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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar o desenvolvimento do Terceiro 
Setor, suas linhas de financiamento e o trabalho do assistente social nesse 
espaço sociocupacional. Apresenta o surgimento e a origem do Terceiro Setor, 
perpassando pela realidade brasileira. Aponta as organizações não 
governamentais como expressão de uma nova institucionalidade das políticas 
sociais, problematizando a legislação e a questão da gestão desses espaços. 
Apresenta, ainda, o espaço sociocupacional do Serviço Social, no tocante a 
atribuições, dificuldades, desafios e precarização no trabalho dos assistentes 
sociais que atuam nesse segmento. Para dar conta do objeto, procede-se a 
pesquisa bibliográfica e documental, concomitantemente com a pesquisa 
qualitativa, que contou com o apoio de entrevistas semiestruturadas e com a 
aplicação de questionários com amostragem intencional. Para a análise, 
contribuíram as apreensões e observações na vivência do estágio. O estudo em 
pauta busca contribuir com o debate sobre o Terceiro Setor e o trabalho do 
assistente social nesse local. 
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INTRODUÇÃO 
 

A partir da configuração entre os setores expressados na sociedade 

brasileira, especificados entre três distintos segmentos, como Primeiro Setor, 

Segundo Setor e Terceiro Setor, sendo este o foco da problematização e 

discussão deste estudo, trabalhou-se na perspectiva de debater a transformação 

do aparato Estatal, perpassando o papel para a sociedade civil organizada. 

Conceituar o Terceiro Setor não é tarefa fácil. De modo geral, pode-se 

identificá-lo como associação sem fins lucrativos e econômicos, que faz parte do 

segmento privado, porém com fins públicos. 

 

O objetivo geral do presente estudo é refletir acerca das relações entre 

o Terceiro Setor e o Serviço Social, tendo como objetivos específicos: a) 

reconstruir o histórico do Terceiro Setor; b) conhecer o trabalho do assistente 

social inserido no espaço institucional; c) identificar as competências e 

atribuições dos assistentes sociais em uma instituição do Terceiro Setor; e d) 

identificar os desafios para exercício do trabalho do assistente social nesse 

espaço. 

A motivação que fundamenta a presente análise surgiu por meio da 

experiência de estágio, quando surgiu um interesse maior de aprofundar e 

entender as particularidades cotidianas que envolvem uma instituição do 

Terceiro Setor. 

A coleta de dados e informações empíricas do estudo foi de uma 

instituição (do terceiro setor) que desenvolve trabalho com pessoas com 

deficiência, pelo seu trabalho reconhecido no município e por se tratar de uma 

instituição de referência e amplamente conhecida, como já mencionado. 

Contudo, decidiu-se preservar o nome da instituição e dos profissionais que 

contribuíram para o desenvolvimento do presente estudo, atendendo aos termos 

da Resolução n.. 466 do Conselho Nacional de Saúde, especialmente ao que 

concerne à confidencialidade e proteção aos profissionais que contribuíram no 

fornecimento de dados. 

Os procedimentos metodológicos se sustentam no método qualitativo 

que, segundo Richardson (2011, p. 79), “justifica-se, sobretudo, por ser uma 

forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social”. Como 
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suporte, adotou-se, ainda, a pesquisa bibliográfica que, de acordo com Marconi 

e Lakatos (2011, p. 43), “trata-se de levantamento de toda a bibliografia já 

publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. 

A pesquisa bibliográfica contribui em “oferecer meios para definir, resolver, não 

somente problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas em que 

os problemas ainda não se cristalizaram suficientemente” (MANZO, 1971 apud 

MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 44). 

As técnicas de coleta de dados e informações foram realizadas por meio 

de aplicação de entrevistas, com o apoio de questionário, com duas profissionais 

de Serviço Social que atuam na instituição, que aceitaram participar, ratificando 

o termo de consentimento livre e esclarecido. No decorrer do texto as 

profissionais são identificadas como AS1 e AS2, preservando suas identidades. 

Elas auxiliaram nas análises, observações e registros em diário de campo 

realizados durante dois anos de estágio na referida instituição.  

O estudo é apresentado em três capítulos, desenvolvido de acordo com 

um planejamento discutido em orientação. O primeiro capítulo é desenvolvido 

em dois itens e retrata a história do Terceiro Setor, seu surgimento, 

apresentando os principais conceitos diante de análises e contribuições de 

autores especialistas na área. O segundo item trata do desenvolvimento do 

Terceiro Setor no Brasil, abordando as principais transformações e o 

crescimento desse setor no país. 

O segundo capítulo trata da legislação que comporta as instituições que 

fazem parte do Terceiro Setor, abordando e explicando como são estabelecidas 

parcerias formadas entre Estado e as instituições e problematizando a temática 

da gestão nesses espaços. 

E, por último, o terceiro capítulo apresenta itens e subitens. O primeiro 

item trata do trabalho do assistente social no Terceiro Setor, perpassando por 

regulamentações e códigos que compõem a profissão. No subitem seguinte, 

aborda-se o trabalho do assistente social na instituição do Terceiro Setor, 

tratando do cotidiano do assistente social na instituição analisada, condições 

técnicas de trabalho e as dificuldades de trabalho que as profissionais vivenciam 

no exercício profissional do assistente social. 
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1 HISTÓRIA DO TERCEIRO SETOR 
 

 

 

O Terceiro Setor, expressão de origem norte americana, que envolve 

inúmeras iniciativas que englobam serviços públicos sem fins lucrativos, 

parcerias públicas e privadas e o voluntariado, tem apresentado uma 

dinamicidade na configuração entre Estado e sociedade civil nos últimos anos. 

O termo tornou-se de uso frequente nos diversos setores e instituições sociais 

que recorrem às novas modalidades e parcerias ou que se ocupam da crítica às 

tendências assumidas pelo Estado, recentemente. Contudo, o tema tem sido 

abordado sob as mais diversas tendências teóricas. 

Como evidência da tradição americana, a filantropia, as ações 

voluntárias e as práticas de ajuda sempre fizeram parte da história como 

expressão do modelo liberal daquele país, além de serem utilizadas como 

mecanismos substitutivos das políticas sociais públicas. Entretanto, somente na 

década de 1950 é que as entidades que praticavam essas ações foram 

devidamente reconhecidas.  

Hall (1994, p. 21), ao problematizar o tema, descreve: 

 

[...] que as fundações estavam na mira do congresso americano, 
acusadas de concentração de poder e ameaça ao governo 
democrático. Tais considerações acabaram por favorecer o 
investimento em pesquisas, por parte das fundações, sobre as 
instituições que recebiam benefícios fiscais. O resultado foi o 
nascimento do nonprofit sector – que se caracterizava por ser 
voluntário, ter como finalidades ações de caridade, financiadas por 
doações, e serem sem fins lucrativos – e o estabelecimento das 
relações entre tal sorte de instituições com os ideais da livre iniciativa, 
da filantropia e do associativismo da população norte-americana. 

 

Além da tradição liberal, a Igreja Católica figura na história como 

importante instituição que realiza e fomenta a filantropia, especialmente ao 

realizar trabalhos beneficentes aos segmentos mais vulnerabilizados da 

sociedade. Ao longo do seu desenvolvimento, os “movimentos associativos 

adotaram uma forma particular de atuação, em que a Igreja e o Estado 

determinavam os limites, os horizontes e as atividades da sociedade civil 

organizada” (ALBUQUERQUE, 2006, p. 22).   
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Com o reconhecimento das entidades, na década seguinte Hudson 

(1999 s/p.) expressa que: 

 

[...] a partir do início dos anos 60 o setor voluntário começou 
novamente a exercer influência à medida que novas necessidades 
eram identificadas e que novos meios de arrecadação foram 
estabelecidos. Sua importância não diminuiu desde aquela época. 

 

O crescimento e o reconhecimento se devem pela ausência do papel do 

Estado em relação à sociedade, diante das crises que emergiram durante a 

década de 1960. No decorrer da história, na década de 1970, ocorreu o interesse 

pelos movimentos sociais, em decorrência da crise do Welfare State1. 

Será ao longo da década de 1970 que o termo Terceiro Setor se 

consolida como uma alternativa à atenção de necessidades e demandas da 

população desprotegida pelas políticas sociais.  

Smith (1991) esclarece que ao longo dos anos 1970, nos Estados 

Unidos, a expressão Terceiro Setor é ratificada como um setor da sociedade 

no qual atuavam organizações sem fins lucrativos e econômicos, voltadas 

especialmente para a produção de bens e serviços. 

Em 1978, o termo Terceiro Setor foi consolidado nos Estados Unidos, 

“com o objetivo de classificar a atuação de instituições voluntárias, criadas por 

particulares, como universidades, hospitais, igrejas e outros tipos de 

organizações sociais” (CAZUMBÁ, 2013, s/p.). Somente dois anos depois, em 

meados de 1980, o termo passou a ser usado na Europa, “no entanto, era mais 

comum seu uso para se referir à caridade, principalmente aos aspectos ligados 

a doações” (CAZUMBÁ, 2013, s/p.). 

Conceituar o Terceiro Setor tem sido um debate movimentado entre 

autores. Fernandes (1996, p. 27) afirma que o Terceiro Setor é:  

 

 
1 Em termos gerais, representou um esforço de reconstrução econômica, moral e política. 

Economicamente, significou um abandono da ortodoxia da pura lógica do mercado, em favor da 
exigência de extensão da segurança do emprego e dos ganhos como direitos de cidadania; 
moralmente, a defesa das ideias de justiça social, solidariedade e universalismo. Politicamente, 
o welfare state foi parte de um projeto de construção nacional, a democracia liberal, contra o 
duplo perigo do fascismo e do bolchevismo. Muitos países se autoproclamaram welfare state, 
não tanto por designarem desse modo as suas políticas sociais, quanto por promoverem uma 
integração social nacional (ESPING-ANDERSEN, 1995, p.73). 
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[...] composto de organizações sem fins lucrativos, criadas e mantidas 
pela ênfase na participação voluntária, num âmbito não-
governamental, dando continuidade a práticas tradicionais de caridade, 

da filantropia e do mecenato. 
 

O BNDES, importante banco de fomento, denomina o Terceiro Setor 

como: 

 

O Terceiro Setor constitui-se na esfera de atuação pública não estatal, 
formado a partir de iniciativas privadas, voluntárias, sem fins lucrativos, 
no sentido do bem-comum. Nesta definição, agregam-se, estatística e 
conceitualmente, um conjunto altamente diversificado de instituições, 
no qual incluem-se organizações não governamentais, fundações e 
institutos empresariais, associações comunitárias, entidades 
assistenciais e filantrópicas, assim como várias outras instituições sem 
fins lucrativos (BNDS, 2000, p. 14). 

 

De uma forma mais genérica, Hudson (2004, p. 6) define: 

 

Terceiro Setor consiste em organizações cujos objetivos principais 
são sociais, em vez de econômicos. A essência do setor engloba 
instituições de caridade, organizações religiosas, entidades voltadas 
para as artes, organizações comunitárias, sindicatos, associações 
profissionais e outras organizações voluntárias. 

 

O conceito vinculado ao Terceiro Setor é bem abrangente, e entender é 

essencial para determinar as fronteiras do mercado e do Estado, bem como seu 

papel na transformação da sociedade. 

 

Entender o que são, de onde vêm, o que querem, como cresceram e 
se multiplicaram, como atuam as organizações de cidadãos implica 
retomar os fios de uma história que combina valores e práticas 
ancestrais com fenômenos contemporâneos e, em boa medida, 
anunciadores de profundas mudanças no perfil das sociedades e da 
ordem internacional (OLIVEIRA, 2001,  s/p). 

  

Albuquerque (2006, p. 19), cita o Manual sobre as instituições sem fins 

lucrativos no sistema de contas nacionais, elaborado pela Divisão de Estatística 

das Nações Unidas, juntamente com a Universidade Johns Hopkins, com o 

objetivo de definir as entidades que expressam o Terceiro Setor, a partir dos 

critérios e características de: 

 

• Devem estar organizadas formalmente, ou seja, com estrutura 
interna, com estabilidade relativa de objetivos formais, distinguindo 
sócios de não sócios; 
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• São privadas, ou seja, separadas institucionalmente do governo; 

• São autoadministradas ou capazes de administrar as próprias 
atividades; 

• Não distribuem lucros a seus proprietários ou administradores; 

• Têm alto grau de participação cidadã ou do voluntariado, isto é, 
podem ser livremente constituídas por qualquer grupo de pessoas, 
sendo a atividade da entidade livremente decidida por seus membros.  

 

Em suma, o Terceiro Setor, vendo seu desenvolvimento e sua 

importância no contexto histórico, é um fragmento que corresponde a uma parte 

da economia ocupada excepcionalmente pelo conjunto de entidades sem fins 

lucrativos, que visam e tem como objetivo realizar serviços para contribuir com 

a solução de problemas sociais, sendo instituições articuladas fora do âmbito 

estatal, a fim de responder a segmentos coletivos. 

 

 

 

1.1 TERCEIRO SETOR NO BRASIL 

 

 

 

Existem três esferas que compõem a sociedade, que são identificadas 

como Estado, iniciativa privada e sociedade civil, correspondentemente como 

Primeiro, Segundo e Terceiro Setor, este expresso por entidades da sociedade 

civil. Segundo Hudson (1999, p. 11), o termo Terceiro Setor tem algo em comum 

com o setor público, já que suas atividades não geram lucros e procuram atuar 

em prol do bem-comum. De forma ampla, o Terceiro Setor pode ser 

representado pela figura abaixo. 
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Fonte: adaptado de Teodósio (2002) 

 

O surgimento do Terceiro setor no Brasil, comparado a países da Europa 

e aos Estados Unidos, é considerado um fenômeno mais recente. No Brasil, o 

termo surge através da Fundação Roberto Marinho, apresentado:  

 
[...] por meio de empresas e intelectuais ligados à burguesia, o que faz 
com que refletimos o porquê deste empenho em desenvolver ações 
institucionais voltadas para filantropia, no intuito de enfrentar a questão 
social (CARVALHO, 2006, p. 30). 

 
No Brasil, entretanto, nos anos 1950 já havia instituições com caráter 

não lucrativo, como as Santas Casas e as Casas de Misericórdia, porém não 

existia essa denominação de Terceiro Setor, na época.   

Mendes (1999) associa as organizações não governamentais às ações 

filantrópicas. Porém, as igrejas, em geral, independente de qual confissão, 

encontram grande força na perspectiva de fornecer algum tipo de “ajuda” por 

meio de ONGs próprias. 

Coutinho (2008, p. 5), em análise acerca das ONGs, apresenta que:  

 
Como uma forma de diferenciação entre elas, costuma-se classificá-
las grosso modo ONGs “progressistas” e “conservadoras”. As primeiras 
seriam aquelas oriundas da década de 1970/1980 (ou fundada 
segundo essa concepção), vinculadas direta ou indiretamente aos 
movimentos sociais; as segundas, criadas já no auge da 
implementação das políticas neoliberais, teriam um forte cunho 
assistencialista. 

 
As ONGs dessa década eram instituições ligadas aos movimentos 

sociais. Elas apoiavam esses movimentos com o propósito de evidenciar a 
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representatividade das organizações. Gohn (2013, p. 244) traz a contribuição 

que: 

 

No Brasil, nos anos 70‐80, as ONGS militantes estiveram por detrás da 

maioria dos movimentos sociais populares urbanos que geraram um 
cenário de grande participação da sociedade civil, trazendo para a 
cena pública novos personagens, contribuindo decisivamente para a 
queda do regime militar e para a transição democrática no país. Elas 
contribuíram para a reconstrução do conceito de “sociedade civil” e 
para a inovação das lutas sociais inscrevendo como sujeitos de 
direitos, categorias até então esquecidas, criando um novo campo 

ético‐político e cultural por meio das ações coletivas desenvolvidas em 

espaços alternativos de expressão da cidadania. 

 
No início da década de 1990, as instituições formadas pela sociedade 

civil se ampliam e se diversificam, e essas entidades passam a ter uma nova 

termologia, denominando-se como o “Terceiro Setor”. Em nosso país, o Terceiro 

Setor só passou a ter uma configuração juridicamente mais efetiva nos anos 

1990. Silva traz uma análise do reconhecimento e da importância desse setor:  

 

[...] o ponto de vista de que a sociedade pode ser organizada a partir 
de três setores está se consolidando. Mais do que a adoção de um 
novo conceito, isso denota uma nova mentalidade, apoiada no 
reconhecimento da importância das iniciativas que surgem 
espontaneamente no seio da sociedade civil e de que o ‘modelo 
dualista’ não é suficiente para oferecer respostas plenas aos dilemas 
sociais da atualidade” (SILVA, 2001, p. 20). 

 
Segundo a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais 

(ABONG), expõe-se que: 

 

A ideia de um setor social, ao lado do Estado e do setor empresarial, 
começou a ser utilizada no Brasil há poucos anos. Em torno dessa 
expressão, trajetórias históricas concretas de vários segmentos da 
sociedade civil brasileira, que sempre atuaram com base em diferentes 
valores, perspectivas e alianças, são ressignificadas e tendem a se 
diluir em um conceito homogeneizado. (2002, s/p). 

 

Sob outra ótica, a relevância do debate também pode ser interpretada 

através da funcionalidade que o Terceiro Setor parece ter assumido no processo 

de reformulação do padrão de respostas às sequelas da questão social, 

propiciado no interior da estratégia neoliberal de reestruturação do capital 

(MONTAÑO, 2002 p. 288). 

De acordo com Gentilli (2007, p. 77), 
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[...] ações governamentais dos Estados modernos tendo em vista 
atender a redução das consequências da pobreza em diversas áreas 
de serviços, como educação, saúde, habitação, previdência etc. Essas 
ações visam equacionar, em alguns casos, ou minimizar, em outros.  

 

Gentilli (2007) faz refletir que, nessa afirmação, ocorreram grandes 

mudanças no papel do Estado diante da sociedade. Tal mudança se percebe 

nas inúmeras iniciativas em busca dos enfrentamentos da questão social. A 

política social nessa perspectiva pode ser considerada como uma resposta à 

questão social, provocada por toda a contradição entre capital e trabalho, em 

que o capital aliena a sociedade, não dando atenção aos problemas causados 

por esse modo de produção capitalista 2 , trazendo consequências como: 

violência, pobreza, doenças, entre outros. Afinal, de alguma forma ele lucra com 

essa falta de percepção da sociedade. 

Nas reflexões de Alencar (2009, p. 458), contudo, é citado: 

 

A retração do Estado quanto à responsabilidade no enfrentamento da 
questão social, mediante a transferência de responsabilidade do 
Estado para o Terceiro Setor. Na proporção que altera 
substantivamente a orientação e a funcionalidade das políticas sociais.  

 
O Estado, efetivamente, é o grande responsável por garantir bens e 

serviços públicos de qualidade à população, que acaba necessitando desses 

serviços, devido à fragilidade causada perante a sociedade que se vê cada vez 

mais precisando desse aparato social, que, com o passar do tempo, só entra em 

decadência. 

Alguns dados contribuem para a apreensão das proporções das 

instituições que compõem o Terceiro Setor. Em 2010, o IBGE e o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em parceria com a Associação Brasileira 

de Organizações Não Governamentais (ABONG) e o Grupo de Institutos, 

Fundações e Empresas (GIFE), realizaram o mais recente estudo sobre as 

organizações da sociedade civil organizada no Brasil, com base nos dados do 

Cadastro Central de Empresas (CEMPRE), do IBGE. 

 
2O Capitalismo é um sistema socioeconômico, político e social adotado pela grande maioria dos 

países e das sociedades humanas, em que possuem propriedades privadas dos meios de 
produção, nos quais os agentes econômicos (empresários), proprietários dos meios de 
produção, permitem que essa produção seja comercializada num mercado, em que as 
transações são de natureza monetária. 
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Em 2010, havia 290,7 mil Fundações Privadas e Associações sem Fins 
Lucrativos (Fasfil) no Brasil, voltadas, predominantemente, 
à religião (28,5%), associações patronais e profissionais (15,5%) e 
ao desenvolvimento e defesa de direitos (14,6%). As áreas 
de saúde, educação, pesquisa e assistência social (políticas 
governamentais) totalizavam 54,1 mil entidades (18,6%). As Fasfil 
concentravam-se na região Sudeste (44,2%), Nordeste (22,9%) e Sul 
(21,5%), estando menos presentes no Norte (4,9%) e Centro-Oeste 
(6,5%). Dessas instituições, 72,2% (210,0 mil) não possuíam sequer 
um empregado formalizado, apoiando-se em trabalho voluntário e 
prestação de serviços autônomos. Nas demais, estavam empregadas, 
em 2010, 2,1 milhões de pessoas, sendo intensa a presença feminina 
(62,9%). Porém, a remuneração média das mulheres (R$1.489,25) 
equivalia a 75,2% da remuneração média dos homens (R$1.980,08), 
sendo para o total dos assalariados, R$1.667,05 mensais naquele ano. 
Quanto ao nível de escolaridade, embora 33,0% dos assalariados 
dessas entidades possuíssem nível superior, quase o dobro do 
observado para o total das organizações (16,6%), sua remuneração 
era de 5,8 salários mínimos, bem menor do que a dos assalariados do 
total das organizações do CEMPRE —  7,6 salários mínimos. 
 

Nos dados acima, pode-se identificar o elevado número de 

trabalhadores informais nesses espaços, através do voluntariado. Essas práticas 

são constantes em instituições do gênero, e os que praticam esse voluntariado, 

muitas vezes, o fazem porque compactuam das teses liberais dadas pela 

ideologia suplantada pelo Terceiro Setor. Mas, em grande parte, é uma forma de 

fazer e trazer conhecimentos e experiências que contemplem a formação e um 

possível espaço de emprego efetivo. 

Nesses dados, há uma compreensão de que a realidade do Terceiro Setor 

vem criando espaços importantes. E sobrevoando no contexto histórico do 

mundo, identifica-se concretamente seu desenvolvimento. Na prática brasileira, 

pode-se identificar seu reconhecimento até mesmo no âmbito federal, pela Lei 

n. 9.637, de 15/05/1998, que estabelece: 

 

Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, 
a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos 
órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por 
organizações sociais, e dá outras providências. 

Art. 1o O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais 
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas 
atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao 
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio 
ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta 
Lei. 
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Nessa concepção, o Terceiro Setor tem sua configuração e seu 

reconhecimento, que se pode identificar expressados nos fatos acima. No 

entanto, suas referências conceituais tornam um assunto bem diversificado entre 

autores. Diante disso, O Terceiro Setor, conforme abordado, refere-se às mais 

diversas instituições com caráter não estatal, que se articulam a fim de responder 

a problemas sociais. São instituídas pela sociedade civil, na perspectiva de suprir 

a ausência do Estado no enfrentamento das expressões da questão social. 
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2 LEGISLAÇÃO E FINANCIAMENTO DAS ONGs 
 

 

 

As instituições que compõem o Terceiro Setor nascem devido a uma 

necessidade da população, precisamente de cunho social, e os que precisam 

desses serviços são as camadas consideradas mais pobres. E as frações da 

Sociedade Civil se organizam através de ONGs, tentando, de alguma forma, 

promover esses serviços, organizando e formando instituições. Costa relaciona 

e sintetiza as principais características comuns das instituições do Terceiro 

Setor: 

 

Atuam em uma diversidade e variedade de questões que afetam a 
sociedade na área da assistência social, da saúde, do meio ambiente, 
da cultura, educação, lazer, esporte, etc.; Nas áreas da assistência 
social, educação e saúde, geralmente, prestam atendimento a pessoas 
e famílias que estão à margem do processo produtivo ou fora do 
mercado de trabalho; Trabalham na defesa e garantia dos direitos 
dessa população; São de caráter privado, mas desenvolvem um 
trabalho de interesse público; Não têm finalidade de lucro no sentido 
mercantil da palavra; Não são estatais, embora mantenham vínculos 
com o poder público, Contam com o trabalho de um corpo de 
voluntariado (COSTA, 2003, p. 5). 

 
Mesmo com toda boa intenção que têm os responsáveis dessas 

organizações, a presença do Estado é indispensável, pois, para a sobrevivência 

desse trabalho, necessita-se de financiamento, parcerias, para que as atividades 

sejam mantidas. Nessa relação de parceria entre Estado e ONG, de acordo com 

a Lei n. 13.204 de 2015: 

 

Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração 
pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua 
cooperação, para a consecução de finalidade de interesse público e 
recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos 
previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos 
de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; 
define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de 
cooperação com organizações da sociedade civil (BRASIL, 2015). 

 

Em relação a essa Lei, Mânica (2015, p. 3) afirma que: 



18 
 

 

Ficou conhecida como “Marco Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil”, criou dois novos modelos de parceria entre o Estado 
e as entidades do terceiro setor: o ‘Termo de Colaboração’ e o ‘Termo 
de Fomento’. Essas duas modalidades de parceira foram criadas para 
substituir os convênios, que a passarão a ser usados apenas em 
parcerias celebradas entre duas ou mais entidades públicas. 
Com a entrada em vigência da nova lei, passam a existir no Brasil as 
seguintes modalidades de parceria entre a Administração Pública e o 
terceiro setor: Como todas as inovações legislativas, a Lei n. 13.019/14 
traz uma série de desafios à comunidade jurídica. Afinal de contas, 
leva-se algum tempo até que se estabeleçam consensos acerca da 
interpretação dos textos legais e de sua correta aplicação a casos 
concretos. 
• Contratos de Gestão, celebrados com entidades qualificadas como 
Organizações Sociais, nos termos da Lei federal n. 9.637/98;  
• Termos de Parceria, celebrados com entidades qualificadas como 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), nos 
termos da Lei federal n. 9.790/99;  
• Termos de Colaboração e Termos Fomento, celebrados com 
organizações da sociedade civil em geral, nos termos da nova Lei. 
 

 

Fornecer o financiamento, ou seja, formando parcerias, focalizando e 

centralizando serviços públicos nessas organizações, é visto como “mais 

vantajoso” para o Estado, que acaba se privando e se protegendo de atos 

insatisfatórios, porque, de certa forma, ele está disponibilizando meios para 

execução desse serviço através das parcerias. Só não é o responsável pela 

execução direta, deixando as instituições se autogovernarem, tendo a obrigação 

de desenvolver respostas satisfatórias e resultados significantes para 

manutenção e efetivação dessas parcerias, conforme a Lei n. 13.204, de 2015. 

As instituições são de caráter privado, porém o trabalho que desenvolvem 

é de interesse público, e elas não possuem retorno financeiro. Quando são 

financiadas pelo Estado, este teria que assumir as responsabilidades e tornar o 

acesso aos serviços completamente universalizado. Então, as parcerias com as 

instituições formam uma dinâmica mais simples, facilitando a articulação desses 

serviços com a população, na visão do Estado. Como já se pode ver, o Estado 

é um dos principais parceiros, conforme Kuschnaroff (2009, s/p): 

 Multiplicam-se em todos os níveis de governo as ações em parcerias 

com ONGS, o que implica um crescente reconhecimento pelo Estado 

de seu acervo de experiências e competências no enfrentamento da 

pobreza e exclusão social.  

 

Campos (2005, s/p) exemplifica: 
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Constitui-se, então, o “publico não estatal” como estratégia para 
descentralizar serviços públicos, com a manutenção da 
responsabilidade do Estado sobre seu financiamento, regulação e 
controle, formando um tipo de organização nem estatal, nem privada, 
sem fins lucrativos.  

 

O Estado monitora e avalia as ONGs através de fiscalizações, cobrando 

o máximo das instituições para ofertarem serviços que possam ser considerados 

de qualidade, visando à imagem do Estado como parceiro da instituição, 

conforme o inciso IX da Lei n. 13.204, de 2015: 

 

Conselho de Política público: órgão criado pelo poder público para 
atuar como instância consultiva, na respectiva área de atuação, na 
formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e 
avaliação de políticas públicas. 

 
De acordo com o inciso posto acima, o órgão público se faz presente 

nesses momentos, em função do Estado, para dar austeridade às práticas legais 

que as instituições devem seguir. 

 

Art. 22.  Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas 
mediante termo de colaboração ou de fomento: 
I - descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser 
demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e 
metas a serem atingidas; 
II - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a 
serem executados;  
II-A - previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na 
execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria; 
III - forma de execução das atividades ou dos projetos e de 
cumprimento das metas a eles atreladas; 
IV - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do 
cumprimento das metas. 

 
As Diretrizes constam até mesmo nos trâmites legais da Lei, para que 

as instituições tenham devida consciência das obrigações e se organizem de 

acordo com as exigências. 

 
As chamadas organizações não governamentais (ONGs), quando hoje 
passam a ser financiadas por entidades, muitas destas de caráter 
governamental por meio das parecerias, ou quando são contratadas 
pelo Estado, para desempenhar, de forma terceirizada, as funções a 
ele atribuídas, não parecem tão fieis a seu dito caráter “não 
governamental” e à sua condição de “autogovernada” (MONTAÑO, 
2008, p. 57). 
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Considerando que uma organização não governamental não possui fins 

lucrativos e econômicos, pode-se analisar ou identificar uma contradição quando 

— por ser uma organização não governamental, que depende majoritariamente 

do governo para se manter — ela possui vínculos e deveres dentro da política 

em que esteja inserida. E nas circunstância dessa parceria o Estado se infere de 

certa forma, com uma autoridade, para determinar certas ações institucionais, 

cobrar resultados precisos, receber relatórios. Isto é, verificando se o repasse de 

verbas está sendo bem empregado. Essa supremacia, às vezes, é vista como 

cobrança excessiva, para pouco suporte. 

 
O Estado, ao estabelecer “parceria” com determinada ONG e não com 
outra, ao financiar uma, e não outra, ou ao destinar recursos a um 
projeto, e não com outro, está certamente desenvolvendo uma tarefa 
seletiva, dentro e a partir da política governamental, o que leva 
tendencialmente à presença e permanência de certas ONGs e não 
outras e determinados projetos e não outros – aqueles selecionados 
pelo(os) governo(s) (MONTAÑO, 2008, p. 57). 

 
Como o autor levanta a questão da seletividade das parcerias, qual o 

fator determinante que leva uma instituição a ser escolhida? O que remete a 

pensar que as ONGs não eleitas provavelmente se fecham?! Mânica descreve 

os requisitos para celebração de parcerias:  

 

Existência de no mínimo 3 anos, experiência prévia na realização do 
objeto da parceria e capacidade técnica operacional. Estatuto 
contendo objetivos de promoção de atividades de relevância pública, 
Conselho Fiscal, previsão de destinação do patrimônio a outra entidade 
similar em caso de dissolução e observância das Normas Brasileiras 
de Contabilidade e publicidade dos relatórios contábeis. Documento de 
propriedade de imóvel caso este seja necessário à execução do 
projeto, certidões de regularidade fiscal e de existência jurídica (cópia 
de estatuto e alterações devidamente registrados), ata de eleição de 
diretoria e relação nominal dos dirigentes, documento que comprove o 
funcionamento da entidade no endereço informado no Cartão CNPJ 
(MÂNICA, 2015, p. 5). 
 

 De fato, uma organização do Terceiro Setor necessita das parcerias 

com o Estado. Assim, se as efetivas já passam por dificuldades e obstáculos 

para manterem-se ativas, e ainda assim são incertas, pois essas “parcerias” nem 

sempre são suficientes para sua sobrevivência, isso fatalmente faz refletir sobre 

as que não têm nada. Ou seja, é inevitável a presença do Estado nas instituições, 

mesmo de forma insuficiente. Mânica (2015, p. 6), de acordo com a lei, traz as 

exigências e regras para as parcerias:  

http://www.sinonimos.com.br/circunstancia/


21 
 

 

Regulamento próprio de aquisição de bens e serviços. As entidades 
deverão adotar regulamento próprio para contratação de serviços e 
compras de materiais com recursos públicos, observando os princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 
podendo a entidade valer-se de sistema eletrônico disponibilizado pela 
Administração Pública. 
Prorrogação do prazo Possibilidade de prorrogação do prazo de 
vigência da parceria, desde que devidamente fundamentada e 
apresentada até 30 dias antes do seu fim. Quando o Poder Público der 
causa a atraso na liberação dos recursos, a prorrogação será no 
período exato ao do atraso. 
Alteração do objeto Vedação da modificação do objeto, exceto no caso 
de ampliação de metas, após aprovação e adequação do plano de 
trabalho. 
2.12.4 Atuação em rede Possibilidade de atuação em rede, por duas 
ou mais entidades, sendo uma delas responsável pela parceria, 
devendo todas terem mais de 5 anos de constituição, mais de 3 anos 
atuando em rede e comprovada capacidade técnico-operacional para 
a execução do objeto. 
Movimentação Financeira Os recursos recebidos em decorrência da 
parceria serão depositados e geridos em conta bancária específica de 
instituição financeira pública indicada pela Poder Público, podendo ser 
aplicados em cadernetas de poupança, em fundo de aplicação 
financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em 
títulos da dívida pública. Todos os rendimentos serão obrigatoriamente 
aplicados no objeto da parceria. Todas as movimentações de recursos 
deverão ser efetuadas eletronicamente, mediante depósito em conta 
bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. 
Excepcionalmente os pagamentos poderão ser feitos em espécie, 
observados os limites legais. 
Utilização dos Recursos É proibida a utilização dos recursos da 
parceria para pagamentos de despesas a título de taxa de 
administração, ou cuja finalidade seja diversa da expressa em plano 
de trabalho, ou anteriores ou posteriores à vigência da parceria; para 
remuneração de servidores públicos; para pagamento de multas, juros 
e correção monetária; para publicidade (exceto estritamente vinculada 
ao objeto da parceria); e para obras de ampliação de estrutura física 
da entidade. Veda-se também a transferência dos recursos para 
associações de servidores, clubes, partidos políticos e entidades 
similares. 

 
Montaño (2008, p. 224) faz uma crítica às parcerias entre Estado e ONG. 

 
Na verdade, a função das “parcerias” entre o Estado e as ONGs não é 
a de “compensar”, mas a de encobrir e a de gerar a aceitação da 
população a um processo que, como vimos, tem clara participação na 
estratégia atual de reestruturação do capital. É uma função ideológica. 

 
Realmente, pode-se refletir nessa função de encobrir. Encobrir as 

responsabilidades do Estado? Por que não?  Visto que o Estado brasileiro é o 

responsável por fornecer políticas sociais de qualidade. Ele, formando essas 

parcerias com as organizações, passa e focaliza a função de fornecer esses 

serviços para elas. Assim, a população não tem outra escolha, a não ser a de 

aceitar, mesmo sendo um serviço precário e que não atenda a toda população.  
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O que Montaño nos remete a pensar é que o Estado prefere se negar a 

desenvolver políticas sociais, de qualidade (lembrando que é seu dever), pois 

realmente é mais fácil transferir suas responsabilidades para outro foco, tirando-

o do fogo cruzado perante a sociedade civil, pois se o Estado desenvolver esse 

trabalho é pertinente que desenvolva um trabalho de qualidade, universalizado, 

de fácil acesso à população. Diante disso, é mais simples custear, mesmo que 

de forma frágil, uma instituição para prestar esses serviços. 

Além disso, segundo Montaño (2008, p. 157), “mesmo aceitando o 

caráter não lucrativo das ONGs, considera-se que constituem organizações 

cujos investimentos são maiores que os eventuais retornos financeiros”. 

Analisando-se os valores dos repasses, são consideravelmente altos. 

Porém, para a funcionalidade de uma instituição, são necessários vários 

profissionais, materiais adequados para o trabalho, dando andamento e suporte 

aos programas e projetos estabelecidos por tal. Entretanto, visto que grande 

parte das instituições presentes utiliza-se desses repasses para pagamento de 

funcionários, e sobrevivência, como poderia ter um retorno financeiro, se mal dá 

para custear as prioridades.  

Falconer (1999) evidencia o ciclo vicioso vivido por muitas organizações 

do Terceiro Setor: a falta de pessoas qualificadas para gerir os recursos 

adequadamente, gerando desequilíbrio nas contas financeiras e, 

consequentemente, minimizando os resultados da organização. Ou seja, o vilão 

da falta recursos que assombra as instituições.  

Para fazer uma boa gestão de uma organização não governamental, é 

tarefa que necessita de uma pessoa qualificada e capacitada para exercer essa 

árdua missão, uma vez que os recursos são poucos para muitos gastos. E essas 

instituições, apesar de não estatais, são obrigadas a prestar contas de seus 

fundos devido a suas parcerias com o Estado, o que necessita de muito trabalho 

e muito jogo de cintura por parte dos administradores. Por isso, muitas ONGs 

não conseguem sobreviver por longo tempo. A má administração dos recursos 

traz consequências drásticas para a vivência e sobrevivência, pois se faz 

necessário saber articular bem com essa dinâmica de carência, sofrida por parte 

das instituições. 

Um dos grandes desafios das organizações não governamentais é a 

questão financeira. Esse é um dilema que causa muita instabilidade na vivência 
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das ONGs. A falta de recursos causa inúmeros problemas, sendo o grande vilão. 

Por isso, a permanência ativa das instituições, em uma estatística básica, mostra 

a sua pequena existência. 

Há ONGs que até conseguem parcerias com empresas. Devido a essas 

parcerias, as organizações são sujeitas a prestar satisfação aos seus 

financiadores, mostrar resultados satisfatórios, e que seus recursos estejam 

sendo bem empregados. O que pelas organizações são compreendidas, às 

vezes, como uma via de mão dupla, pois as obrigações são muitas e os recursos 

são poucos. Para se prestar um atendimento de qualidade, precisa-se de uma 

equipe qualificada, e isso resulta em custos. Então, as ONGs precisam se 

desdobrar com esses recursos, de pequena monta ou não, pois, para seus 

financiadores, o que importa são os resultados. De acordo com Costa (2003, 

s/p):  

 

Destaca-se o fato de não serem instituições estatais, embora 
mantenham vínculos com o Estado por força de convênios, relações 
de parceria e cadastro nos Conselhos Municipais, conforme artigos 9º 
e 10º da LOAS. São organizadas fora do aparato estatal e são 
autogovernadas. 

 

As instituições, mesmo com a presença do Estado, têm autoridade para 

decidir a forma de atuação, e quais serão os critérios de funcionamento da 

instituição. O que não quer dizer que o Estado fique completamente omisso, 

porque, como parceiro, ele verifica se com essa parceria estão sendo alcançados 

resultados satisfatórios. Enfim, ele fiscaliza se realmente o trabalho proposto 

pela instituição está sendo de fato cumprido, uma vez que tem metas a 

desempenhar, independente das diretrizes impostas pelos seus diretores. 

Mânica (2008 p. 8) estabelece as responsabilidades da instituição, de acordo 

com a Lei:  

 

Responsabilidade exclusiva da entidade pelo gerenciamento 
administrativo e financeiro dos recursos recebidos pelo pagamento dos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao 
funcionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de 
Colaboração ou Termo de Fomento.  
Responsabilidade da entidade ou do dirigente pelo ressarcimento ao 
erário. Responsabilidade solidária da autoridade administrativa 
competente caso não apure as irregularidades da prestação de contas 
feita pela entidade.  
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Responsabilização penal, civil e administrativa pela restituição dos 
cofres públicos do administrador público, do gestor do termo, da 
entidade e seus dirigentes, bem como do agente público que assinar 
parecer concluindo indevidamente pela capacidade técnico-
operacional de entidade. 
O parecerista também será responsabilizado pelas atividades que 
forem realizadas em desacordo com o aquilo que tenha sido atestado 

no parecer. 

 

Diante disso, a gestão das instituições é imprescindivelmente um dos 

principais serviços. É através dela que a organização tem sua vivência. Assim, 

o gestor, além de ser uma pessoa capacitada, deve seguir e desenvolver 

dimensões organizacionais internas e externas e cumprir todas as 

responsabilidades legais da instituição. Lima (apud Ferreira, et al., 2002, p. 109) 

afirma que:  

 

Gestão organizacional significa, entre outras coisas, permitir que um 

indivíduo de excelente atuação empresarial realize livremente seu 

trabalho, sendo que a gerência da organização deve exercer sua 

autoridade para garantir a coordenação das atividades, de forma a 

alcançar bons resultados econômicos. 

 
A Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais bordou 

uma tipologia em relação aos enfoques gerenciais das instituições, com o intuito 

de favorecer e fazer uma revisão de práticas e estratégias de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abong.org.br/


25 
 

Quadro 1 – Enfoques gerenciais das instituições 

 

 
ENFOQUE SISTÊMICO 

 
ENFOQUE GERENCIAL 

      Considera prioritária a ampliação do 
espaço público pelo fortalecimento de atores 
sociais articulados e capazes de contribuir 
para a redução da exclusão social e negociar 
acerca de distintos interesses e caminhos da 
ação social estratégica. 
 
     Enfatiza a dimensão sócio-política da 
organização (base social, credibilidade, 
visibilidade, relações com a sociedade civil e 
o Estado). 
 
     Enfatiza a capacidade de contribuir 
significativamente para a renovação da 
cultura política no espaço público, juntamente 
com outros atores e parceiros. 
 
     Prioriza o papel das organizações 
enquanto protagonistas de mudanças. 
 
      Considera o aprimoramento 
organizacional e gerencial como necessário, 
mas insuficiente para assegurar o poder de 
fogo das organizações da sociedade civil. 

    Tende a priorizar os desafios específicos 
de cada organização. 
 
    Prioriza a gestão interna e as condições de 
eficácia e eficiência de cada organização com 
seus interesses específicos. 
 
    Tende a enfatizar um papel mais 
instrumental e operacional para as 
organizações da sociedade civil, assumindo 
uma atitude predominantemente re-ativa. 
 
    Enfatiza uma visão tecnicista de 
planejamento estratégico, sistema de 
monitoramento e avaliação, marketing, 
capacitação, gestão administrativa e 
financeira, priorizando a organização interna. 
 
    Avalia que os principais problemas das 
organizações do campo não governamental 
são, fundamentalmente, problemas de 
capacitação técnica e de gestão. 

Fonte: ABONG (2007, p.13) 

 

O papel do gestor e de todos envolvidos na instituição não é tarefa fácil, 

diante de todas as dificuldades abordadas no decorrer deste capítulo. Há uma 

compreensão de que a luta para manter uma ONG vai além da capacidade da 

instituição. Isso requer apoio do Estado e, principalmente, o financiamento visto 

como foco principal para sobrevivência das instituições, pois é o que sustenta as 

ações das importantes ONGs existentes na sociedade brasileira. 

 

  



26 
 

3 TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL E O TERCEIRO SETOR 
 

 

 

O trabalho do assistente social está vinculado à garantia de direitos e 

tem sido empregado em combater as expressões da questão social. Tais 

expressões se materializam na pobreza, na violência, no desemprego e na fome, 

entre outras, que a realidade apresenta no cotidiano. Consequências essas que 

afetam a vida em todas as suas dimensões, compondo suas expressões políticas 

e econômicas.  

O objeto de trabalho dos assistentes sociais é esclarecido por Iamamoto 

(1997, p. 14) como sendo a questão social em: 

 

[...] suas mais variadas expressões cotidianas, tais como os indivíduos 
as experimentam no trabalho, na família, na área habitacional, na 
saúde, na assistência social pública, etc. Questão social que sendo 
desigualdade é também rebeldia, por envolver sujeitos que vivenciam 
as desigualdades e a ela resistem, se opõem. É nesta tensão entre 
produção da desigualdade e produção da rebeldia e da resistência, que 
trabalham os assistentes sociais, situados nesse terreno movido por 
interesses sociais distintos, aos quais não é possível abstrair ou deles 
fugir porque tecem a vida em sociedade. [...] a questão social, cujas 
múltiplas expressões são o objeto do trabalho cotidiano do assistente 
social. 

 
A profissão está inscrita na divisão social e técnica do trabalho, como 

uma especialização do trabalho coletivo (IAMAMOTO, 2008), regulamentada 

pela Lei n. 8662/93, de 07 de junho de 1993, com alterações determinadas pelas 

resoluções do CFESS n. 290/94, n. 293/94, n. 333/96 e n. 594/11. O Código de 

Ética dos assistentes sociais imprime a direção do trabalho profissional. É a partir 

dele que se fundamentam os princípios que devem nortear as ações desses 

profissionais. Princípios esses para fortalecer e dar suporte à dinâmica do 

trabalho, com objetivo de superar as demandas e os desafios do cotidiano. 

Alguns deles podem ser expressados nos seguintes princípios: 

 

• Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das 
demandas políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e 
plena expansão dos indivíduos sociais; 
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• Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 
autoritarismo; 

• Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa 
primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis 
sociais e políticos das classes trabalhadoras;  

• Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização 
da participação política e da riqueza socialmente produzida;  

• Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 
universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos 
programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática; 

• Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 
incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos 
socialmente discriminados e à discussão das diferenças;  

• Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes 
profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, e 
compromisso com o constante aprimoramento intelectual;  

• Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de 
construção de uma nova ordem societária, sem dominação / 
exploração de classe, etnia e gênero;  

• Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais 
que partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos 
trabalhadores; 

• Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população 
e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência 
profissional; 

• Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, 
por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, 
nacionalidade, opção sexual, idade e condição física (CRESS/BH, 
2005, p. 20-21). 

 

Iamamoto (2008, p. 77) enfatiza o fundamento do Código de Ética do 

Assistente Social: 

 

O Código de Ética nos indica um rumo ético-político, um horizonte para 
o exercício profissional. O desafio é a materialização dos princípios 
éticos na cotidianidade do trabalho, evitando que se transformem em 
indicativos abstratos, deslocados do processo social. Afirma, como 
valor ético central, o compromisso com a parceria inseparável, a 
liberdade. Implica a autonomia, emancipação e a plena expansão dos 
indivíduos sociais, o que tem repercussões efetivas nas formas de 
realização do trabalho profissional e nos rumos a ele impressos. 

 
De acordo com a Lei n. 8662/93, que regulamenta a profissão, e segundo 

o Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro (apud BRASIL, 2002), 

apresenta-se um resumo das principais atribuições e competências do 

assistente social, de forma mais explicativa, dentre elas:  

 

Realiza estudos e pesquisas para avaliar a realidade e emitir parecer 
social e propor medidas e políticas sociais; planeja, elabora e executa 
planos, programas e projetos sociais; presta assessoria e consultoria a 
instituições públicas e privadas e a movimentos sociais; orienta 
indivíduos e grupos, auxiliando na identificação de recursos e 
proporcionando o acesso aos mesmos; realiza estudos 
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socioeconômicos com indivíduos e grupos para fins de acesso a 
benefícios e serviços sociais; atua no magistério de Serviço Social e 
na direção de Unidade de ensino e Centro de estudos (CRESS/RJ 
apud BRASIL, 2002). 

 
Falta ainda uma compreensão, por determinados espaços ocupacionais, 

do que são atribuições que somente podem ser executadas pelo assistente 

social. As atribuições privativas efetivadas pelo profissional de Serviço Social, 

segundo o artigo 5º da Lei 8662/93, que regulamenta a profissão (BRASIL, Lei 

8662, de 07 de junho de 1993), se constituem em:  

 
 I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, 
pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social;  
II - planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade 
de Serviço Social;  
III - assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública direta 
e indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria de 
Serviço Social;  
IV - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e 
pareceres sobre a matéria de Serviço Social;  
V - assumir, no magistério de Serviço Social tanto no nível de 
graduação como pós-graduação, disciplinas e funções que exijam 
conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular;  
VI - treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de 
Serviço Social;  
VII - dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, 
de graduação e pós-graduação;  
VIII - dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de 
pesquisa em Serviço Social; 
 IX - elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões 
julgadoras de concursos ou outras formas de seleção para Assistentes 
Sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao Serviço 
Social; 
 X - coordenar seminários, encontros, congressos e eventos 
assemelhados sobre assuntos de Serviço Social;  
XI - fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e 
Regionais;  
XII - dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas 
ou privadas;  
XIII - ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão 
financeira em órgãos e entidades representativas da categoria 
profissional. 
 

As atribuições e competências expostas acima abrem um leque de 

possibilidades e relações que o profissional deve e pode exercer, independente 

do espaço ocupacional em que se encontra. De acordo com Martins (2015, p. 

139), as “atribuições, a partir da leitura da realidade, do seu entorno, das 

condições objetivas como ponto de partida para pensar um agir que responda 

às demandas dos usuários”. Sendo assim, não estão apenas circunscritas na 

letra da lei, mas se expressam no movimento da realidade (MARTINS, 2015). 
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Entretanto, ao observar e analisar uma instituição não governamental, deseja-se 

enfatizar o trabalho do assistente social no espaço do Terceiro Setor, onde são 

identificadas visíveis necessidades que podem afetar as responsabilidades, 

deveres, competências e atribuições profissionais. 

Precisa-se, contudo, refletir sobre algumas atribuições que são 

pontuadas como específicas do Serviço Social diante do Terceiro Setor. De 

acordo com Costa (2005, p. 7), dentre elas estão: 

 

• Implantar, no âmbito institucional, a Política de Assistência Social, 
conforme as diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS 
/93) e Sistema Único da Assistência Social (SUAS /04), de acordo 
com a área e o segmento atendido pela instituição;  

• Subsidiar e auxiliar a administração da instituição na elaboração, 
execução e avaliação do Plano Gestor Institucional, tendo como 
referência o processo do planejamento estratégico para 
organizações do terceiro setor;  

• Desenvolver pesquisas junto aos usuários da instituição, definindo 
o perfil social desta população, obtendo dados para a implantação 
de projetos sociais, interdisciplinares;  

• Identificar, continuamente, necessidades individuais e coletivas, 
apresentadas pelos segmentos que integram a instituição, na 
perspectiva do atendimento social e da garantia de seus direitos, 
implantando e administrando benefícios sociais; 

• Realizar seleção socioeconômica, quando for o caso, de usuários 
para as vagas disponíveis, a partir de critérios pré-estabelecidos, 
sem perder de vista o atendimento integral e de qualidade social; e 
nem o direito de acesso universal ao atendimento; 

• Estender o atendimento social às famílias dos usuários da 
instituição, com projetos específicos e formulados a partir de 
diagnósticos preliminares; Intensificar a relação instituição / família, 
objetivando uma ação integrada de parceria na busca de soluções 
dos problemas que se apresentarem;  

• Fornecer orientação social e fazer encaminhamentos da população 
usuária aos recursos da comunidade, integrando e utilizando-se da 
rede de serviços sócio-assistenciais;  

• Participar, coordenar e assessorar estudos e discussões de casos 
com a equipe técnica, relacionados à política de atendimento 
institucional e nos assuntos concernentes à política de Assistência 
Social;  

• Realizar perícia, laudos e pareceres técnicos relacionados à 
matéria específica da Assistência Social, no âmbito da instituição, 
quando solicitado; 

 

Atualmente, no universo das ONGs, o assistente social tem encontrado 

um campo muito disponível de trabalho, pois o grande número de organizações 

não governamentais tem sido significativo, visto que, com todas essas transições 

do Estado, as necessidades da população vêm aumentando significativamente, 

e as ONGs vêm tomando um espaço de relevância ao assumirem 
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responsabilidades para promover “políticas sociais” para determinadas frações 

da população. Como já fora mencionado, as organizações constitutivas do 

Terceiro Setor têm características, majoritariamente, de prestadoras de serviços 

com viés à garantia e defesa dos direitos da classe trabalhadora, atuando em 

diversas áreas, tais como na saúde, educação, assistência, educação, entre 

outros, com o objetivo de prestar atendimento a pessoas, famílias e grupos que 

necessitam desses serviços. Partindo desse pressuposto, a inserção do 

assistente social em instituições do Terceiro Setor é ampliada com o advento 

dos impactos da contrarreforma do Estado Brasileiro, que teve como base a 

transferência da responsabilidade dos serviços sociais, oferecidos pelo Estado, 

para a esfera do Terceiro Setor (BEHERING, 2003). 

Diante disso, com as mudanças ocorridas, surgiram novas formas de 

responder às expressões da questão social provocada pela transformação nas 

formas de regulação social entre o Estado e a população. Com essas 

transformações, novas demandas e novos espaços ocupacionais se apresentam 

para o assistente social, como os espaços considerados do Terceiro Setor.  

A atuação nesses renovados e novos espaços impõe, para o 

profissional, determinadas particularidades e tendências no âmbito das 

exigências profissionais, grosso modo com novas habilidades e competências. 

Os profissionais não dispensam essas possibilidades de emprego e se 

submetem a novas requisições e ações, a fim de se adequarem com o cotidiano 

dessas instituições, visto que a atuação do assistente social nesses espaços tem 

como intuito majoritário trabalhar no enfoque da garantia do direito de inclusão 

ao atendimento do usuário. No cotidiano, busca atuar de forma a contribuir e 

priorizar ações com embasamento nas prioridades institucionais. 

 

 

3.1 TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL E SUA EXPRESSÃO EM UMA 

INSTITUIÇÃO DO TERCEIRO SETOR 

 

 

Na instituição analisada, o Serviço Social se propõe a trabalhar em 

consonância com a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, segundo a 

resolução n. 109/2009, do CNAS, no que tange ao serviço de Proteção Social 
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Especial para Pessoas com Deficiência, articulando a rede de serviços 

socioassistenciais, o Sistema de Garantia de Direitos, dentre outros serviços, 

com o objetivo de ofertar melhor qualidade de vida para os usuários e sua 

inclusão social.  

As ações são orientadas e desenvolvidas por três processos básicos de 

intervenção no âmbito do trabalho dos assistentes sociais. Os processos 

políticos organizativos: através de reuniões e debates que possam contribuir 

para a efetivação de direitos e formação de consciência crítica diante do 

cotidiano; os processos de planejamento e gestão: através da utilização e 

avaliação de instrumentos técnico-operativos e da articulação com outros 

serviços; e os processos socioassistenciais: através do reconhecimento das 

demandas próprias dos usuários (GERBER, 2011, p. 2), definindo esses três 

processos como: 

 

OS PROCESSOS POLÍTICO ORGANIZATIVOS: Neste processo, se 
realiza todo um conjunto de ações voltadas à mobilização e a 
assessoria através da abordagem individual e coletiva. Há um 
incremento de discussões e ações entre o espaço sócio-ocupacional, 
a comunidade e outras instituições visando à universalização, 
ampliação e a efetivação de direitos. 
OS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: Ainda para 
(Nogueira e Mioto, 2006), os processos de Planejamento e Gestão 
estão vinculados a um conjunto de ações profissionais que no âmbito 
das instituições e serviços se voltam para o planejamento e a gestão 
dos mesmos, da informação, organização e gerenciamento de 
programas, projetos. Objetivam efetivar a intersetorialidade (gestão 
das relações interinstitucionais), a criação de protocolo entre serviços, 
programas e instituições no conjunto das políticas sociais, são base 
para o trabalho do/a assistente social e para os demais membros da 
equipe de trabalho. 
OS PROCESSOS SOCIOASSISTENCIAIS: Estes correspondem às 
ações de intervenção, desenvolvidas diretamente com os usuários dos 
serviços nos diferentes níveis de complexidade dos serviços 
institucionais.  Tem como lógica atender aos usuários como sujeitos de 
necessidades/demandas particulares, singulares; apresentam 
diferentes enfoques interventivos, mas que interagem entre si. De 
acordo com Nogueira e Mioto (2006 p.13) se constituem de quatro tipos 
de ações: ações sócio-educativas; ações emergenciais; ações 
socioterapêuticas e ações periciais. 

 

O trabalho dos assistentes sociais, segundo sistematização de 

informações obtidas por meio de entrevistas realizadas com as profissionais da 

instituição, se inicia a partir da acolhida e escuta do responsável pelo usuário 

responsável, a fim de identificar sua demanda. Realizado esse passo, o usuário 

é encaminhado para os demais profissionais da instituição a fim de que seja 
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realizada uma avaliação — anamnese 3  — e, assim, inserir o usuário ao 

tratamento específico. Caso a demanda identificada não seja coberta pelos 

serviços proposto pela instituição, o Serviço Social encaminha o usuário à rede 

de serviços públicos para que seja assistido (cf. ENTREVISTA AS1). 

As ações realizadas pelo Serviço Social objetivam a integração do 

profissional com os usuários, de forma reflexiva, baseada no diálogo e na 

troca de saberes, buscando juntos alternativas para as demandas 

apresentadas.  

No cotidiano institucional, são inúmeras as demandas manifestadas, 

o que requerer do serviço social um olhar atento às singularidades e 

complexidades existentes em cada situação. Por isso, as ações 

socioeducativas são pautadas no acolhimento dos usuários (assistidos e 

familiares), no esclarecimento da rotina institucional, na socialização de 

informações, na garantia de direitos, na ratificação de deveres, 

encaminhamentos para programas governamentais de transferência de renda 

(Planejamento do Serviço Social na Instituição, 2015).    

Dentre as práticas realizadas pelo setor, é possível destacar os 

encaminhamentos direcionados à rede municipal de saúde, para variadas 

especialidades médicas, principalmente neurológica, genética e 

psicoterápica. Essa ação procura proporcionar ao usuário o tratamento 

adequado à sua patologia (GONÇALVES, 2015). Outros serviços prestados 

pelo assistente social, expressados no Planejamento do Serviço Social (2015), 

são: 

 

 

 

 

 

 

 

 
3  Anamnese é a entrevista inicial que o profissional faz com o paciente. Consiste no 

preenchimento de uma ficha ou questionário. A anamnese serve como um banco de dados do 
paciente, onde contenha o histórico da doença, recorrência, doenças hereditárias, ou qualquer 

tipo de informação que possa contribuir para com o tratamento. (PORTAL DA EDUCAÇÃO, 
2013). 
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Quadro 2 – Serviços prestados pelo Serviço Social 

 

 
 

Acolhida 

- Acolher os usuários todos os dias antes de iniciar os 
atendimentos com um momento de reflexão; 
- Acolher os novos usuários, apresentando o trabalho 
desenvolvido na instituição e dando ciência de seus direitos 
e deveres enquanto usuários; 

Escuta - Realizar a escuta de cada usuário para identificar suas 
demandas, assim como queixas; 

Informação, comunicação e 
defesa de direitos 

- Dar ciência para o usuário de seus direitos baseado nas 
leis que norteiam os direitos das pessoas com deficiência; 

Articulação com os serviços 
de políticas públicas 

setoriais  

- Encaminhar as demandas para a rede dos serviços de 
políticas públicas setoriais (ex.: HGG, CRTCA, CAPSI, 
Santa Casa, Fundação Leão XVIII); 

Articulação da rede de 
serviços socioassistenciais 

- Encaminhar as demandas para a rede de serviços 
socioassistenciais (ex.: CRAS, CREAS, CAOPE, Pró-
fralda); 
- Viabilizar o acesso a benefícios e aos programas de 
transferência de renda; 

Articulação institucional com 
o Sistema de Garantia de 

Direitos 

- Encaminhar as demandas para o Sistema de Garantia de 
Direitos (ex.: Ministério Público, Conselho Tutelar, 
assessoria jurídica); 

Orientação e 
encaminhamento para rede 

de serviços locais 

- Orientar e encaminhar as demandas para rede de serviços 
locais (ex.: IMTT, Secretaria Municipal de Saúde, São José 
Operário, Abrigo João Viana;  

Referência e 
contrarreferência 

- Responder às demandas recebidas e realizar novas 
referências a partir das demandas identificadas; 

Construção do plano 
individual e/ou familiar de 

atendimento 

- Realizar o recadastramento anual dos usuários, manter os 
dados atualizados para a resolutividade das ações e 
identificação de novas demandas; 

Orientação sociofamiliar - Dar orientações às famílias a partir da identificação de 
suas demandas; 

 
 

Estudo Social 

- Realizar relatórios de acompanhamento do usuário e da 
família; 
- Estudos sistemáticos com a equipe multiprofissional na 
perspectiva de análise conjunta da realidade e 
planejamento coletivo das ações; 

Diagnóstico Socioeconômico - Realizar o cadastro socioeconômico dos novos usuários; 

 
Cuidados Pessoais 

- Realizar orientações relacionadas a cuidados pessoais 
juntamente com os setores da saúde; 

Desenvolvimento do convívio 
familiar, grupal e social 

- Realizar eventos e acompanhamento de grupos (palestras 
e dinâmicas); 

Acesso à documentação 
pessoal 

- Orientar as famílias sobre documentação pessoal e 
buscar dados nas pastas;  

 
 
 
 
 
 
 

Apoio à família na sua função 
protetiva 

- Realizar ações com centralidade na família, pois “A família 
é o núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, 
sustentabilidade e protagonismo social” (NOB/05, P. 7). Ao 
reconhecer e defender tal centralidade, o trabalho junta à 
família possibilitará uma atuação integral, pois os usuários 
dos programas, projetos e serviços da assistência social 
têm necessidades em diferentes áreas da vida social bem 
como, nas diferentes faixas etárias, atingindo, portanto, 
toda a família e não apenas um de seus membros; 
- As ações se darão através do acompanhamento da família 
dentro e fora da instituição, contato telefônico, visita 
domiciliar; 

 
 

- Realizar o acompanhamento da família que se entende 
para além da unidade pais e filhos ou do casal, formada por 



34 
 

Mobilização de família 
extensa ou ampliada 

parentes próximos com os quais a criança ou adolescente 
convive, trata-se de uma família natural em distinção à 
família substituta; 

Mobilização e fortalecimento 
do convívio e de redes 

sociais de apoio 

- Realizar troca com outras redes em prol do interesse dos 
usuários; 

Mobilização para exercício da 
cidadania 

- Realizar ações para promoção da integração dos usuários 
à vida comunitária; 

 
Elaboração de relatório e/ou 

prontuários 

- Elaborar todos os relatórios solicitados pela instituição, 
cumprindo o Plano de ação e Projeto Técnico. 

(Planejamento do Serviço Social na Instituição, 2015) 

 
A dinâmica do acolhimento, na instituição, acontece diariamente nos 

dois turnos de “tratamento”. Os usuários e responsáveis chegam à instituição às 

8 horas. A partir de 8 horas e 10minutos, pontualmente, começa um momento 

de reflexão, quando são lidos trechos da bíblia, seguido de oração. Após esse 

momento, os usuários são convidados a adentrar na sala de atendimento para 

os procedimentos do “tratamento”. No período da tarde, repete-se a rotina 

descrita acima (Diário de campo, 2015). 

A matriz religiosa se faz presente em todas as práticas oferecidas pela 

instituição. Seja em uma palestra, em uma festa, toda ação só se inicia após o 

momento de reflexão expresso pelo forte apelo ao pentecostalismo. 

Em essência, pode-se identificar que o trabalho do assistente social, 

na instituição em questão, visa à garantia do direito, tendo suas ações 

pautadas de forma a possibilitar e ampliar a rede de recursos que a família 

dispõe, apesar da forte expressão confessional.  

As crianças/adolescentes atendidas nesse espaço podem contar 

com a troca de vivências e experiências, sempre priorizando e incentivando 

a autonomia do cuidador e do seu dependente. Assim, percebe-se que o 

trabalho desenvolvido busca a superação das situações de vulnerabilidade, a 

promoção, o acesso e a defesa dos direitos, assegurando aos usuários o 

direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à convivência 

familiar e comunitária, à educação, à cultura e ao lazer (Diário de Campo, 

2015). 
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3.2 COTIDIANO DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO TERCEIRO 

SETOR 

 

 

 

A instituição analisada tem como característica o fornecimento de 

serviços para pessoas com deficiência. Diante disso, o Serviço Social deve se 

orientar e trabalhar em conformidade com as necessidades e direitos destinados 

à pessoa com deficiência, em seu cotidiano de trabalho e em suas ações.  

A instituição recebe expressivo número de demandas, podendo-se 

classificar em demandas externas aquelas referentes a usuários que já se 

encontram em atendimento, e um conjunto diversificado de novas demandas, 

expressas por pessoas que buscam inserção nos atendimentos prestados pela 

instituição. O Serviço Social é a porta de entrada das famílias na instituição, 

responsável pelo primeiro atendimento, ao conhecer as necessidades e a 

demanda dos usuários. A partir de então se faz o cadastro socioeconômico das 

famílias, inserindo, assim, esse usuário no rol de atendimentos da instituição e 

encaminhando aos demais profissionais da equipe para uma avaliação.   

Durante uma das entrevistas, ao questionar o funcionamento da 

dinâmica de trabalho no dia a dia na instituição, a AS1 respondeu: 

 

O Serviço Social da instituição X busca trabalhar rotineiramente de 
acordo com a tipificação de serviços socioassistenciais resolução n. 
109/2009, no que tange ao Serviço de Proteção Social Especial para 
Pessoa com Deficiência que consiste em: acolhida, escuta, 
informação, comunicação e defesa de direitos, articulação com os 
serviços de políticas públicas setoriais, articulação da rede de serviços 
sociassistenciais, articulação interinstitucional com o sistema de 
garantia de direitos, atividades e de organização da vida cotidiana, 
orientação e encaminhamento para rede de serviços locais- 
referências e contrarreferências (Entrevista AS1, 2016). 

 

Já a AS2, referente à mesma pergunta, respondeu:  

 

Os atendimentos prestados as famílias dos usuários ultrapassam a 
perspectiva instituição por meio das orientações, encaminhamentos, 
palestras e reuniões. O serviço tem a finalidade de promover 
autonomia, a inclusão social e melhorias de qualidade de vida das 
pessoas participantes e deve contar com o apoio da equipe especifica 
e habilitada para prestação de serviços especializados (Entrevista 

AS2, 2016). 
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Ao analisar os depoimentos, percebem-se tanto os procedimentos e 

ações profissionais realizados como as técnicas e os objetivos que visam a 

essas ações e serviços (TEIXEIRA, 2010). Segundo Teixeira (2010, p. 293), “as 

ações de cunho individual incluem desde o acolhimento, que também repassa 

informações, escuta qualificada para detectar vulnerabilidades e riscos, bem 

como para levantar demandas, e o encaminhamento para os serviços da rede 

socioassistencial e de outras políticas sociais”. 

 

 

 

3.2.1 CONDIÇÕES TÉCNICAS DE TRABALHO 

 

 

 

Em análise das condições técnicas de trabalho, faz-se necessário 

problematizar essa importante premissa, visto que o profissional demanda esses 

atributos para exercer seu trabalho, estando dentre as condições postas e 

regulamentadas pela resolução CFESS n. 493/2006, especialmente nos artigos: 

 

Art. 1º - É condição essencial, portanto obrigatória, para a realização e 
execução de qualquer atendimento ao usuário do Serviço Social a 
existência de espaço físico, nas condições que esta Resolução 
estabelecer. 
Art. 2º - O local de atendimento destinado ao assistente social deve ser 
dotado de espaço suficiente, para abordagens individuais ou coletivas, 
conforme as características dos serviços prestados, e deve possuir e 
garantir as seguintes características físicas:  
a- iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno, conforme a 

organização institucional; 
b- recursos que garantam a privacidade do usuário naquilo que for 

revelado durante o processo de intervenção profissional;  
c- ventilação adequada a atendimentos breves ou demorados e com 

portas fechadas;  
d- espaço adequado para colocação de arquivos para a adequada 

guarda de material técnico de caráter reservado. 
Art. 3º - O atendimento efetuado pelo assistente social deve ser feito 
com portas fechadas, de forma a garantir o sigilo.  
Art. 4º - O material técnico utilizado e produzido no atendimento é de 
caráter reservado, sendo seu uso e acesso restritos aos assistentes 
sociais.  
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Art. 5º - O arquivo do material técnico, utilizado pelo assistente social, 
poderá estar em outro espaço físico, desde que respeitadas as 
condições estabelecidas pelo artigo 4º da presente Resolução.  

 

Em relação às questões respondidas, a AS1 e a AS2 informaram que o 

espaço é adequado para o exercício do trabalho. No tocante aos equipamentos, 

as respostas expressam que existem computadores em bom estado de 

funcionamento para exercer o trabalho.  

Quando se faz referência ao sigilo profissional, há a indicação de 

prejuízo, pois as condições não permitem uma efetiva garantia, ou é atendida a 

norma parcialmente, especialmente pela infraestrutura e guarda dos 

documentos. 

Sobre os instrumentos físicos para exercício do trabalho, notou-se uma 

divergência na resposta em relação ao acesso à internet quando a interpretação 

se diferenciou, à medida que o acesso à instituição só se limita a uma sala, que 

pode ser utilizada por qualquer profissional. Em relação ao fornecimento de 

insumo de escritório, observa-se que ocorre de maneira precária, apontado na 

resposta de maneira parcialmente, ficando subentendido que o assistente social 

deve se equipar por sua conta para realização do seu trabalho. 

Finalizando, questionou-se em relação às observações éticas, que, em 

desacordo, a AS1 declara que é parcialmente observado, quando a AS2 afirma 

que sim. Diante das perguntas e respostas expostas, pode-se refletir e analisar 

se há ou não éticas observadas na instituição.  

Observou-se que, no decorrer das ações prestadas pelas instituições, a 

falta de recursos técnicos e financeiros dificulta o exercício da profissão. 

Também há uma intensa e visível precarização no trabalho do assistente social. 

O que se percebe é que as condições de trabalho, mencionadas acima, 

estão longe dos padrões mínimos necessários para o exercício da profissão, 
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principalmente se forem comparadas aos requisitos da legislação que 

regulamenta a profissão. Compreende-se que há uma simultaneidade de forças, 

entre assegurar os direitos dos usuários e de articular com essa dinâmica da 

falta de recursos. Como mostra Iamamoto (2001), “vivemos uma tensão entre a 

defesa de direitos sociais e a mercantilização.” Uma constante contradição de 

ter ou não ter. E essas questões acabam transformando-se em obstáculos e 

dificultando o trabalho do profissional. 

 

 

 

3.3.2 DIFICULDADES DE TRABALHO 

 

 

 

O assistente social, na instituição em questão, é desafiado 

constantemente. As famílias que são encaminhadas para esse tipo de serviço 

são as menos favorecidas, e suas demandas são muitas. Como o profissional 

tem acesso a essas informações, pois ele é o responsável por fazer toda a 

triagem contendo todos os dados dos usuários, cabe a ele encontrar maneiras 

de intervir nesses casos. Porém, as limitações estão presentes e podem ser 

identificadas através das respostas dos profissionais. Dentre os desafios 

mencionados em entrevista, a AS1 respondeu:  

 

Os desafios são diversos, a falta de recursos que acaba 
comprometendo algumas ações, como, por exemplo, a visita 
domiciliar, que é um instrumento técnico do Serviço Social, quase não 
é realizada devido a não termos condições de realizar, a articulação 
com a rede de serviços é um desafio também, devido à precarização 
da mesma. E o principal é a falta de autonomia do Serviço Social, pois 
o ele leva em conta as relações de forças existentes no âmbito 
profissional. 

 

Já a AS2, em relação ao mesmo tema, refere-se: 

 

Um dos maiores desafios enfrentados é a falta de articulação com a 
rede, principalmente nos órgãos públicos, que estão sempre mudando 



39 
 

de lugar e nunca atualizam os seus endereços, fazendo com que 
muitas vezes o usuário fique sem ser referenciado. Outra dificuldade e 
na falta de transporte para os trabalhos de articulação, busca ativa e 
visita realizada fora da instituição. 

 

Analisando as respostas das profissionais, percebe-se que, nas 

entrelinhas, ambas as profissionais identificam, como desafios mencionados, a 

articulação com a rede, que é apontada como precária. E isso prejudica não só 

o trabalho do assistente social, que tem como necessidade o apoio da rede, mas 

também o usuário, que fica à mercê desses serviços, que é seu por direito. Outro 

desafio colocado em questão é a falta de recursos para efetuar visita domiciliar, 

instrumento importante para o trabalho do assistente social. 

Samaro (2014, p. 19) define visita domiciliar como:  

 
Uma técnica social, de natureza qualitativa, por meio da qual o 
profissional se debruça sobre a realidade social com a intenção de 
conhecê-la, descrevê-la, compreendê-la ou explicá-la. O seu 
diferencial em relação a outras técnicas é que tem por lócus o meio 
social, especialmente o lugar social mais privativo e que diz respeito 
ao território social do sujeito: a sua casa ou local de domicílio. 

 

Esse Instrumento é importante, pois ajuda o profissional a analisar as 

condições de vida e de existência do usuário. Ela permite uma proximidade com 

a realidade, dando suporte para observar aspectos que não podem ser 

presenciados no âmbito institucional. 

Outro aspecto apontado pela AS1 como principal desafio é:  

 

A falta de autonomia do Serviço Social, pois ele leva em conta as 
relações de forças existentes no âmbito profissional. 

 

Com base em Sousa (1989, p. 21), a autora afirma que “a atuação do 

assistente social está sempre a depender das determinações funcionais das 

instituições onde ele se situa profissionalmente, a fim de definir as ações que 

deve desempenhar”. Contudo, percebe-se que o assistente social, na instituição 

analisada, não exerce sua autônima. Executa e desenvolve seu trabalho 

mediante determinações impostas, não tem autônima para desenvolver um 

projeto, não tem autorização para proceder a encaminhamentos sem que haja 

autorização de seu superior. Qualquer ação feita tem que, primeiramente, ter 

permissão, e isso causa uma gera desmotivação, um sentimento de impotência 

para o profissional (GONÇALVES, 2015). 
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A intenção não é de desqualificar a atuação do Serviço Social no 

Terceiro Setor, nem na instituição analisada, mas sim de compreender e 

identificar as debilidades provocadas por aspectos que podem ser considerados 

como negligenciados por parte da instituição, transformando assim em 

dificuldades para o trabalho do assistente social. 

 

 

  



41 
 

CONSIDERAÇÕES  
 

 

 

Ao longo do presente trabalho, procurou-se analisar as razões que 

redefiniram o papel do Estado na dimensão das políticas sociais que, de modo 

geral, não se nota uma completa terceirização, mas sim uma ampla transferência 

dessas políticas para o Terceiro Setor. 

Observa-se o que processo histórico, no Terceiro Setor, e todo seu 

desenvolvimento e crescimento representam na configuração das políticas 

sociais e para o Serviço Social, destacando o papel dessas instituições no 

cenário nacional e internacional, direcionado como espaço e instrumento de 

prestação de serviços, desenvolvendo ações que atendem às frações da 

sociedade civil que necessitam desse aparato social. 

Ao longo do estudo, reflete-se sobre as práticas institucionais do Terceiro 

Setor. Apontou-se um distanciamento da incumbência estatal, transformando em 

interrogação o papel do Estado e sua responsabilidade e compromisso de prover 

políticas sociais públicas de qualidade para sociedade. 

Dentre os objetivos, pode-se perceber que perpassar por todo contexto 

histórico do Terceiro Setor possibilitou uma reflexão da necessidade da atuação 

do assistente social nesse espaço, que conta com um olhar mais crítico e amplo 

em relação à realidade social. Entretanto, da mesma forma que possibilitou 

identificar a necessidade desse profissional nesse espaço, mostrou nitidamente 

inúmeros desafios que o profissional encontra no dia a dia, prejudicando-o no 

exercício de seu trabalho, pautado nas competências e atribuições mencionadas 

neste estudo, trazendo um sentimento de frustração e desmotivação para o 

profissional.  

O espaço sociocupacional de fato existe e dá sinais de expansão para a 

ação do assistente social e demais profissionais, colocando em constante 

desafio a construção de dinâmica capaz de responder às reais demandas sociais 

apresentadas nesse contexto. Assim sendo, depende do assistente social 

identificar e apropriar-se dessas oportunidades, através de uma atuação 
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profissional que se baseie nos princípios éticos estabelecidos pelo Código de 

Ética da profissão, dando efetividade e eficácia à consecução dos objetivos 

institucionais e profissionais. Contudo, sem perder o horizonte das dificuldades 

e sucateamento que o trabalho do assistente social vem sofrendo na atualidade. 

O debate a respeito da atuação profissional dos assistentes sociais no 

Terceiro Setor possibilitou identificar um caráter de alienação, nas aproximações 

com a instituição pesquisada. Através das respostas na entrevista e no decorrer 

das observações, pôde-se notar certa deficiência perante o trabalho e, 

consequentemente, transformando-se em um fator preponderante para um frágil 

desempenho. Dentre as fragilidades apontadas pelas próprias profissionais, 

pôde-se analisar que a falta de recursos promove uma carência no fornecimento 

de instrumentos de trabalho para o profissional, e a questão do sigilo que 

caracteriza uma forma prejudicial no exercício do trabalho do assistente social. 

Adentrando em desafios subjacentes, notam-se fragilidades não só no 

aspecto institucional, mas também na atuação do assistente social, que 

provocam obstáculos para a materialização dos compromissos profissionais com 

os usuários. Dentre os desafios mencionados no decorrer do estudo, percebe-

se imprevidência em ambas as partes, mas, de certo modo, um desmazelo por 

parte do profissional que, por meio da falta de argumentos e imposição, 

permanecem na mesma condição. 

De modo geral, foi possível refletir sobre a importância do trabalho do 

assistente social nesse espaço, que, de certa forma, posicionou-se de maneira 

desafiante, mas também se mostrou como um espaço sociocupacional propício 

para uma atuação que se baseie de acordo com os princípios que cercam a 

profissão, pois lidam com a relação de garantia de direitos dos usuários 

institucionalizados.  
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 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF  

 INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - ESR  

 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL EM CAMPOS - SSC  

 

 

Campos dos Goytacazes, 23 de Junho de 2016. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIADO 

 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa O Trabalho do Serviço Social no 

Terceiro Setor. Você foi indicada para ser entrevistada por ser assistente social e compor a 

equipe da APAPE. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará prejuízo em sua relação com a acadêmica ou com a 

Universidade Federal Fluminense. 

Os objetivos deste estudo são:  

Analisar as especificidades do trabalho profissional dos assistentes sociais na APAPE. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a um formulário e a uma 

entrevista estruturada que tem como objetivos:  

 

objetivo I - Conhecer o trabalho do assistentes sociais inseridos na APAPE 

objetivo II - Identificar as competências e atribuições dos assistentes sociais na instituição 

Eixo objetivo III – Identificar os desafios para exercício do trabalho do Assistente Social 

Os benefícios relacionados com sua participação são muitos. Através de sua 

contribuição poderemos reconstruir o trabalho desenvolvido pelos assistentes sociais no âmbito 

da APAPE, analisar as permanências e mudanças ocorridas ao longo da implementação do 

trabalho profissional, bem como elaborarmos propostas que contribuam para o 

aperfeiçoamento do mesmo. 
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As informações obtidas através desta pesquisa serão divulgadas em forma de 

trabalho de conclusão do curso do Serviço Social - monografia. Os dados serão divulgados de 

forma a garantir o seu anonimato. 

Obrigado pela sua contribuição e por merecer sua confiança. 

 

 

 

 

          Kelly Gonçalves 

Acadêmica do Serviço Social 

 

 

 

 

Kelly Ferreira Gonçalves 

Universidade Federal Fluminense - Acadêmica em Serviço Social  

Endereço: Av. Senador Tarcísio Miranda, n. 563  
Fone: (22) 99900-1309 

Orientador: Prof. Dr. Valter Martins 

Universidade Federal Fluminense – Departamento de Serviço Social de Campos 

Fone: (48) 8480-9568 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar. 
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Roteiro de Entrevista com as Assistentes Sociais da APAPE 

 

Identificação 

 

Nome: __________________________________________ 

Idade:___________________________________________ 

 

1. Quanto tempo de formada? 

 

2. Quanto tempo trabalha na APAPE? 

 

3. Teve experiência anterior a APAPE?  (Se sim, onde? E quanto tempo?) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Como funciona a dinâmica de trabalho no dia a dia na APAPE? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. Quais são os desafios para o trabalho profissional na APAPE? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Em relação às condições de trabalho: 

a) O espaço de trabalho é adequado?    

 (  ) Sim            (  ) Não    (  ) Parcialmente 

b) Há computadores em bom estado de funcionamento para exercer o 

trabalho? 

(  ) Sim           (  ) Não   (  ) Parcialmente 

c) O sigilo profissional é garantido? 

(  ) Sim           (  ) Não   (  ) Parcialmente 

d) Há acesso a internet? 

(  ) Sim           (  ) Não   (  ) Parcialmente 

e) Há fornecimento de insumo de escritório? 

(  ) Sim           (  ) Não  (  ) Parcialmente 

f) As observações éticas são observadas? 

(  ) Sim           (  ) Não   (  ) Parcialmente 

 

 


