 

A questão social, por sua vez é o conjunto de expressões das mazelas originadas 

pelo conflito capital x trabalho na sociedade capitalista. “É nesse campo que se dá o 

trabalho do Assistente Social, devendo apreender como a questão social em 

múltiplas expressões é experienciada pelos sujeitos em suas vidas quotidianas” 

(IAMAMOTO, 2000:63).  Dessa forma:  

[...]o Serviço Social é socialmente necessário porque ele atua sobre 
questões que dizem respeito a sobrevivência social e material dos setores 
majoritários da população trabalhadora. Viabiliza o acesso não só a 
recursos materiais, mas as açõesimplementadas incidem sobre as 
condições de sobrevivência socialdessa população (IAMAMOTO, 
2000:68). 

 

Em outras palavras, a validade social desse trabalho é inegável, pois 

responde a necessidades sociais, atuando na produção e reprodução das relações 

sociais, agindo principalmente na produção e reprodução da vida material. Estará 

esse profissional habilitado para desenvolver tal atividade, compelido a intervir junto 

à população, através de políticas sociais.  

Dessa forma, o assistente social atua em políticas sociais em diversas áreas 

fundamentais para reprodução do homem como habitação, educação, saúde e 

assistência social. Esse último, no entanto, consiste na área que mais emprega o 
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assistente social, se tornando o maior campo de atuação desse profissional. Dentro 

da assistência social, o trabalho do assistente social tem crescido cada vez mais, 

onde ocupa cargos importantes, inclusive de direção, além de ser chamado a atuar 

em planejamento e avaliação de programas e projetos voltados a essa área. Ainda, 

Dentro da assistência social, cabe ressaltar a crescente intervenção da sociedade 

civil no que se refere à intervenção à questão social, tornado-o espaços 

ocupacionais  que tem empregado cada vez mais assistentes sociais no Brasil.  

Com a lógica perversa do capital, o trabalho se transforma em mercadoria, 

em que os indivíduos trocam a sua força de trabalho por um salário já que estes são 

destituídos dos meios de produção. Com o Serviço Social não é diferente: o 

assistente social vende a sua força de trabalho ao empregador que vai estabelecer 

as condições que esse trabalho será realizado, bem como os instrumentos 

disponíveis a realização desse trabalho.  

 

O Assistente Social, ao ingressar no mercado de trabalho- condição para 
que possa exercer a sua profissão como trabalhador assalariado- vende a 
sua força de trabalho: uma mercadoria que tem um valor de uso, porque 
responde a uma necessidade social e um valor de troca expresso no 
salário. O dinheiro que ele recebe expressa a equivalência do valor de sua 
força de trabalho com todas as outras mercadorias necessárias à sua 
sobrevivência material e espiritual, que podem ser adquiridas no mercado 
até o limite quantitativo de seu equivalente- o salário ou proventos- que 
corresponde a um trabalho complexo que requer formação universitária 
(IAMAMOTO, 2010:217).  
 
 
 

Isso também influi sobre a relativa autonomia do Assistente Social, já que a 

prática profissional depende das bases materiais e condições estabelecidas pelo 

empregador. Ainda assim, a Lei 8662/93 que dispões sobre a profissão, e o atual 

código de ética situam as diretrizes à prática profissional do assistente social, 

estabelecendo os deveres, princípios e direitos desse profissional, lhes guardando 

dessa forma uma relativa autonomia no seu campo de trabalho.  

Dessarte, o trabalho expresso pelo assistente social sofre uma dupla 

direção, contradições que interferem na condução de suas ações profissionais: De 

um lado sua autonomia estabelecida em forma de lei pela legislação que dispõe 

sobre a profissão; do outro, a realidade de trabalhador assalariado que caracteriza o 

trabalho na sociedade capitalista, e condiciona o exercício profissional a exercer 
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funções de acordo com aquilo que estabelece a instituição empregadora. Como 

expressa Iamamoto (2010): 

 

O dilema condensado na inter-relação entre projeto profissional e estatuto 
assalariado significa, por um lado, a afirmação da relativa autonomia do 
assistente social na condução de suas ações profissionais [...]. Por outro 
lado, o exercício da profissão realiza-se pela mediação do trabalho 
assalariado, que tem no Estado e nos organismos privados- empresariais 
ou não – os pilares de maior sustentação dos espaços ocupacionais desse 
profissional [....]. A mercatilização da força de trabalho do assistente social, 
pressuposto do estatuto assalariado, subordina esse trabalho de qualidade 
particular aos seus ditames do trabalho abstrato e o impregna dos dilemas 
da alienação, impondo condicionantes socialmente objetivos à autonomia 
do assistente social na condução do trabalho e à integral implementação do 
projeto profissional (IAMAMOTO, 2010:415-416). 
 
 

Ainda, o valor social desse trabalho dependerá das relações a qual ele se 

estabelece. Como coloca Iamamoto (2010), os diferentes espaços sócio 

ocupacionais implicarão valores sociais diferenciados na atuação profissional, visto 

que se estabelecem em relações sociais distintas, com sujeitos sociais distintos.  

 

Ainda que as características do trabalho concreto exercido por esse 
profissional sejam as mesmas nos vários espaços de trabalho [...] a 
organização dos processos de trabalho e/ou das funções públicas em que 
se inscrevem os assistentes sociais têm significados particulares: na esfera 
do Estado [...], nas empresas capitalistas, nas entidades filantrópicas e/ou 
sem fins lucrativos e  nos organismos de representação político-corporativos 
de segmentos específicos de trabalhadores  que, eventualmente, figuram 
como empregadores de profissionais especializados (IAMAMOTO, 
2010:424).  
 
 

O assistente social, detentor de sua força de trabalho especializada, que é 

fruto de sua formação universitária, vende-a a uma instituição que demanda o seu 

trabalho em troca de um salário. Assim sendo, o assistente social fará “parte de um 

coletivo de trabalhadores que implementa as ações institucionais, cujo resultado final 

é fruto de um trabalho combinado ou cooperativo que assume perfil diferenciado nos 

vários espaços ocupacionais” (IAMAMOTO, 2010:421). 

Então, se torna errônea a afirmação de que existe um processo de trabalho 

do Assistente Social. O assistente social está inserido em processos de trabalhos, 

que contam com diversos outro profissionais, inclusive de outras áreas e 

especialidades. Quando o assistente social responde a uma necessidade social de 
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um individuo através de uma política social ele não o faz sozinho. Há outros 

profissionais envolvidos, desde a elaboração dessa política à sua efetivação.  

Além de interferir na questão material dos indivíduos, essa não é a única 

face de desenvolvimento do trabalho profissional, que conta com outro elemento 

importante na efetivação dos direitos aos sujeitos sociais. Trata-se de sua 

capacidade de incidir no campo do conhecimento, dos valores, dos comportamentos 

e da cultura (IAMAMOTO, 2000).  Essa dimensão do trabalho profissional se torna 

tão importante, pois contribui para a elucidar diversas contradições vivenciadas 

cotidianamente na sociedade de classes, contribuindo para emancipação do ser 

social.  

Dito isso, Iamamoto (2000) sintetiza brilhantemente o que é o Serviço Social: 

 

Então, o Serviço Social é um trabalho especializado, expresso sob a forma 
de serviços, que tem produtos: interfere na reprodução material da força de 
trabalho e no processo de reprodução sociopolítica ou ídeo-política dos 
indivíduos sociais (IAMAMOTO, 2000:70). 

 

1.3  O Serviço Social no Cenário Contemporâneo: novas demandas para o 

trabalho profissional  

 

Como já vimos no item 1.1 deste capítulo, o Serviço Social passou por 

diversas transformações ao longo do seu desenvolvimento no Brasil, que o 

modernizou e o tornou uma profissão cada vez mais crítica. Tais transformações 

foram fundamentais para o amadurecimento dessa profissão, contribuindo para o 

seu reconhecimento e legitimação na sociedade. É claro que esse fato não ocorreu 

único e exclusivamente como uma demanda interna do Serviço Social, muito pelo 

contrário, tem a ver com as diversas transformações que ocorreram na sociedade 

durante esse período, e que tiveram rebatimentos na profissão. A intensificação da 

questão social demandou cada vez mais o trabalho do assistente social, ampliando 

o campo de atuação desse profissional. O contato com a classe operária e a 

aproximação da teoria social crítica de Marx, possibilitou ao Serviço Social repensar 

as suas bases de atuação e orientação profissional, que lhe imprimiu um novo perfil 

profissional, voltada a atender os interesses das classes subalternas. Esse 

amadurecimento possibilitou diversas conquistas para a profissão, como a Lei 8662 
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de 1993 que dispões sobre a profissão de Serviço Social, nosso atual Código de 

Ética, as Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996, bem como todos os órgãos de 

representatividade e fiscalização da profissão como o Conselho Federal de Serviço 

Social (CFESS) e os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) espalhados 

por diversas regiões do país.  

É claro que o Serviço Social não é um campo estático, estando sempre em 

constante transformação, de acordo com as relações socais estabelecidas e 

mudanças recorrentes na sociedade.  Nesse sentido, para compreender o Serviço 

Social temos que ultrapassar suas fronteiras, compreendendo-o junto às múltiplas 

determinações que incidem sobre essa profissão. 

Na cena contemporânea, o Serviço Social é permeado por diversos dilemas 

e desafios que são alvo de muitos debates em encontros da categoria. A 

instabilidade no trabalho, a terceirização, o sucateamento e privatização das 

políticas sociais, a mercantilização do ensino profissional, entre outros fatores são 

questões que permeiam a categoria dos assistentes sociais comprometendo o atual 

projeto ético político da profissão.  

Com a crise fiscal do Estado, as politicas de cunho neoliberal entraram em 

vigor, como uma “alternativa” para tirar o País da crise. Nesse sentido, diversas 

orientações foram feitas ao governo, entre elas o “encolhimento” do Estado. É claro 

que esse “encolhimento” se deu principalmente na área social, diminuindo o 

investimento estatal em políticas públicas:  

A crítica neoliberal sustenta que os serviços públicos, organizados à base 
de princípios de universalidade e gratuidade, superdimensionam o gasto-
estatal, assim como a folha salarial dos servidores públicos. Como o gasto 
é tido como uma das principais causas da crise fiscal do Estado, a 
proposta é reduzir despesas, diminuir atendimentos, restringir meios 
financeiros, materiais e humanos para a implementação dos projetos 
(IAMAMOTO, 2010:149) 

 

Isso, é claro, resulta em sucateamento dos serviços públicos e aumento da 

seletividade no atendimento as necessidades sociais, o que fere direitos 

conquistados na constituição de 1988. Seguindo essa lógica, valoriza-se a 

intervenção da iniciativa privada no campo social, através de organizações sociais, 

organizações sem fins lucrativos e organizações empresariais, bem como a 

valorização do voluntariado. Porém, como trás Iamamoto (2010) “Segundo a 



32 

 

avaliação da CEPAL, os programas de ajuste não resultaram em distribuição de 

renda e serviços públicos, não reduzindo as desigualdades anteriormente existentes 

no pós-guerra” (SOARES apud IAMAMOTO, 2010:147).  

Nesse contexto, há uma intensificação da questão social, ampliam-se as 

desigualdades e a instabilidade no emprego. O desemprego é cada vez mais 

crescente, assim como as condições subalternas do mesmo, a terceirização e os 

baixos salários. E se falarmos em número a situação fica ainda mais alarmante. 

Segundo dados oficiais do Instituto de Pesquisa Aplicada- IPEA 2005 (apud, 

IAMAMOTO, 2010), a taxa do desemprego saltou de 6,2% para 10% entre 1995 e 

2003. Ainda, segundo a Organização Internacional do Trabalho- OIT (apud 

IAMAMOTO, 2010) o crescimento do desemprego no Brasil supera a taxa mundial 

de 6,2%, sendo superado apenas pelo Sudeste Asiático. Dessa forma, a demanda 

por Políticas Sociais é cada vez maior, ao passo que o sucateamento das mesmas 

inviabiliza o acesso universal aos direitos, tornando os serviços públicos cada vez 

mais seletivos:  

Temos, por um lado, o crescimento da pressão na demanda por serviços, 
cada vez maior, por parte da população usuária mediante o aumento de sua 
pauperização. Esta se choca com a já crônica - e agora agravada - falta de 
verbas e recursos das instituições prestadoras de serviços sociais públicos, 
expressão da redução de gastos sociais recomendada pela política 
econômica governamental, que erige o mercado como a mão invisível que 
guia a economia. Verifica-se a inviabilização de programas de trabalho, a 
falência dos serviços públicos nos campos da saúde, educação, habitação 
etc. Em consequência, amplia-se, cada vez mais, a seletividade dos 
atendimentos, fazendo com que a proclamada universalização dos direitos 
sociais se torne letra morta. O discurso governamental passa a espelhar a 
"lógica do contador", como ressalta Menezes: embora direitos sejam 
legalmente contemplados, não havendo recursos, altere-se a lei 
(IAMAMOTO, 2000:159).  

 

O assistente social, como um trabalhador assalariado, não foge a esses 

determinantes, vivenciando condições trabalhistas calamitosas. A terceirização, 

baixos salários, diminuição dos postos de trabalho, além do sucateamento das 

políticas públicas afetam diretamente o trabalho do assistente social. A diminuição 

de concursos públicos faz crescer o número de contratos temporário, diminuindo os 

direitos trabalhistas desse profissional além de restringir a sua autonomia, já que 

muitos profissionais trabalham de acordo com o que estabelece o empregador, 

mesmo que isso vá contra seus princípios ético-políticos, temendo ser “mandado 
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embora” a qualquer momento. Ainda assim, mesmo aqueles que gozam de 

estabilidade trabalhista, encontram dificuldades de colocar o seu projeto profissional 

em prática em vista as condições deprimentes que se encontram seus locais de 

trabalho como a Falta de material, redução do número de profissionais e espaços 

inadequado ao desenvolvimento do trabalho. Além disso, a queda do investimento 

estatal reduz a capacidade de atendimentos dessas políticas, limitando o público a 

qual ela irá atender, ficando em muitos casos nas mãos do assistente social a 

seleção daqueles que gozaram de tais políticas. (IAMAMOTO, 2000) 

Dentro desse quadro de ofensiva neoliberal, a privatização das políticas 

sociais é algo iminente, bem como o incentivo ao chamado “terceiro setor”, tornando 

esse um amplo espaço sócio ocupacional do assistente social, seja através de 

organizações empresariais, instituições filantrópicas, religiosas, organizações não 

governamentais, entre outras. Mesmo com o crescimento latente de tais instituições 

isso está longe de ser a alternativa mais viável para atender as necessidades da 

população, visto o seu caráter seletivo. Por maior que seja ampla abrangência do 

atendimento dessa instituição ele nunca será universal, algo que só é possível na 

esfera do Estado, atendendo, por tanto, apenas uma parcela da população.  Em 

suma, “os projetos levados a efeito por organizações privadas apresentam uma 

característica básica, que os diferencia: não se movem pelo interesse público e sim 

pelo interesse privado de certos grupos e segmentos sociais, reforçando a 

seletividade no atendimento, segundo critérios estabelecidos pelos mantenedores” 

(IAMAMOTO, 2010:205-206).  

Com o crescimento do “terceiro setor”, a profissão sofre alterações na sua 

demanda e no seu campo de atuação, na sua modalidade de intervenção e no seu 

vínculo empregatício” (MONTAÑO apud ALENCAR, 2009:11). Assim “Entende-se 

que o campo de trabalho que se fecha, se precariza, ou não se abre para os 

assistentes sociais na órbita do Estado, é compensado pelo espaço ocupacional que 

se cria no crescente “terceiro Setor”. (MONTAÑO, 2007:222). Dessa forma “aquele 

espaço profissional-ocupacional dos assistentes sociais, constituído sob os 

princípios da politização da questão social, passa a ceder lugar às chamadas 

organizações sociais, imbuído dos princípios da ajuda e solidariedade e que pode 

levar à desprofissionalização do atendimento social” (ALENCAR, 2009:12). 
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Por outro lado O trabalho do assistente social tem se complexificado cada 

vez mais, demandando do profissional novas atribuições que vai além de atuar na 

ponta final das políticas sociais. O planejamento, gestão avaliação dessas políticas 

tem ficado cada vez mais nas mãos dos assistentes sociais, o que requer uma 

capacidade de planejamento, pesquisa e capacidade de fazer leitura detalhada dos 

indicadores sociais bem como estar sempre investindo na sua formação continuada. 

Segundo IAMAMOTO:  

No Brasil, é de maior importância o trabalho que bem sendo realizado por 
assistentes sociais especialmente na especialmente na esferas da 
Seguridade Social: nos processos de sua elaboração, gestão, 
monitoramento e avaliação, nos diferentes níveis da federação. Destaca-se, 
ainda, a atuação dos assistentes sociais junto aos Conselhos de Políticas 
(IAMAMOTO, 2010:198 grifo do autor). 

 

Outro campo quem tem empregado cada vez mais assistentes sociais é 

voltado para o trabalho nas empresas privadas, especialmente do setor de recursos 

humanos, onde atuam diretamente com o trabalhador, em: 

 

(..) programas de “qualidade de vida no trabalho”, Saúde do trabalhador, 

gestão de recursos humanos, prevenção de riscos sociais, círculos de 

qualidade, gerenciamento participativo, clima social, sindicalismo de 

empresa, reengenharia, administração de benefícios estruturados segundo 

padrões meritocráticos, elaboração e acompanhamento de orçamentos 

sociais (IAMAMOTO 2000:129). 

 

Com o novo quadro que se encontra o capitalismo, em que as necessidades 

sociais ampliam-se, o assistente social é chamado a atuar junto a esses 

trabalhadores e suas famílias.  Nesse sentido, o trabalho profissional tem um valor 

ímpar para a empresa empregadora, estabelecendo uma ponte entre ela e seu 

funcionário, sendo o assistente social o mediador dessa relação. (IAMAMOTO, 

2000) 

Nesse contexto de ofensiva neoliberal, a defesa dos princípios éticos tem se 

tornado um desafio cada vez maior. Diversos fatores já aqui elencados têm 

dificultado o desenvolvimento da prática profissional do assistente social em 

conformidade com o nosso atual projeto ético político.  Isso, em consonância com a 

precarização do ensino superior tem contribuído para aumentar ainda mais o 
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afastamento dos princípios éticos defendidos pela profissão da atuação profissional. 

Segundo Silva (2016) 87,3% dos cursos de Serviço Social estão nas instituições 

privadas. Ainda, segundo Iamamoto (2009) em 2006 houve uma proliferação do 

ensino a distância:  

Os 06 primeiros cursos de graduação a distância autorizados e em 
funcionamento, já eram responsáveis, em março de 2007, por 9.760 vagas 
informadas, o equivalente a 30% das matrículas. Destes, apenas 01 curso 
em uma universidade estadual, a Fundação Universidade do Tocantins – 
UNITINS iniciou com 2 760 vagas em 2006. Os 05 outros cursos a distância 
são ofertados por instituições privadas, destacando-se a Universidade para 
o Desenvolvimento do Estado da Região do Pantanal – UNIDERP – com 
3.800 vagas (IAMAMOTO, 2009:36, grifos originais). 

 

  Esses dados caracterizam a mercantilização do ensino, algo que tem se 

tornado cada vez mais comum na sociedade capitalista. Dessa forma, a qualidade 

dessa graduação tem uma enorme queda, evidenciando nos dias atuais um “cenário 

de formação aligeirada, flexível, tecnicista (centrado em competências e 

habilidades), precarizada, produtivista, sem valorização da pesquisa, extensão e 

ensino voltado ao mercado” (SILVA, 2016:33). Isso põe em risco a qualidade do 

serviço prestado bem como a hegemonia dos princípios éticos defendidos pela 

profissão:  

A massificação e a perda de qualidade da formação universitária estimulam 

o reforço de mecanismos ideológicos que facilitam a submissão dos 

profissionais às “normas do mercado”, redundando em um processo de 

despolitização da categoria, favorecido pelo isolamento vivenciado no 

ensino à distância e na falta de experiências estudantis coletivas na vida 

universitária (IAMAMOTO, 2009:37, grifo do autor).. 

Mesmo com esses desafios postos à profissão, não podemos deixar de lado 

os diversos esforços da categoria de trazer ao debate essas questões, procurando 

alternativas e formas de enfrentamento. Ainda assim é de estrema importância o 

direcionamento que cada assistente social da à sua prática profissional, atuando 

sempre em conformidade com os princípios éticos defendidos nosso atual código de 

ética, e fazer valer todos os direitos até hoje conquistados.   

No próximo capítulo focaremos na Política de Assistência Social, e 

entenderemos o desenvolvimento desse espaço sócio ocupacional do assistente 

social e como essa política possibilitou a ampliação dos espaços de intervenção da 

sociedade civil.  
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CAPÍTULO II – ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 

CIVIL  

 

2.1.  O Desenvolvimento da Política de Assistência Social no Brasil: 

Possibilidades de Ampliação das Organizações da Sociedade Civil  

 

Durante a Primeira República, a intervenção estatal no Brasil era quase nula. 

A proteção social não era considerado como função estatal, e a forma mais comum 

de atendimento social à população vinha através da Igreja Católica, de forma 

caritativa. 

A primeira grande regulamentação da assistência social no Brasil foi o CNSS 

(Conselho Nacional de Serviço Social). Esse conselho foi implementado- graças aos 

esforços de Ataulpho Nápoles de Paiva - já na Segunda República, em 1938, em 

Sessão solene, pelo ministro da Educação e Saúde do governo de Getúlio Vargas, 

Gustavo Capanema (MESTRINER, 2001). Com isso, há um grande investimento na 

assistência social, porém voltado para a filantropia, pois são concedidos “auxílios e 

subvenções a organizações da sociedade civil” (MESTRINER, 2001: 58). Os 

primeiros conselheiros nomeados foram pessoas renomadas e com grande 

experiência na área social: 

Além de Ataulpho Nápoles de Paiva fundador e presidente da Liga 
Brasileira contra a Tuberculose e autor de vários estudos sobre assistência 
social, foram nomeados: Augusto Sabóia da Silva Lima, juiz de menor e 
também com publicações nesta área, e pertencente ao conselho diretor do 
Serviço de Obras Sociais do Distrito Federal, Olinto de Oliveira e Eugenia 
Humaann, diretores também desse mesmo órgão, sendo ainda o primeiro 
diretor da Assistência à Maternidade e Infância e a segunda pertencente à 
Associação Cristã Feminina do Distrito Federal. Raphael Levy Miranda, alto 
funcionário do Banco do Brasil de Salvador, trazido por Vargas ao Distrito 
Federal para fundar e dirigir o abrigo de Cristo Redentor, Ernani Agrícola da 
mesa instituição de Stela Faro, fundadora da Associação de Senhoras 
Brasileiras e do Instituto de Educação Familiar e Social do Distrito Federal 
(que integrava o curso de Educação e o curso de Serviço Social- hoje 
Escola de Serviço Social da UERJ), conselheira do Ministério da Educação 
e Saúde e ainda componente do Conselho Consultivo do qual derivou o 
CNSS (MESTRINER, 2001: 58 – 60). 
 
 

O conselho tinha como função julgar os processos de solicitação das 

instituições e conceder subsídios a elas, “cumprindo, na época, o papel do governo 

de subsidiar a ação das instituições privadas (MESTRINER, 2001: 62). Grande parte 
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das solicitações partiam de Santas Casas de Misericórdia, hospitais, orfanatos, 

asilos para idosos e mendigos, sindicatos, cooperativas, entre outros. Nesse mesmo 

período, as primeiras formas do que se chama hoje de Serviço Social, no Brasil, 

estavam postas, com a inauguração do Centro de Estudo de ação Social de São 

Paulo (CEAS) em 1932, pois já havia a necessidade de uma mão de obra 

especializada para dar conta das demandas da assistência social. 

 Com o aumento das classes médias e do proletariado, novas demandas vão 

aparecendo no ambiente urbano. Getúlio Vargas vê a sua popularidade caindo em 

vista de diversos acontecimentos políticos e econômicos, principalmente pelos 

efeitos da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. “A queda de Vargas 

constitui, assim, um reflexo dos conflitos de interesse e das lutas que, inclusive, 

transcendem o âmbito nacional” (MESTRINER, 2001: 115), culminando em sua 

deposição em 1945.  

Em 1946 ocorre a promulgação da constituinte que marca a entrada do país 

no período democrático-populista (MESTRINER, 2001). O nacionalismo e a 

democracia eram crescentes e o país experimentava um período de política mais 

liberalizante com maior participação da classe trabalhadora.  

Nesse período, cresce o número de trabalhadores rurais que migram para os 

grandes centros urbanos. O aumento das classes médias urbanas e o crescente 

êxodo rural culminam no aumento do desemprego, demandando mais ainda novas 

formas de proteção social. O Estado brasileiro, agora sobre comando do General 

Eurico Gaspar Dutra, “admite pela primeira vez sua responsabilidade social” 

(MESTRINER, 2001:117).  

Além disso, a burguesia nacional, após sua consolidação com a ajuda do 

Estado, passa a desempenhar funções sociais através de criação de 

macrorganismos sociais. Mesmo assim, CNSS continua sendo valorizado e central 

no trato a proteção social dos mais pobres mantendo, de certa forma, suas bases. 

Permanece como mediador entre o Estado e instituições filantrópicas. Nesse 

sentido, o número de instituições é cada vez mais crescente, estimulada pela 

constituição de 1946: 

Com a Carta Magna, que possibilita ao país o retorno à democracia, é 
criada para as instituições sociais uma nova perspectiva. Embora não 
estabeleça uma política para a área social nem clareie a concepção de 
assistência social ou filantropia, esta Constituição isenta de imposto as 
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instituições de assistência social, desde que suas rendas sejam aplicadas 
integralmente no país e para respectivos fins (art. 31, V, letra b). Generaliza 
assim a possibilidade de um benefício fiscal, que até então era atribuído de 
forma particularizada e pouquíssimas instituições.  
Tal determinação, no entanto, será regulamentada só onze anos após, em 
1957, pela Lei nº 3.193, que veda “ à União Estados e Municípios laçar 
impostos sobre templos de qualquer culto, bens e serviços de partidos 
políticos, instituições de educação e assistência social” (art. 1º), com a 
mesma condição constitucional. (MESTRINER, 2001:119) 
 
 

Dessa forma, abre-se um caminho fértil ao crescimento das organizações da 

sociedade civil, tendo como facilitador o Estado, que além de subsidiar grande parte 

dessas instituições, as favorece com isenções fiscais, legitimando ainda mais as 

mesmas como atuantes na proteção social da população pauperizada.  

O Crescimento do aparato assistencial do Estado e das corporações 

empresarias culminou no aumento do mercado de trabalho voltado o assistente 

social. Tais iniciativas eram necessárias visto a crescente pressão das classes 

urbanas, tendo como intuito controlar a reprodução da classe operária dando 

assistência a crescente condição subalterna a que vivenciavam (IAMAMOTO, 

CARVALHO, 2006). Dessa forma: 

A profissão amplia sua área de ação, alarga as bases sociais de seu 
processo de formação, assume um lugar na execução das políticas sociais 
emanadas do Estado e, a partir desse momento, tem seu desenvolvimento 
relacionado com a complexidade dos aparelhos estatais na 
operacionalização de Políticas Sociais (YASBEK, 2009: 10). 
 
 

Em 1951 Vargas volta ao poder por voto popular e passa a se adaptar ao 

novo quadro político e social do Brasil, em que os trabalhadores ganharam mais 

espaços reivindicatórios na política. Se compromete com os trabalhadores 

ganhando, assim, o apoio das massas. Como assinala Mestriner:  

Vargas volta-se para uma política previdenciária, que reforçará o 
paternalismo nos termos de uma proteção assistencialista. Injeta recursos 
financeiros nos institutos e caixas de aposentadoria e pensão para um 
atendimento mais amplo aos trabalhadores, principalmente quanto a saúde 
(MESTRINER, 2001:121). 
 

Na área da assistência, as inciativas as CNSS continuam sendo legitimadas, 

bem como os macrorganismos. Também evolui o modelo de proteção social do 

Estado, visto que são implantados setores voltados a assistência social nos 

governos municiais e estaduais (MESTRINER, 2001). Além disso, também passa a 

ser bastante estimulado a iniciativa do voluntariado, principalmente através de 
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comissões municipais da LBA (Legião Brasileira de Assistência). Nesse sentido, 

estendem-se as possibilidades de intervenção de assistentes sociais, bem como os 

espaços sócio-ocupacionais a qual se inserem: 

É dessa forma e objetivando sua própria legitimação que o Estado brasileiro 
incorpora parte das reivindicações dos trabalhadores, pelo reconhecimento 
legal de sua cidadania através de leis sindicais, sociais e trabalhistas, o que, 
ao lado das grandes instituições assistenciais, abre para o emergente 
Serviço Social brasileiro um mercado de trabalho, que amplia suas 
possibilidades de intervenção mais além dos trabalhos de ação social até 
então implementados no âmbito privado, sob o patrocínio do bloco católico. 
A profissão amplia sua área de ação, alarga as bases sociais de seu 
processo de formação, assume um lugar na execução das políticas sociais 
emanadas do Estado e, a partir desse momento, tem seu desenvolvimento 
relacionado com a complexidade dos aparelhos estatais na 
operacionalização de Políticas Sociais (YASBEK, 2009: 9). 
 
 

Em 1956 Juscelino Kubitschek se torna Presidente da República e fica a 

frente do poder até 1961. Seu mandato foi caracterizado pelo intenso crescimento 

da indústria no país, principalmente no que tange as “áreas metalúrgica, de material 

de transporte, elétrico e mecânico” (MESTRINER, 2001:125). O empobrecimento da 

população e as necessidades sociais são postas de lado. Dessa forma, com os 

investimentos e esforços estatais voltados principalmente para o 

desenvolvimentismo, o trato na área social continua nas mãos da CNSS E LBA. 

Porém aumenta-se as vantagens fiscais das instituições cadastradas, “visando 

justificar a completa omissão do Estado com relação ao social e a transferência da 

sua responsabilidade para a sociedade civil” (MESTRINER, 2001:129-130).  

Em 31 de março de 1964 o Brasil sofre o Golpe Militar, adentrando em um 

período de ditadura que se estende até o ano de 1985. Os direitos reivindicatórios 

da classe trabalhadora se encontram diminuídos, bem como a participação da 

mesma na política. O poder fica nas mãos dos militares, que governa através de 

atos institucionais extremamente autoritários. Nesse período a população se vê em 

um momento de crescente desemprego e estagnação dos salários e inflação nas 

alturas. Esse período também é marcado pela utilização da assistência em conjunto 

a repressão como forma de sanar os conflitos sociais emergentes (MESTRINER, 

2001). 

Para amenizar a situação de empobrecimento crescente da população, mais 

uma vez o Estado recorre a ações assistenciais. Com o agravamento da “questão 
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social” alianças com as elites são firmadas a fim de minimizar a pobreza. Somente 

no Governo de Geisel através do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento que 

o Estado vai se ater à questão da assistência social, percebendo o alto índice de 

pobreza disseminado no país. Foi, então, instalado o Conselho de Desenvolvimento 

Social e criado o Ministério da Previdência Social (MAPS). (MESTRINER, 2001). A 

educação passa a ser vista como prioridade ao desenvolvimento do país, em que 

houve universalização do ensino primário e combate ao analfabetismo. Apesar 

disso, ações assistenciais ainda se pautam através do CNSS, consolidando o 

“Estado Assistencial” (MESTRINER, 2001:164) que visa compensar a situação de 

penúria vivenciada por grande parte da classe trabalhadora. 

A assistência se desenvolve complementando outras áreas como saúde 

educação. Tais práticas assistências eram implantadas por instâncias 

governamentais através de uma relação de parceria com a iniciativa privada. Esse 

tipo de relação é nova, e o Estado passa a assumir uma responsabilidade maior no 

âmbito social, visto que antes, através das subvenções  liberadas através do CNSS, 

o Estado se mantinha distante das demandas sociais. 

Na década de 1970 houve ampliação dos programas sociais. Porém tais 

iniciativas ainda se davam de forma seletiva e focalizada em vista a ampliação do 

sistema burocrático do Estado, já que mesmo com o aumento dos benefícios a 

serem implantados por ele, houve grande processo de exclusão por conta do novo 

sistema de seleção. Ainda assim, “a assistência social deixa de ser ‘filantropia’ 

fazendo parte cada vez mais da relação social de produção e a modificando, como 

tem sido demonstrado historicamente” (OLIVEIRA apud MESTRINER, 2001:170).  

Com o fim do período ditatorial e retorno a democracia, o Brasil se vê em um 

novo momento de proteção social, com criações de políticas públicas e ampliação 

da assistência social, através de criação de estatuto próprio, algo que foi possível, 

principalmente, com a promulgação da Constituição de 1988. A assistência social 

perde o seu caráter filantrópico sendo “legitimada como estratégia de enfrentamento 

à pobreza” (MESTRINER, 2001:183), se tornando, então, política pública e 

superando, em termos legais, o seu perfil assistencialista.  

Apesar da conquista da constituição de 1988, o processo de discussão 

sobre assistência social acontece em um momento mais tardio. Porém, esse tema 
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foi amplamente debatido, incialmente nas universidades, tendo posteriormente 

grande envolvimento da categoria profissional dos assistentes sociais. 

(MESTRINER, 2001). Nesse processo de discussão da assistência social é 

“percebido mais claramente o seu significado político historicamente trilhado e suas 

fortes contradições, é possível apreender seu vínculo orgânico aos interesses 

também do trabalhador” (SAPOSATI; FALCÃO apud MESTRINER, 2001: 191).  

Ainda nesse período, o CNSS E LBA passam a ser alvo de escândalos, o 

que colaborará, com o tempo, em sua extinção. A escolha de seus representantes 

não mais se davam por personalidades relevantes na área social, mas sim por 

interesses de alguns grupos, o que compromete a legitimidade das instituições 

escolhidas para receber as subvenções (MESTRINER, 2001). 

Durante o governo de Sarney houve investimento em estudos que 

expressassem a real condição do país. Dessa forma, ele pôde ter um diagnóstico da 

realidade social do Brasil, o que colaborou para a tomada de algumas medidas no 

âmbito social e econômico. Dentre essas medidas está a criação do  “I Plano 

nacional de Desenvolvimento da Nova República- PND/NR, que propõe uma 

economia anti-recessiva, de retomada do desenvolvimento, pautada por critérios 

sociais” (MESTRINER, 2001:186). Dessa forma: 

É considerado básico, nesse processo, o enfrentamento à pobreza pela 
distribuição de renda a ser incentivada pela recuperação dos salários, bem 
como pela concentração de esforços e investimentos em programas sociais, 
com ênfase nas áreas de saúde, alimentação, habitação e assistência social 
(MESTRINER, 2001:186).  
 
 

Assim, em 5 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição Federal 

apelidada de Constituição Cidadã, pois era  a constituição que mais concedia 

direitos aos cidadãos brasileiros em toda a história do país. A partir dela, os direitos 

políticos e sociais passam a ser universais, com ampliação dos direitos trabalhistas, 

de acesso saúde e educação, direito ao voto aos analfabetos, legalização dos 

partidos socialistas, e criminalização contra qualquer forma de tortura, algo comum 

no regime autoritário vivenciado no país anteriormente. Além disso, o pluralismo 

político foi legitimando e os diversos partidos socialistas legalizados (MESTRINER, 

2001) 
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Nesse novo momento de ampliação dos diretos civis e sociais, possibilitado 

pela constituição de 1988, abre-se um amplo espaço para a discussão de diversas 

políticas sociais. Na área da assistência social, um grande avanço conquistado foi a 

promulgação da Lei Orgânica de Assistência social (LOAS) em 1993, que cria nesse 

mesmo ano o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e extingue em 1994 

o CNSS, já que o mesmo era alvo de escândalos de subvenções (MESTRINER, 

2001). 

Porém, com a crise fiscal do Estado, a ofensiva neoliberal ganha cada vez 

mais espaço e legitimidade. Dessa forma, o discurso neoliberal vai culpar o Estado 

pela crise vivenciada, afirmando que os gastos com saúde, previdência, educação, 

assistência social e habitação são responsáveis pelo déficit público, já que na visão 

neoliberal os gastos voltados a essas áreas eram vistos como “mal direcionados” 

(MESTRINER, 2001).  Dessa forma, as políticas sociais sofrem significativa 

regressão, algo que ia ao inverso do que preconizava a “Constituição Cidadã”, 

dificultando a sua inteira efetivação.   

As altas taxas de juros, crescente desemprego e aumento da dívida externa 

colaboraram para um cenário derradeiro para a população brasileira, em que os 

mais pobres sofreram mais uma vez com as consequências da crise. Dessa forma, o 

país passou a vivenciar uma série de privatizações, diminuição dos gastos públicos, 

terceirizações, além de uma reforma tributária. O sistema de Seguridade Social 

brasileiro sofreu drasticamente com isso, em vista dos cortes financeiros adotados 

pelo Estado. Segundo Sitcovsky (2009): 

A política de corte nos gastos sociais foi acompanhada por uma significativa 
retração das políticas sociais, quando não, por processo de 
desresponsabilização estatal. Isso se desdobrou em várias formas , dentre 
as quais destacamos o processo de mercantilização, o qual nos oferece 
elementos para analisar as novas tendências da seguridade social no Brasil, 
que incluem: a expansão da assistência social, a privatização da 
previdência social e da saúde pública (SITCOVSKY, 2009: 151).  
 

Em outras palavras, legitima-se os fundos de pensões privadas, bem como 

transfere-se a gerencia e administração de hospitais públicos à organizações 

privadas, além do crescimento dos planos familiares de saúde. Dessa forma, a 

assistência social aumenta, no sentido em que ampara minimamente a gama de 

indivíduos pobres que não estão inseridos no mercado de trabalho, e que não tem 

condições de recorrerem à proteção social contributiva da iniciativa privada.  
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nesse período, houve  aumento dos programas Federais de transferência de 

renda, uma política compensatória, que visou dar subsídios à população que não 

estava inserida no mercado de trabalho o que “possibilita, ainda que precariamente, 

o acesso aos bens de consumo” (SITCOVSKY, 2009:154), se tornando, para muitas 

famílias, a única fonte de renda.  

Seguindo essa mesma lógica neoliberal, o governo Fernando Henrique 

Cardoso trata a assistência social, como forma de provê a população de extrema 

pobreza, bem como uma política de valorização da filantropia, voluntariado e da 

atuação da organização da sociedade civil no trato as essas necessidades sociais. 

Algo que exemplifica bem isso é o fato de que os recursos direcionados ao 

Programa de Comunidade Solidária (PCS)- que se configurava em uma parceria 

entre Estado e Sociedade para o enfrentamento a extrema pobreza.-  eram 

superiores aos recursos direcionados ao Fundo Nacional de Assistência Social 

(FNAS) (SITCOVSKY, 2009) 

Nesse sentido, o crescimento da intervenção da sociedade civil era 

eminente, visto todos os facilitadores aqui esboçados, principalmente no que tange o 

incentivo estatal, já que o “Estado fornece a essas organizações crédito fácil, 

isenção fiscal, facilidades legais, destinando recursos financeiros, materiais e 

humanos” (MONTAÑO, 2007:225).  

Segundo Montaño (2007), tais parcerias entre o Estado e as Ongs, além de 

representarem uma alternativa a diminuição da ação do Estado na área social, tem 

uma “função ideológica” de encobrir todo fenômeno por trás disso causando maior 

aceitação por parte da população: 

Concretamente, no Brasil, tende-se a justificar o desmonte daquela 
seguridade social estatal configurada na constituição de 1988, constituída 
na articulação da Saúde, Previdência e Assistência. Com o “terceiro setor” 
operando ideologicamente na “necessidade” de “compensar”, “substituir” ou 
“remediar” as atividades sociais precarizadas ou eliminadas das 
responsabilidades do Estado, a população tende a melhor aceitar a sua 
desresponsabilização nas respostas às sequelas da “questão social”. 
(MONTAÑO, 2007, p. 233) 

 

“É deste contexto de retirada do Estado da área social a resposta para o 

crescimento das ONG’s e suas ações, num discurso afinado de insuficiência e 

ineficiência das ações de execução estatal”. (DEFELIPPO, 2012:77).  
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Porém, a relação entre as organizações da sociedade civil na assistência 

social e o Estado é conflituosa. A exemplo disso, está o fato de que as entidades 

assistências, em vista do histórico de atendimentos as necessidades sociais por 

meio do chamado terceiro setor,  considera o Estado como um “intruso”, a menos 

que este financie e contribua para o funcionamento da instituição, tornando, dessa 

forma, aceitável essa “intromissão.  

Além disso, outro fator muito importante dessa relação está no fato de que 

tem aumentado número de empregos em ONG’s, ao mesmo tempo em que há 

diminuição nos cargos e concursos públicos (ROSEMBERG apud DEFELIPPO, 

2012):  

Nesses novos tempos, em que se constata a retração do Estado no campo 
das políticas sociais, amplia-se a transferência de responsabilidades para a 
sociedade civil no campo da prestação de serviços sociais. Esta vem se 
traduzindo, por um lado, em um crescimento de parcerias do Estado com 
Organizações Não -Governamentais, que atuam na formulação, gestão e 
avaliação de programas e projetos sociais em áreas como família, 
habitação, criança e adolescente, educação, violência e relações de gênero 
etc. Trata-se de uma das formas de terceirização da prestação de serviços 
sociais, evitando-se a ampliação do quadro de funcionários públicos. Como 
a contratação das ONGs tende a se efetivar segundo projetos temporários 
ou tarefas preestabelecidas, esse caráter eventual também imprime os 
contratos de trabalho do corpo técnico recrutado pelas ONGs. Este passa a 
ser submetido à precarização das relações de trabalho e à restrição de 
direitos sociais e trabalhistas [...] (IAMAMOTO, 2000:126).  

 

“Observa-se, por outro lado, a expansão da ‘filantropia empresarial’ – ou um 

‘novo tipo de ação social’ por parte das denominadas ‘empresas cidadãs’ ou 

‘empresas solidárias’, que fazem ‘investimento social’ em projetos comunitários 

considerados de ‘interesse público’” (IAMAMOTO, 2000:127). Essas, tem atuado 

não só em projetos voltados a assistência, cultura e educação, mas também em na 

área ecológica. Dessa forma, tais empresas buscam sua legitimidade e 

reconhecimento no meio empresarial e na sociedade, através da boa imagem, além 

de usufruir dos estímulos oferecidos através de incentivo fiscal de 2% sobre o lucro 

operacional (IAMAMOTO, 2000).   

No governo Lula, mas ainda dentro desse quadro de ofensiva neoliberal, e 

indo na contramão de todo esse processo, é Criado em 2004 a Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS). Instituída pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, com intermédio da Secretaria Nacional de Assistência Social  



45 

 

(SNAS) e do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Tal política 

traz em seu bojo bases e diretrizes para a efetivação da assistência social em todo 

território nacional. “A PNAS é composta pelos eixos estruturantes da 

descentralização político-administrativa e territorialização; a relação 

Estado/sociedade civil; financiamento; controle social; política de RH; participação 

popular; monitoramento e  avaliação e a matricialidade sócio-familiar” (DEFILIPPO, 

2012:83). 

 Posteriormente, no ano de 2005 é criado o Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) e sua Norma Operacional Básica (NOB/SUAS) que trás os 

fundamentos necessários a implementação do SUAS. “Ao SUAS compete a 

articulação das responsabilidades, vínculos e hierarquia do sistema de serviços, 

benefícios e ações de assistência social no território nacional sob critério de 

universalidade e de ação hierarquizada e em articulação com iniciativas da 

sociedade civil” (Silva apud DEFELIPPO, 2012:84). 

A criação dessas políticas e diretrizes constituíram um grande avanço no 

que tange a assistência social. Através do SUAS, foram criadas os Centros de 

Referência da Assistência Social (CRAS), instituições setorizadas, que atendem 

famílias de acordo com cada localidade. Tais instituições tornam-se um dos maiores 

espaços sócio-ocupacionais do Assistente Social. É válido destacar, que mesmo 

com tantos avanços na legislação em torno da área social, sua efetivação encontra 

diversas limitações, em vista, principalmente, do cenário político pautado pelo 

neoliberalismo vivenciado até os dias de hoje. 

Segundo Defilippo (2012), em se tratando das organizações da sociedade 

civil, essas passam a ter que seguir exigências legais, a fim de estarem em 

conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo PNAS E SUAS.  “Esse avanço 

legal é fundamental para o direcionamento e criação de redes socioassistenciais, 

com qualidade profissional e dos serviços, com vistas à superar o assistencialismo e 

fragmentação institucional” (MESTRINER apud DEFELIPPO, 2012:85). 

Esses grandes avanços na política de assistência social devem, sim, ser 

reconhecidos, porém em se tratando de um momento de discurso neoliberal, a 

inteira efetivação se suas diretrizes encontram dificuldades em vista a diminuição do 

investimento estatal nessa área.  
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2.2 “Terceiro Setor”: Um Conceito Ideológico.  

Como Vimos no item acima, a política de assistência social se desenvolve 

abrindo espaço a atuação da sociedade civil, inclusive com total apoio do Estado, 

que sempre procurou estabelecer uma relação de parceria com essas entidades a 

fim de diminuir sua intervenção na área social, atribuindo a elas o atendimento as 

demandas sociais. Fato é que essa relação estabelecida entre público e privado não 

se baseia no bem estar da população assistida, muito pelo contrário, tem um cunho 

político e ideológico bem estabelecido.  

Ideologicamente, A intervenção social da sociedade civil é denominada de 

“terceiro setor”, um conceito originado nos Estados Unidos em 1978 e trazido para o 

Brasil por intermédio de um funcionário da Fundação Roberto Marinho (MONTAÑO, 

2003). “O Conceito ‘terceiro setor’ foi cunhado por intelectuais orgânicos do capital, e 

isso sinaliza clara ligação com os interesses de classe, nas transformações 

necessárias à alta burguesia” (MANTAÑO, 2003:53; grifos do autor). Assim, as 

esferas da sociedade seriam divididas da seguinte forma: o Estado “primeiro setor”, 

o mercado “segundo setor” e a sociedade civil “terceiro setor”. O “terceiro setor” se 

trataria então de um setor de iniciativa privado, mas com finalidade pública.  

Nesse sentido Montaño (2003) afirma que o termo “terceiro setor” traz 

debilidades em sua formulação:  

A primeira debilidade teórica do termo: “terceiro ou “primeiro” setor? 
Supostamente [...] ao identificar o Estado, mercado e sociedade civil, 
respectivamente como primeiro, segundo e terceiro setores, alguns autores 
observam que o “terceiro setor” na realidade “é o primeiro setor”. Claro, se 
este é identificado com a sociedade civil e se, historicamente, é a sociedade 
que produz suas instituições, o Estado, o mercado etc. há clara primazia 
histórica da sociedade civil sobre as demais esferas; o “terceiro setor” seria 
na verdade o “primeiro”. [...] 
A segunda debilidade teórica : quais entidades a compõem? [...] Nem por 
isso há acordo, entre os teóricos e pesquisadores, sobre as entidades que  
integram este “terceiro setor” [...]. Para alguns, apenas incluem-se as 
organizações formais; para outros, contam até as atividades informais, 
individuais; para alguns outros, as fundações empresariais seriam 
excluídas; em outros casos, os sindicatos, os movimentos políticos 
insurgentes, as seitas etc. ora considerados pertencentes, ora são excluídos 
do conceito. [...] 
A terceira debilidade: um conceito que ante confunde do que esclarece. [...] 
Que conceito é esse que reúne, no mesmo espaço, organizações formais e 
atividades informais, voluntárias e/ou individuais; entidades de interesse 
político, econômico e singulares; coletividades das classes trabalhadoras e 
das classes capitalistas, cidadãos comuns e políticos ligados ao poder 
estatal 
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Este conceito, mais do que uma “categoria” ontologicamente contestável na 
realidade, representa um constructo ideal que, antes de esclarecer sobre 
um “setor” da sociedade, mescla diversos sujeitos com aparentes 
igualdades nas atividades, porém com interesses, espaços e significados 
sociais diversos, contrários e até contraditórios.  
A quarta debilidade do termo: o caráter “não governamental”, 
“autogovernado” e “não lucrativo em questão (MONTAÑO, 2003: 54-57; 
grifos do autor). 

 

De fato, tal termo se torna acrítico e desprovido de rigor, visto essas 

debilidades elencadas por Montaño. Como podemos ver, esse termo encobre de 

fato a real função do chamado “terceiro setor”. Além disso, o caráter não 

governamental autogovernado e não lucrativo realmente não se aplica em diversas 

entidades que compõem esse “setor”, pois, a partir do momento que se estabelece 

uma parceria com Estado, passa contar com subsídios públicos estando sujeitos aos 

ditames estatais, perdendo em parte sua autonomia.  

Ainda, perdem seu caráter não lucrativo já que “algumas fundações, baços 

assistenciais de empresas [...] não podem esconder seu claro interesse econômico 

por meio da isenção de impostos, ou da melhora de imagem de seus produtos [...] 

ou até na função propagandista que estas atividades exercem” (MONTAÑO, 

2003:58). 

Na sociedade munida do discurso neoliberal, a intervenção social das 

organizações da sociedade civil é encorajada como uma forma de substituir as 

políticas sociais do Estado sob a justificativa de que o mesmo, em crise, deveria 

abrir mão de parte de suas funções sociais que, na concepção neoliberal, o inflaram, 

aumentando os seus gastos de forma desnecessária. Porém a capacidade dessas 

entidades de atenderem as demandas sociais é muito limitada, em relação a 

capacidade do Estado, atuando em pequenas localidades, assistindo uma pequena 

parcela da população demandatária do serviço, além de não possuir recursos para 

garantir a qualidade do serviço prestado:  

[...] digamos que as políticas sociais promovidas no “terceiro setor” tendem 
à multifragmentação do trato da “questão social”, pois além da sua 
setorialização genérica, são agora multifragmentadas, dada as novas 
concepções ali presentes e a pequena área de abrangência das 
organizações deste setor em micro-espaços. Mal poderia o chamado 
“terceiro setor” compensar, em quantidade, qualidade, variedade e 
abrangência, as políticas sociais e assistenciais abandonadas pelo Estado 
(PEREIRA, 1998 apud MONTAÑO, 2003:169, grifos do autor). 
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Dessa forma, só se torna possível o atendimento as demandas sociais de 

forma universal na esfera estatal.  

E nessa perspectiva de desresponsabilização do Estado, atribuí-se ao 

sujeito portador da necessidade a responsabilidade de solucionar a sua demanda, 

através do setor privado ou por intervenção das organizações da sociedade civil, 

perdendo o caráter de direito ou transformando-o em mercadoria (MONTAÑO, 

2003). “Este deslocamento engendra o retorto de práticas tradicionais no que se 

refere ao trato das contradições sociais no verdadeiro processo de refilantropização 

da questão social, sob os pressupostos da ajuda moral próprias das práticas 

voluntaristas, sem contar a tendência de fragmentação dos direitos sociais” 

(ALENCAR, 2009:7).   

Ainda, com o desemprego cada vez mais crescente em momentos de crise, 

esse “setor” aparece como uma alternativa de emprego à aqueles que não estão 

inseridos no mercado de trabalho. Segundo dados do IBGE “um contingente de 2,1 

milhões de pessoas estava registrado como trabalhadores assalariados nas 290,7 

mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos em 2010” (IBGE, 2012:37).  

Assim, as organizações do chamado “terceiro setor” serviriam como 
contratendência ao desemprego e subemprego gerado a partir da 
reestruturação produtiva. Eles apareceriam, agora, como constituindo um 
movimento social que visa também responder ao problema do emprego. 
Uma solução “não-capitalista” para um problema capitalista, uma solução na 
“sociedade civil” para um problema do mercado e da produção (MONTAÑO, 
2003:170-171) 
 

Porém, aquela política social que deveria ser pautada pela perspectiva do 

direito, no “terceiro setor”, passa a se pautar pela perspectiva da ajuda e 

solidariedade, chamando a população a se inserirem nesse processo em prol do 

bem comum.  

Isso também se reflete no mercado de trabalho do assistente social. Com a 

retração do Estado na área social, os postos de trabalho do Serviço Social sofrem 

queda. Nesse sentido eis que aparece o “terceiro setor” como uma alternativa de 

emprego a aqueles assistentes sociais que não estão empregados no setor público. 

Nesse sentido, o assistente social, inserido nesse espaço sócio ocupacional, tem o 

desafio de estabelecer alternativas para colocar em prática o seu projeto de trabalho 

respaldado pelos preceitos éticos defendidos pela categoria.  
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Segundo Iamamoto (2005) apud Alencar (2009), os projetos sociais das 

organizações privadas são movidos pelo interesse privado em detrimento do 

interesse público, o que trás sentidos e resultados sociais bem distintos a profissão, 

já que o atendimento social é voltado para grupos específicos, de forma seletiva, o 

que altera o significado social do trabalho profissional.  Além disso, a prática 

voluntária do assistente social nessas organizações é estimulada, o que pode levar 

a “desprofissionalização do atendimento social” (ALENCAR, 2009:12).  

Com relação ao financiamento, essas organizações se gestam a partir de 

recursos provenientes de doações. Muitas inclusive mantém parcerias com o setor 

privado e com o poder público, que as subsidiam através de recursos financeiros, 

materiais ou humanos. Segundo Baylei (2000) apud Montaño (2003) os recursos 

podem provir de:  

a. simpatizantes, membros filiados á organização e publico em geral; 
b. empresas “doadoras” ou fundações de filantropia empresarial; 
c. atividades comerciais, vendas de serviços; 
d. instituições estrangeiras; 

e. recursos governamentais (2003:211).  
 

Assim entende-se o “terceiro setor” como um espaço permeado por 

interesses específicos da classe burguesa, escamoteado pelos princípios da ajuda e 

solidariedade em prol do bem comum. Desse forma, esse “setor” estabelece uma 

estratégia de enfrentamento a questão social, retirando do Estado parte dessa 

responsabilidade, transferindo para a sociedade civil. Fato é que o Serviço Social 

não esta alheio a esse processo, cabendo ao profissional dessa área estabelecer 

formas de atuar junto aos interesses da população demandante por esse serviço, 

preservando os preceitos éticos defendidos pela categoria.  
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CAPÍTULO III – O TRABALHO DO(A) ASSISTENTE SOCIAL EM 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL INSERIDAS NA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO  

 

3.1 Breve Caracterização do Município de Cabo Frio  

 

Cabo Frio é uma cidade localizada no litoral do estado do Rio de Janeiro, 

com área de 410,418 km² e população estimada em 212.289 habitantes (IBGE). Faz 

fronteira com os municípios de Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Armação de 

Búzios, Casimiro de Abreu e Araruama. É composto por dois distritos: Cabo Frio e 

Tamoios.  Possui IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 0,735 (PNDU, 2010); 

e PIB Per capita no valor de 84.447,12 reais (IBGE).  

A cidade foi descoberta em 1503 pelo navegador português Américo 

Vespúcio, que atracou na praia que denominou de Praia do Cabo Rama. Na época, 

as terras eram povoadas pelos índios Tamoios. “É uma das mais antigas localidades 

brasileiras, podendo ser considerada como o marco inicial da história do 

devassamento da província fluminense” (IBGE).  

Com chegada de Américo Vespúcio, na localidade foi criada a primara 

feitoria portuguesa no Brasil (LEAL, 2012). Mais tarde, provavelmente guiados pelos 

índios, adentraram cerca de duzentos quilômetros para explorar a região, onde 

encontraram riquezas, que posteriormente seriam enviadas para Portugal:  

A partir dessa expedição, puderam confirmar a existência de grandes 
reservas de pau-brasil, que, com a ajuda dos nativos, passaram a cortar e 
transportar para a feitoria. 
Com essa madeira carregaram as duas caravelas, e depois de cerca de 
cinco meses de estada, dali partiram em 2 de Abril de 1504 [...] 
Levaram duas caravelas abarrotadas de pau-brasil e ainda macacos e 
papagaios, muito apreciados na Europa (LEAL, 2012:41).  

 

Nas décadas seguintes, o litoral de Cabo Frio foi cada vez mais sendo alvo 

de incursões de barcos, principalmente franceses. Posteriormente vieram os 

ingleses e holandeses (LEAL, 2012).  

Dispostas a empreender as viagens de saques proibidas pelo Tratado de 
Tordesilhas, que assegurava a Portugal a posse das terras, diversas nações 
resolveram abertamente desafiar o oceano e os posteriores perigos da 
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convivência com os nativos, com o propósito de arrebanhar aquele valioso 
tesouro (LEAL, 2012:116).   

 

 

Tais ações desencadearam batalhas sangrentas entre os Portugueses e os 

navegadores de outras nações que chegavam as essas terras a fim de abastecer 

seus navios e contrabandear o pau-brasil, aqui tão abundante (IBGE).  

Apesar de ter sido descoberta em 1503, Cabo Frio só levou o título de 

cidade cento e doze anos depois. Foi fundada em 13 de novembro de 1615 pelo 

então governador do Rio de Janeiro Constantino Menelau com o nome de Santa 

Helena de Cabo Frio. Somente alguns anos mais tarde a cidade passou a se chamar 

Cabo Frio. (LEAL, 2012) 

Sua formação administrativa, datada no ano de 1960 era composta de 

quatro distritos: Cabo Frio, Arraial do Cabo, Armação de Búzios e Tamoios. Em maio 

de 1985 o distrito de Arraial do Cabo é desmembrado de Cabo Frio e elevado à 

categoria de município. Em dezembro de 1995 o mesmo ocorre com o distrito de 

Armação de Búzios. Dessa forma, hoje a formação administrativa de Cabo Frio 

conta com apenas dois distritos: Cabo Frio e Tamoios (IBGE).  

Hoje, tem como principais atividades econômicas a pesca, turismo, indústria 

e a extração de Petróleo. Por ser uma cidade com muitos atrativos turísticos, recebe 

milhares de turistas todos os anos, principalmente no período de verão. Por conta 

disso, o setor hoteleiro e de comércio, são uma das áreas que mais empregam na 

cidade. No que se refere à indústria, a produção de sal e de vestuário moda praia se 

destacam. 

Apesar da maior parte de suas atividades serem desenvolvidas no distrito 

central de Cabo Frio, o mesmo só conta com 27% de todo território municipal, 

ficando o distrito de Tamoios com 73% do território (PERALTA, 2011). Em 

contrapartida mais de 60% da população vive no distrito central.  

No que tange a política de Assistência Social, percebemos que a maioria 

esmagadora das instituições são localizadas no primeiro distrito. O município conta 

com oito CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), sendo apenas um 

localizado no distrito de Tamoios, e os outros setes atendem a bairros do distrito de 
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Cabo Frio. Não foi encontrada nenhuma organização não governamental atuante no 

distrito de Tamoios que esteja inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social. 

Nesse sentido, é visível a dificuldade de acesso da população do distrito de 

Tamoios à política de Assistência Social, que faz com que muitas pessoas recorram 

ao primeiro distrito para recorrerem a algum tipo de serviço.  

Nos próximos Itens nos debruçaremos sobre os resultados da pesquisa 

empírica realizada com as assistentes sociais das organizações da sociedade civil 

no município de Cabo Frio.  

  

3.2 Caracterização das Instituições Pesquisadas  

A pesquisa foi realizada com instituições cadastradas no Conselho Municipal 

de Assistência Social do município de Cabo Frio. Segundo informações do órgão 

supracitado, existem apenas sete instituições cadastradas, o que pode ser 

considerado pouco em vista ao número populacional do município. 

A pesquisa foi realizada com instituições inscritas no Conselho Municipal de 

Assistência Social de Cabo Frio. A prefeitura não disponibiliza as informações sobre 

as organizações cadastradas em nenhum de seus meios de comunicação, sendo 

possível ter acesso a essas informações somente na sede do Conselho.  

Cabe Ressaltar que houve tentativa de entrar em contato com todas as 

instituições cadastradas no Conselho. Apesar disso, três dessas instituições não 

farão parte desse estudo: em uma delas não conseguimos entrar em contato através 

das informações fornecidas pelo Conselho, sendo essa entidade descartada por 

conta do prazo de entrega desse trabalho. Nas outras duas entidades, entramos em 

contato diretamente com as assistentes sociais responsáveis, onde uma delas não 

participou já que não se sentiu à vontade por estar inserida na organização a apenas 

três meses; a segunda, não colaborou por não encontrar tempo em sua agenda para 

nos receber.  

A pesquisa foi feita através de entrevistas realizadas com as assistentes 

sociais que aceitaram participar desse estudo.  Todas as entrevistas foram 

realizadas nas organizações da sociedade civil em que elas atuam com o auxílio de 

um questionário semi estruturado (ANEXO I) que foi aplicado a essas profissionais 

dando-lhes liberdade para que respondessem da forma que achassem pertinente.  
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Além disso, para garantir a fidelidade das informações fornecidas pelas assistentes 

sociais e melhor sistematização da pesquisa, as entrevistas foram gravadas em 

áudio, com o consentimento das entrevistas através do “Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido” (ANEXO II) devidamente assinado pelas entrevistadas e 

entrevistadora.  

Dentre essas instituições, quatro farão parte desse estudo, são elas: “Legião 

da Boa Vontade” (LBV)´- Centro Comunitário de Assistência Social; “Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais de Cabo Frio” (APAE); “Projeto Idosos com Amor” e 

“Projeto Comunitário Charles Terra”. Com relação às outras três instituição 

cadastradas, não foi possível realizar a pesquisa, já que não foi possível a 

participação dos assistente sociais atuantes nas mesmas por motivos que 

deixaremos claros no próximo item.  

Todas as instituições pesquisadas possuem uma trajetória longa no 

município, tendo a mais nova delas dezessete anos de fundação. A mais antiga é a 

LBV. Essa entidade foi fundada a nível nacional em 1950, sendo o Centro 

Comunitário de Cabo Frio criado em 1960. Foi em um primeiro momento um serviço 

Creche, em que os pais podiam deixar seus filhos para trabalhar. Apenas em 1998 

que o Serviço Social passou a fazer parte da instituição, com a contratação da 

assistente social, se tornando assim um Centro Comunitário de Assistência Social. 

Atende crianças e adolescentes no contra-turno escolar, idosos e adultos, 

oferecendo atividades socioeducativas, esportivas, oficina de arte, fisioterapia e 

atividades físicas para idosos, entre outras. No caso do público adulto, oferece o 

programa de capacitação e inclusão produtiva, onde são ofertados cursos de 

informática, manicure e culinária básica (doce e salgado).  

A APAE também é um das instituições mais antigas e tradicionais do 

Município. Foi fundada em 1980 por um grupo de mães que tinham filhos com algum 

tipo de deficiência e encontravam dificuldades no atendimento especializado em 

Cabo Frio, tendo que muitas vezes recorrer à região metropolitana do Estado para 

receberem esses atendimentos. Atende a pessoas com deficiência intelectual ou 

múltipla oferecendo diversos serviços especializados como fisioterapia, hidroterapia, 

psicologia, fonoaudiologia, odontologia, pediatria, psicopedagogia, entre outros.  
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O “Projeto Idosos com Amor” foi fundado em 1999 visando o acolhimento de 

idosos em situação de vulnerabilidade social e econômica, entendendo a 

necessidade de um espaço de convivência com atividades diversas para esse 

segmento que em sua maioria morava longe de suas famílias. Nessa instituição são 

ofertados serviços médico, psicológico, oftalmológico, farmácia, distribuição de 

roupa e recreação (bailes, coral, bingos, jogos, etc.).  

A entidade mais nova pesquisada é o “Projeto Comunitário Charles Terra”, 

que foi criada há dezessete anos como um sonho da fundadora de ter um espaço 

em que os pais pudessem deixar seus filhos enquanto trabalham, já que se localiza 

em um bairro “vulnerável e carente”, em que esse tipo de serviço não era oferecido 

por nenhuma instituição pública. Apesar dos anos que tem de funcionamento, o 

registro de ONG só veio em 2005. Atende crianças e adolescentes no contra-turno 

escolar - ou o dia inteiro para aquelas crianças que não estudam ainda – oferecendo  

atividades de desenvolvimento pessoal para as crianças (contação de história, 

cantiga de roda, roda de conversa, aula de karatê e capoeira) e atividades de 

informática para adolescentes, visando principalmente a inserção dos mesmos no 

mercado de trabalho. 

Para desenvolverem suas atividades, todas as entidades pesquisadas contam 

com trabalhadores voluntários, sendo uma minoria funcionários contratados pela 

própria instituição ou cedidos pela prefeitura.  

Dentre as quatro instituições pesquisadas, apenas a APAE recebe recursos 

financeiros públicos. Todas as demais se sustentam por doações de associados ou 

por porcentagem de conta telefônica de colaboradores que aceitam essa 

participação. Porém, mesmo que não recebam recursos públicos financeiros diretos, 

todas as instituições recebem recursos humanos, havendo diversos profissionais 

cedidos da prefeitura atuando nessas entidades.  

 

3.3 O Trabalho do(a) Assistente Social nas Organizações da Sociedade Civil 

em Cabo Frio: Análise da pesquisa empírica.  

 

Nesse item abordaremos a analise do trabalho das assistentes sociais 

atuantes nas referidas instituições e traçaremos um perfil das mesmas. Para garantir 
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o sigilo das profissionais entrevistadas iremos identifica-las como AS1, AS2, AS3 e 

AS4, significando a sigla AS: Assistente Social. Cabe ressaltar que todas as 

entrevistadas são do sexo feminino. 

No que se refere ao espaço de atendimento do Serviço Social, observamos 

que em todas as instituições (com exceção do Projeto Idosos com Amor) o Serviço 

Social possui uma sala própria, onde o profissional pode desenvolver o seu trabalho 

de forma adequada, preservando o sigilo dos usuários, como preconiza o código de 

ética profissional.  Em contra partida, o Projeto Idoso com amor não possui uma sala 

específica do Serviço Social, realizando seus atendimentos na sala que pertence ao 

serviço de Psicologia.  

A AS1 é formada pela Universidade Federal Fluminense (Niterói) no ano de 

1989, e teve sua formação inteira no formato presencial. Atuou durante um período 

na área da Saúde, onde estagiou e conseguiu o seu primeiro emprego como 

assistente social. Atua na política de Assistência Social há dezenove anos. Fez pós-

graduação em Doenças Sexualmente Transmissíveis, por conta de sua atuação 

profissional na política de Saúde. Realizou estudos de especialização em Terapia de 

Família, afirmando haver a “necessidade de se estudar mais sobre as famílias”. A 

entrevistada opera na instituição há dezenove anos sobre o regime de carteira 

assinada, atualmente com o salário médio de três mil reais por trinta horas semanais 

de trabalho, sendo essa sua única ocupação.  

Já a AS2 é formada pela Universidade Metropolitana de Santos, se 

formando em 2015. Seu formato de graduação foi formação à distância. Desde que 

se formou atua na área da Assistência Social. Fez curso de capacitação para 

trabalhar com dependentes químicos, começou a fazer o curso de Terapia de 

Família, ao qual ainda não concluiu e tem como perspectiva realizar estudos de pós-

graduação em Políticas Públicas. Como dizemos, atua na instituição há mais de 

dezoito anos, porém como assistente social apenas trabalhou nos últimos dois. Seu 

vínculo empregatício é através de carteira assinada e com um salário médio de mil e 

trezentos reais por vinte horas trabalhadas.  Possui outro emprego, pois é 

concursada pela prefeitura Municipal de Cabo Frio onde atua como professora.  

A AS3 é formada pela Universidade Federal Fluminense se graduando em 

2008. Seu formato de graduação foi presencial. Fez cursos de especialização em 
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Saúde Pública; Administração pública e tem MBA em Gestão de Pessoas. 

Atualmente está cursando o curso de Mestrado da UFF. É cedida à instituição por 

vinte horas pela prefeitura de Cabo Frio, onde é concursada, mas, além disso, 

possui contrato com essa instituição da qual cede mais algumas horas de trabalho e 

recebe uma remuneração a parte por esse serviço. Atua na referida instituição á dois 

anos. Também possui um emprego como tutora no curso de Serviço Social em uma 

universidade privada de ensino a distância. No total os seus proventos giram em 

torno de quatro mil e quinhentos reais. Cabe ressaltar, que mesmo os vínculos em 

forma de contrato são regidos pelo regime CLT, resguardando seus direitos 

trabalhistas.  

A AS4 é formada pela Universidade Metropolitana de Santos, no formato de 

graduação no ensino a distância. Ser formou em 2014. Atualmente está cursando 

pós-graduação em Gerontologia. Não exerce função remunerada na entidade, pois é 

voluntária nas quintas feiras, de nove da manhã às três horas da tarde. Presta 

serviços há um ano e meio como assistente social nessa instituição.  Além dessa 

atividade, trabalha como assistente social no município de Cabo Frio pela 

Coordenadoria da Pessoa Idosa, tendo como vínculo empregatício contrato e 

recebendo remuneração salarial de mil e seiscentos reais por trinta horas de serviço 

semanal.  

Quando aplicada a primeira parte do questionário, que contém perguntas 

sobre as instituições, todas as entrevistas demonstraram conhecimento sobre os 

itens perguntados com exceção da AS4, que em diversos momentos deu a palavra 

para a diretora da instituição que permaneceu na sala durante toda a entrevista.  

Questionadas sobre a formação continuada, todas demonstraram entender a 

necessidade de se manterem atualizada, algo fundamental para o exercício 

profissional qualificado, como expressa o Código de Ética profissional, que trás 

como um de seus princípios fundamentais o “Compromisso com a qualidade dos 

serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva 

da competência profissional” (BRASIL, 2012).  

No que se refere  à carga horária de trabalho, todas estão em conformidade 

com a Legislação profissional vigente (LEI 8662 de 1993). Porém, mesmo todas 

possuindo vínculo empregatício que lhes permita estabilidade nos seus postos de 
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trabalho no que se refere a leis trabalhistas, em alguns casos, recebem 

remuneração salarial abaixo do piso salarial nacional da categoria, que segundo 

CFESS (Conselho Federal de Serviço Social) está em torno de dois mil reais. 

Perguntadas sobre suas atribuições nas instituições, as entrevistadas deram 

as seguintes repostas: 

A minha função aqui é coordenar os Programas sócio-assistenciais, mas aí 
a gente não tem só a coordenação, tem a coordenação, o planejamento, a 
execução, a avaliação. Por que só tem um profissional do Serviço Social 
para desenvolver todo o trabalho com esses usuários, com essas 
famílias...e assim... concentra toda essa reponsabilidade com esses quatro 
programas (AS1) 
 
Eu trabalho com as famílias dos assistidos, mais envolvida com a “causa” 
do setor pedagógico porque aqui na instituição nós temos três assistentes 
sociais [...] e cada uma fica com um quinhão de alguma coisa. Mas aqui no 
meu setor eu faço acolhimento com as famílias, eu faço avaliação... Mais 
atendimento sistemático mesmo (AS2) 
 
Aqui eu atuo como coordenadora técnica, e represento a instituição quando 
precisa de um representante técnico de nível superior (...) respondo pelas 
demandas em relação aos conselhos de garantia de direito [...]. Também 
faço frente à parte da Justiça, porque a Justiça vem ver se a instituição tá 
cumprindo o seu papel, se o espaço é ideal para a quantidade de crianças 
que a gente recebe. Presto a fiscalização, o setor de ouvidoria da gestão. 
Toda essa parte de responsável técnica, de colocar a instituição dentro do 
que o manual da política pede, sou eu que vou fazendo esses ajustes. Além 
disso, atendo as famílias [...]. A gente tá com setenta e três famílias. Essas 
setenta e três famílias eu que atendo, que encaminho [...], a gente tem um 
encontro mensal para reunião, a gente tem um grupo de mães com papo 
aberto sobre a questão de violência doméstica, questão de cidadania, 
direito, saúde. Eu que faço a agenda, o planejamento em relação a horários, 
eu que sou a coordenadora da equipe [...], eu monto o planejamento (AS3). 
 
Orientação, escuta, encaminhamento, pesquisa social e visitas domiciliares 

quando necessário (AS4).  
 
Como podemos perceber, todas as assistentes sociais atuam no contato 

direto com os usuários, através dos atendimentos feitos com as famílias assistidas. 

Além disso, vemos como o planejamento, execução e avaliação dos programas é 

uma das principais funções exercidas por algumas delas.  

Um fator que apareceu durante as entrevistas com as AS1 e AS3 foi a 

questão da sobrecarga de trabalho, em que as entrevistadas expuseram a 

necessidade de outro profissional de Serviço Social para dividir a carga de trabalho. 

Essa questão não é um desafio enfrentado pela AS2, já que a instituição que ela 

atua conta com mais duas profissionais de Serviço Social, dividindo a carga de 

trabalho entre cada uma delas. A AS4, apesar de ser a única profissional de Serviço 
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Social na instituição, também não demonstrou ter problemas com relação à 

sobrecarga de trabalho. Perguntada sobre a sobrecarga de trabalho na instituição, 

afirmou que não, pois os assistidos vão com o propósito da convivência com os 

outros, de participar das atividades, ficando o serviço social pouco sobrecarregado, 

atendendo algumas situações específicas específicos.   

Apesar de terem suas funções bem definidas, as assistentes sociais 

entrevistas afirmaram que no decorrer do cotidiano de trabalho acabam 

desenvolvendo atividades que não são pertinentes ao Serviço Social. AS1 relatou 

entender que em muitas situações desenvolve um trabalho que deveria ser realizado 

por uma pedagoga:  

Aqui na [...], como a gente trabalha com crianças e com adolescentes, nós 
temos uma equipe que a gente chama de equipe de convivência. Essa 
equipe de convivência é formada por educadoras socais [...], então, assim, 
essas educadoras sociais elas não são coordenadas dentro do centro 
comunitário pela pedagoga, elas são coordenadas no primeiro momento 
pela profissional da equipe de referência que é a assistente social, porque 
nós não temos nesse centro comunitário o cargo de pedagoga, então todo o 
trabalho desenvolvido desde a questão da orientação, desde a questão do 
acompanhamento do projeto que é desenvolvido com as crianças, desde a 
questão do atendimento a criança com apresenta algum “problema” em sala 
ou a própria reunião técnica que é feita. O Estudo de caso é feito nessa 
relação do assistente social com o educador social, que era no primeiro 
momento questionado, pois deveria ser realizado por um profissional de 
pedagogia [...] No decorrer da rotina, da prática, no cotidiano do serviço, a 
gente já hoje não se questiona tanto... (AS1) 

 

A AS2, apesar de ter negado, em um primeiro momento, desenvolver 

funções que não faziam parte de suas atribuições como assistente social, no 

decorrer da entrevista acabou admitindo que em alguns momentos suas atribuições 

como professora e como assistente social acabam se misturando: “Tem hora até 

que as atribuições acabam se misturando [...] mas tem coisas tão ligadas que as 

vezes fica meio... “(AS2).  

A AS3 identifica na sua atuação profissional que em muitos momentos ela 

acaba desenvolvendo o papel de terapeuta, ao qual reconhece ser equivocado: 

O assistente social ele não é terapeuta, mas a gente acaba, de uma forma 
erronia, desenvolvendo esse papel de terapeuta, porque chega uma família 
ou uma mãe, que tem tanta necessidade de falar que você acaba virando 
uma terapeuta. Na verdade, a gente tem que ter mesmo uma escuta 
qualificada para isso, mas aquilo não vira só um papel de escuta, vira mais 
assim uma pergunta, ai você responde, aí você orienta, e quando você vê o 
tempo, já ultrapassou os quarenta minutos e você já tá fazendo um papel de 
terapia. (AS3) 
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A AS4 durante a entrevista afirmou não desenvolver nenhuma atribuição que 

não lhe cabia como assistente social, afirmando desenvolver todas as atividades 

dentro das suas competências como assistente social.  

Analisando esses dados vemos que o pluriemprego é algo presente na 

maioria das organizações pesquisadas. Algo preocupante é a aceitação de algumas 

profissionais com fato do desenvolverem atividades que não são pertinentes ao 

Serviço Social. O Código de Ética Profissional estabelece “ampla autonomia no 

exercício da Profissão, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais 

incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções” (CFESS, 1993).  

Como vemos, a autonomia do profissional de Serviço Social é algo 

estabelecido nas legislações da categoria e extremante importante no que se refere 

ao desenvolvimento livre da prática profissional em concordância com as diretrizes 

políticas e atribuições inerente a profissão. Nesse sentido, ao questionar as 

entrevistadas sobre esse tema percebemos que todas possuem autonomia nos seus 

campos de trabalho: 

Graças a Deus eu tenho muita autonomia naquilo que eu faço. As pessoas 
respeitam muito o meu trabalho (AS1) 
 
Tenho autonomia, mas tudo é comunicado (AS2).  
 
A minha autonomia é legal. [...] De todos os lugares que eu trabalhei esse 
daqui é o que tá me dando mais autonomia para eu poder colocar o projeto 
não a minha cara, mas a cara que as famílias precisam (AS3) 
 
A instituição me da liberdade para atuar [...] tenho liberdade para atuar na 
minha área buscando políticas públicas. (AS4).  

 

A autonomia profissional se torna ainda mais possível quando o assistente 

social tem seu trabalho reconhecido. Nessa perspectiva, o projeto de trabalho 

materializado é de suma importância, trazendo em seu bojo de as expressões da 

questão social a serem enfrentadas, bem com as formas de enfrentamento a elas. 

Segundo Couto:  

Para que o assistente social possa ter o projeto de trabalho como estratégia 
de reconhecimento profissional, o projeto deve ser escrito, não pode estar 
apenas na cabeça do profissional, a sua materialização é fundamental. É 
necessário que ele possa ser acessado, acompanhado e entendido 
(COUTO, 2009:7).  
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Porém, mesmo sendo o projeto de trabalho tão importante para o 

desenvolvimento mais qualificado do exercício profissional, apenas as AS1 E AS3 

possuem um projeto de trabalho materializado:  

 
Todo ano a gente tem que sentar e preparar essas atividades que vão nortear o 
nosso trabalho. Então esse trabalho que a gente vai desenvolver ao longo desse 
ano, a gente prepara ele todinho, desde a questão da temática, dos objetivos, 
como que vai ser desenvolvido. (AS1) 
 
O meu projeto de intervenção é basicamente o que eu acabei de falar para você: 
eu penso muito na necessidade do lugar que eu estou. Eu sempre procuro fazer 
uma pesquisa, eu sempre procuro fazer uma avaliação das minhas ações, se 
realmente eu estou atendendo as demandas que aquelas famílias precisam. (AS3) 

 

A AS3, diz estar inserida em um projeto de intervenção de outra assistente 

social da entidade e uma psicóloga, porém não possui um projeto de trabalho 

específico, mas afirmou que no futuro pode ser algo possível. 

A AS4 afirmou que não possui um projeto elaborado por conta da limitação 

de tempo que atuando na instituição, sua prática profissional é limitado ao que é 

ofertado pela instituição.  

Embora ambas estejam cumprindo com suas atribuições nos seus locais de 

trabalho, percebemos aí uma desqualificação profissional, em que as assistentes 

sociais reproduzem o projeto institucional como se fosse seu projeto. “É certo que o 

projeto da instituição compõe o arsenal de conhecimento a ser levado em conta pelo 

assistente social, mas não encerra aquilo que a profissão tem a oferecer” (COUTO, 

2009:3).  

Por fim, tentamos entender quais os maiores desafios enfrentados por essas 

profissionais em seus campos de trabalho. O AS1 e AS2 colocaram como o maior 

desafio desenvolver o trabalho com as famílias. Durante a entrevista Obtivemos as 

seguintes respostas:  

Hoje o grande desafio que a gente enfrenta é o trabalho com as famílias 
[...]. Hoje nós temos, assim, famílias com uma série de questões, 
principalmente a questão da negligência familiar. Então esse é um desafio 
que a gente vem enfrentando, não só com relação da criança, mas o 
adolescente. Então é algo, assim, que no dia a dia a gente tá tendo esse 
enfrentamento seja junto com o trabalho do atendimento social em que às 
vezes a gente tem que tá convocando as famílias para fazer esse 
atendimento, seja na questão dos encontros que a gente tem, que o Serviço 
Social ele é responsável pelo que a gente chama de encontro de famílias. A 
gente entende que a política nacional de Assistência Social coloca como 
eixo estruturante a matricialidade sócio familiar, então a família ela é 
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fundamental dentro dessa politica [...] a gente tá vendo um grande desafio 
dessa não participação deles justamente nesses encontros (AS1). 

 
Ás vezes a dificuldade é com a família, porque tem certas famílias que às 
vezes, criam certa resistência quando [...] eu mostro o desejo de querer 
fazer intervenção, ir lá, saber o que tá acontecendo... (AS2).  

 
 

Percebemos na fala da AS1 um risco de culpabilização moral da família, 

utilizando o termo “negligente” para qualifica-la. Segundo Berberian (2015): 

O entendimento de que se trata de um fenômeno complexo assim como a 
indicação de que a negligência não pode ser entendida apenas no contexto 
restrito das práticas internas das famílias, pois estas sofrem o impacto de 
fatores sociais, políticos, econômicos e jurídicos que criam dificuldades para 
prover os cuidados necessários aos filhos também se apresentou nos 
estudos investigados (BERBERIAN, 2015: 52).  
 

Nesse sentido, ao utilizar o termo “negligente” nega-se a totalidade de fatos 

em volta à aquela família, negando que haja questões exteriores ao arranjo familiar 

que incidem sobre  a  forma como a família vai lidar com cada indivíduo que a 

compõem.  

Outro desafio apontado durante a pesquisa é o uso do termo “ajuda”, ainda 

ser tão presente nas intervenções em organizações da sociedade civil. Esse fato foi 

apontado pela AS3 em sua fala:  

A maioria das pessoas que criam uma ONG é pra ajudar e eu falo: “a 
sociedade não precisa de ajuda, a sociedade precisa que seus direitos 
sejam reconhecidos”. E meu maior desafio aqui é quebrar esse termo [...]. A 
partir do momento que você abriu uma instituição que presta serviço para 
garantir direito dessas pessoas, dessas famílias, dessas crianças, você não 
está para ajudar, você está para orientar eles em relação aos direitos, então 
é o direito deles estarem aqui. Então o meu maior desafio é quebrar esse 
costume da ajuda e de escolher o público (AS3) 

 

De fato esse se torna um grande desafio na atuação profissional em 

instituições desse tipo. Quebrar o estigma da filantropia é uma tarefa árdua presente 

nas discussões da categoria até os dias de hoje. Cabe ressaltar que tais instituições, 

mesmo que de forma indireta, recebem recursos públicos, seja em forma de 

subvenções ou isenção ficais, ou até mesmo através de recursos humanos, cedendo 

profissionais. Dessa forma, mesmo que não seja uma instituição pública, tem o dever 

de prestar serviços à população, assegurando os seus direitos, por ter investido, ali, 

recursos públicos.  

Já a AS4 aponta como o grande desafio a questão financeira:  
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Um dos grandes desafios é essa questão financeira. A gente tem essa 
limitação financeira hoje, que restringe muito pela falta de verbas, então 
trabalhamos com o “mínimo” (AS4).  

 

 Essa é uma questão que restringe o trabalho desenvolvido por 

organizações não governamentais, por contar com recursos limitados, o que reduz a 

sua capacidade de atendimento à população. 

Dessa forma concluímos a análise da pesquisa empírica. Mais s frente 

concluiremos esse estudo trazendo algumas considerações a cerca desse trabalho.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de ter seu surgimento atrelado à Igreja Católica, o Serviço Social 

também surge a partir de uma demanda real da sociedade. Sua relação com o 

catolicismo lhe imprimiu bases moralizantes, com a atuação voltada à filantropia e 

ao enquadramento da classe operária à moral e a conduta da igreja, visando afastá-

los de pensamentos “subversivos”.  

Apesar disso, com o passar dos anos, a profissão se modernizou, superou 

suas bases moralizantes e voltou seus princípios éticos ao atendimento as 

demandas da classe trabalhadora. Nesse sentido, os diversos congressos e a 

produção literária do Serviço Social cumpriram um papel muito importante no 

desenvolvimento crítico da profissão e na construção das atuais leis e diretrizes 

éticas da profissão como o Código de Ética de 1993 e a lei 8662 do mesmo ano.  

No que se refere ao espaço sócio-ocupacional do assistente social, a política 

de Assistência Social é de fato a área que mais emprega esses profissionais. Como 

vimos nesse estudo, há grande participação de organizações da sociedade civil na 

política de Assistência Social, especialmente por conta das isenções e subvenções 

fiscais disponibilizadas pelo Estado a essas instituições, para dar conta de 

demandas que o Estado abre mão sobre a justificativa neoliberal de estado mínimo. 

Nesse sentido, tais organizações se tornam uma forma terceirizada de se atender às 

demandas sociais, se tornando um espaço sócio-ocupacional para assistente social 

cada vez mais crescente. Desse modo, os espaços ocupacionais que se abrem no 

chamado “terceiro setor” traz a tona relações empregatícias que podem ser 

marcadas pela desprofissionalização do atendimento social bem como 

desvalorização profissional com vínculos empregatícios fragilizados e baixos 

salários.  

A pesquisa empírica realizada nas organizações da sociedade civil no 

município de Cabo Frio, apesar do rigor, apresenta algumas limitações importantes. 

Esse estudo não compreendeu todas as organizações da sociedade civil inseridas 

na Política de Assistência Social do município de Cabo Frio, por questões que já 

foram expressas acima. Por tanto, os resultados apontados compreendem apenas a 
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uma parte as organizações deste município, sendo assim, não estabelecem 

resultados universais.  

Um dos grandes desafios da pesquisa foi, de fato, o contato inicial com as 

assistentes sociais e agendamento das visitas para entrevista. Em alguns casos, o 

agendamento levou muitos dias; em outros, até semanas, por conta da atribulada 

rotina das assistentes sociais. Isso, claro, está ligado à questão da sobrecarga de 

trabalho, já exposto nesse estudo. 

Nesse sentido, entendemos que o pluriemprego é algo que contribui para a 

sobrecarga de trabalho, ao mesmo tempo em que o expressa. A prática de funções 

que não cabem ao assistente social foi relatada durante as entrevistas, e 

percebemos certa aceitação das profissionais que no cotidiano, muitas vezes, 

desenvolvem tais atividades sem questionar, quase de forma automática. Visto isso, 

compreendeu-se a necessidade de se ampliar o quadro de assistentes sociais em 

algumas instituições, pois grandes quantidades de demandas recaem sobre apenas 

uma profissional. Além disso, nessas mesmas instituições percebeu-se a 

necessidade de profissionais da área de pedagogia, já que algumas profissionais 

desenvolviam atividades que deveriam ser atribuídas a um pedagogo. 

 Os resultados da pesquisa demonstram que apenas metade das assistentes 

sociais entrevistadas possuem um projeto de trabalho que norteie a sua prática 

profissional. Nesse sentido percebemos uma tendência daquelas que não o 

possuem de reprodução do projeto institucional e o desenvolvimento da atuação 

profissional de forma automática.  

Uma tendência na formação universitária em Cabo Frio é o crescimento do 

ensino a distância. Duas das assistentes sociais entrevistadas - e inclusive as que 

se formaram mais recentemente - se formaram através dessa modalidade de ensino. 

Também essas duas profissionais não possuem o projeto de trabalho materializado, 

além de uma delas desempenhar a sua função como assistente social de forma 

voluntária. Tais posicionamentos e formas de conduzir suas atribuições podem muito 

ter a ver com a qualidade da graduação que obtiveram. A qualidade da modalidade 

de ensino a distância de fato é muito de se questionar e isso reflete diretamente na 

profissão, formando profissionais que pouco entendem das diretrizes ético- políticas 

defendidas pela categoria.  
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Em se tratando das instituições empregadoras, Na maioria delas percebeu-

se um ambiente de trabalho que oferece condições adequadas para o 

desenvolvimento do trabalho do assistente social, onde possuem sala própria do 

Serviço Social, resguardando o sigilo profissional. Porém, em uma dessas 

instituições, foi constatado que não há uma sala especifica do Serviço Social, o que 

comprometo o sigilo profissional, bem como a qualidade do serviço prestado, já que 

a assistente social não possui o ambiente adequado para desenvolver a sua prática 

profissional.   

Algo que chamou atenção foi a remuneração salarial das profissionais 

entrevistadas. Analisando os dados percebemos que as profissionais que possuem 

remuneração mais alta se da pelo fato de agregarem mais de um vínculo 

empregatício ou por conta do grande tempo de atuação na instituição onde presta 

serviço.  Fora esses casos, foi analisado que o salário não chega a dois salários 

mínimos, o que expressa a desvalorização salarial dessas profissionais  

Outro fato muito importante salientar é a presença da prática profissional de 

forma voluntária, o que trás a tona a desprofissionalização da atuação profissional, 

atuando na perspectiva da ajuda.  

Foi verificado também nessa pesquisa que a autonomia profissional é algo 

que de fato faz parte do cotidiano das assistentes sociais, já que as instituições 

respeitam e dão liberdade ao desenvolvimento do trabalho dessas profissionais.  

Outro fator muito importante é a preocupação das assistentes sociais 

pesquisadas com relação à formação continuada, já que todas o fazem ou já fizeram 

algum curso de pós-graduação ou especialização. Nesse sentido, uma matéria que 

apareceu foi a “Terapia de Família” como um dos interesses de algumas assistentes 

sociais. Cabe ressaltar que a segundo a resolução 569 de 2010 do CFESS, a prática 

de terapia não pode estar atrelada ao Serviço Social: 

O que a resolução explicita é que a realização de terapias não está no 
escopo das competências e atribuições profissionais do/a assistente social 
regulamentadas em Lei e nas infra-legislações pelo CFESS. Se um/a 
assistente social quiser praticar atividades terapêuticas, poderá fazê-lo, 
desde que não associe essas práticas ao exercício da profissão de 
assistente social (CFESS, 2010).  

  

 Desse modo, percebemos durante a pesquisa realizada que essa prática 

ainda assim acorre, mesmo que de forma errônea. Esse é um grande desafio hoje 
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para a categoria profissional, pois mesmo com a superação das práticas 

psicologizante no Serviço Social, a prática da terapia de família atrelada ao exercício 

profissional do assistente social ainda ocorre.   

Mesmo estando inseridas em instituições de caráter filantrópico, observamos 

nas entrevistadas o compromisso com a garantia de direito do usuário. Todos 

demonstraram entender que o serviço prestado se tonar um direito daquele 

assistido, e não uma “ajuda”.  

Porém, mesmo que a instituição ofereça serviços assistenciais à população, 

a mesmo possui limitações claras que limitam sua capacidade de atendimento. 

Essas limitações se refletem na quantidade de assistidos que essas instituições 

podem receber. Nesse sentido, a questão socioeconômica é o que define se o 

indivíduo fará parte ou não de um determinado programa. Isso fere o princípio da 

Política Nacional de Assistência Social que determina a “Igualdade de direitos no 

acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 

equivalência às populações urbanas e rurais” (BRASIL, 2004). Sendo assim. A 

capacidade de universalidade dos direito sociais só é possível na esfera pública, 

pois só a mesma possui recursos suficientes que garantam a o saneamento das 

necessidades sociais.  

Concluindo, mesmo com todos os avanços e amadurecimento da profissão, 

enxergamos ainda questões que ainda precisam ser questionadas. Apesar de as 

assistentes sociais entrevistas demostrarem comprometimento ético-político na 

prática profissional, ainda observamos situações a serem repensadas e superadas.  
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ANEXO I 

Questionário semi-estruturado utilizado nas entrevistas com as assistentes sociais 

Sobre a instituição  

1. Nome da instituição: 

2. Endereço: 

3. Quando e por que a instituição foi criada? 

4. Possui trabalhadores voluntários?  

5. Qual perfil da população atendida na instituição? 

6. Quais os serviços prestados pela instituição? 

7. A instituição recebe recursos públicos? 

  

Sobre o assistente social  

1. Onde você se formou e qual formato da sua graduação? 

2. Em que ano você se formou? 

3. Fez algum curso de pós graduação ou especialização?  

4. Qual é o seu vínculo empregatício e o valor da sua remuneração salarial? 

5. Qual é a sua carga horária semanal? 

6. Possui outro emprego como assistente social ou que não seja como 

assistente social?  

7. Quanto tempo atua na instituição? 

8. Quais são as suas funções na instituição? 

9. Você já exerceu ou exerce alguma função que como assistente social não lhe 

cabia?  

10. O serviço social possui uma sala própria? Se não, divide a sala com quais 

profissionais? O sigilo é resguardado?   

11. Você possui autonomia profissional no seu campo de trabalho? 

12. Você possui um projeto de trabalho materializado que norteie as suas ações. 

Se não, porque? 

13. Quais os maiores desafios enfrentados no cotidiano de trabalho? 



73 

 

ANEXO II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Você está sendo convidada(o) a participar de uma pesquisa vinculada ao 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da(o) aluna(o) Amanda Alves Galvão, 

regularmente matriculada(o) no Curso de Serviço Social da UFF, campus de Rio das 

Ostras. Este trabalho é orientado pelo/a Professor/a Ramiro M. D. Piccolo – e-mail 

dramiro3@gmail.com – Fone: (22) 999979049, que está à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 Trata-se de uma pesquisa conduzida por um roteiro semiestruturado que visa 

levantar informações sobre as OGNs que atuam no âmbito das politicas de 

assistência social na cidade de Cabo Frio.  

 Sua participação consciente, voluntária e livre é fundamental para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

 Ao aceitar participar você será convidada(o) a fornecer informações de sua 

vida pessoal e profissional, cabendo a você decidir sobre a pertinência de respondê-

las ou não, decisão que será respeitada pela entrevistadora. 

 A utilização do gravador tem por objetivo garantir a fidelidade das informações 

fornecidas por você e facilitar a coleta de dados para a pesquisa. Durante a 

realização da entrevista, se julgar necessário, você tem o direito de solicitar a 

interrupção da gravação. 

 As informações dadas por você serão analisadas teoricamente e em 

consonância com as exigências da ética na pesquisa. 

 Ao aceitar participar, você deve assinar este termo de consentimento, 

juntamente com o/a entrevistador/a, termo do qual você terá uma cópia. 

 

Agradecemos sua colaboração. 

 

CONSENTIMENTO 

 

 Eu _____________________________________________________, declaro 

que li/ouvi as considerações feitas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 
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concordo em fornecer as informações solicitadas através de uma entrevista que será 

gravada. 

 

Rio das Ostras/RJ, _____/ _____/ _____. 

 

________________________________ 

                                                                 Entrevistada (o) 

 

________________________________ 

                                                              Nome do/a entrevistador/a, e-mail e telefone 
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