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RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta como tema central o trabalho do assistente social no Centro de 

Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD) em Cabo Frio tratando-se de 

uma primeira aproximação com o tema. A escolha do objeto de estudo ocorre em função do 

estágio realizado na referida instituição buscando desvelar os limites e possibilidades para o 

exercício profissional do serviço social na instituição. Quanto à metodologia, utiliza-se de 

pesquisa documental no Livro de Estatísticas da Unidade; entrevistas semi-estruturadas com 

as assistentes sociais que trabalham na instituição; e pesquisa bibliográfica: dentre os autores 

utilizados destaca-se: Marx, Antunes, Iamamoto e Netto. No referencial teórico busca-se 

apresentar a centralidade da categoria trabalho diferenciando-se sua dimensão ontológica das 

características peculiares apresentadas na sociedade capitalista; apresenta-se ainda o percurso 

histórico da política de atendimento aos adolescentes, um breve histórico da instituição e 

desvela-se o perfil dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa na instituição; 

e análise do serviço social no CRIAAD, em seus limites e possibilidades. A análise do perfil 

dos adolescentes mostra quem são os adolescentes que cumprem medida socioeducativa na 

Unidade além de revelar direitos negados historicamente pelo Estado. Consideram-se os 

limites e possibilidades expressos pelos profissionais na entrevista realizada e, com a 

apreensão desses dados pode-se perceber os desafios que se colocam aos profissionais para a 

materialização do projeto ético-político profissional em instituições de privação ou restrição 

de liberdade, no cotidiano do seu exercício profissional. 

 

Palavras-chave: Trabalho. Adolescente em conflito com a lei. Serviço Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

This research has as its central theme of social work at the Centro de Recursos Integrados de 

Atendimento ao Adolescente (CRIAAD) in Cabo Frio in the case of a first approach to the 

theme. The for Adchoice of study object is a function of training held in that institution 

seeking to uncover the limits and possibilities for professional social service in the institution. 

Regarding the methodology, uses documentary research in the Book of Statistics Unit, semi-

structured interviews with social workers who work in these institutions, and literature: 

among the authors used stands out: Marx, Antunes, Iamamoto and Netto. In the theoretical 

framework seeks to present the centrality of work category differentiating its ontological 

dimension of the peculiar features presented in capitalist society, still presents the historical 

background of health care to adolescents, a brief history of the institution itself and reveals the 

profile of adolescents under socio-in the institution, and analysis of social service CRIAAD, 

within its limits and possibilities. The analysis shows the profile of adolescents who are 

teenagers who abide by social unit in addition to revealing historically denied rights by the 

state. Assume the limits and possibilities expressed by professionals in the interview, and with 

the apprehension of these data we can see the challenges faced by professionals for the 

realization of the ethical-political work in institutions of deprivation or restriction of liberty, 

their daily professional practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), exigência do curso de serviço 

social da Universidade Federal Fluminense para obtenção de título de bacharel em serviço 

social, tem como objetivo fazer uma primeira aproximação do trabalho dos assistentes sociais 

no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente em Cabo Frio, objetivando 

a apreensão da dinâmica do trabalho do serviço social neste espaço sócio-ocupacional, em 

seus limites e possibilidades.  

Para a realização da pesquisa utilizou-se: a) pesquisa documental no Livro de 

Estatísticas da Unidade; b) entrevistas: atualmente duas assistentes sociais trabalham no 

CRIAAD Cabo Frio, assim a amostra conta com a totalidade dos profissionais; c) pesquisa 

bibliográfica: dentre os autores utilizados destaca-se: Marx, Antunes, Iamamoto e Netto.  

A escolha do objeto de estudo, ocorre em função do estágio supervisionado em serviço 

social, que foi realizado no CRIAAD Cabo Frio. Para ingressar em um estágio no 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) é necessário processo seletivo 

para as diversas unidades do estado, com um contrato de um ano.  

No início das atividades de estágio a expectativa girava em torno da organização do 

trabalho dos assistentes sociais frente à garantia dos direitos de proteção integral dos 

adolescentes em um espaço que por si só já é considerado altamente violador de direitos. Com 

a experiência de estágio no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente o 

contrato foi prorrogado por mais seis meses. 

Com a observação e vivência da prática profissional dos assistentes sociais que 

trabalham na unidade, percebemos que a prática dos mesmos é tomada pelo esforço à garantia 

dos direitos dos usuários norteada pelos princípios do projeto ético-político profissional. Mas 

não ocorre sintonizada como numa orquestra sinfônica. Muitos limites e desafios se colocam 

no dia-a-dia do exercício profissional, são correlações de forças e disputa de poder no âmbito 

institucional. 

 A partir do contato com este campo de estágio formulou-se a seguinte questão: Quais 

seriam os limites para o trabalho do assistente social na instituição?  

A proposta de pesquisa foi amadurecendo ao longo do período de estágio. Mas a 

iniciativa de pesquisa se consolidou em meio às dificuldades, às discussões, às tentativas 

frustradas, às inserções feitas e desfeitas, às idas e vindas dos meninos, à crescente demanda 
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de trabalho para o serviço social, às evasões e aos descumprimentos, aos relatórios, às 

reuniões, mas principalmente em meio aos embates com a equipe de agentes de disciplina.  

O Serviço Social é uma profissão que se move em um constante e contraditório 

conflito que se estabelece entre seu estatuto assalariado – e, portanto contratado para uma 

determinada finalidade – e o projeto ético-político profissional que aponta para a defesa 

intransigente dos direitos humanos e de uma sociedade sem classes.  

Nesse sentido, o estudo busca uma primeira aproximação à realidade de trabalho dos 

assistentes sociais inseridos no acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa. Espaço este que é contraditório, complexo, organizado hierarquicamente, 

constituído historicamente como violador de direitos. 

Dessa forma, quais seriam as possibilidades para o trabalho do assistente social em 

uma unidade de acompanhamento de adolescentes em medida socioeducativa?  

Ao longo do estágio, as contradições do sistema se explicitavam e provocavam vários 

questionamentos: Qual é o significado social do serviço social nesta instituição, considerando 

o atual estágio do capitalismo? 

Ao estudar o trabalho do assistente social no CRIAAD percebeu-se que, para 

apreender as determinações postas nesse espaço sócio-ocupacional fazia-se necessário 

retomar o percurso histórico da profissão percebendo a sua relação com o conservadorismo e 

a opção histórica da categoria por essa ruptura. No entanto, o lastro conservador ainda entoa 

no eco das práticas profissionais, mesmo quando tentamos materializar a nossa proposta 

crítico-interventiva e ético-política nas rotinas institucionais. 

Após essas três décadas do Movimento de Reconceituação latino-americano, e 

renovação do Serviço Social brasileiro crescemos muito em produção de conhecimento, 

ampliamos espaços ocupacionais, legitimamos esta profissão para além das necessidades do 

capital, muito embora seja ainda um pouco difícil romper com as práticas conservadoras no 

dia-a-dia do exercício profissional.  

No atual contexto de reestruturação produtiva e de neoliberalismo, novas 

competências são demandadas aos profissionais e, presenciamos hoje um retorno às 

tendências (neo) conservadoras que disputam novamente a hegemonia profissional.  

Dessa forma, para apreender os limites e possibilidades julgou-se fundamental 

entrevistar as profissionais da instituição, uma vez que, são elas os sujeitos com competência 

e conhecimento para explicitar essas questões. Para tanto, utilizou-se de um roteiro de 

entrevistas semi-estruturado, as entrevistas foram gravadas e transcritas pela própria 

pesquisadora. Após transcritas, o texto das entrevistas foi enviado para revisão das 
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profissionais, que não fizeram modificações significativas. Para a construção do relatório de 

pesquisa, editou-se as entrevistas. A edição cortou apenas vícios de linguagem e trechos 

repetidos que cansariam o leitor, nada do conteúdo foi omitido. Os nomes das profissionais 

não aparecem no documento, utilizou-se para identificá-las: assistente social 1 e assistente 

social 2 que responde à ordem das entrevistas. 

Para expor o resultado do estudo, faz-se necessário percorrer um caminho que permita 

a apreensão de algumas categorias e conteúdos centrais para a análise do trabalho do 

assistente social na atualidade, são elas: o trabalho; a política de atendimento aos 

adolescentes; e a profissão de serviço social. 

O primeiro capítulo tratará da categoria trabalho e o que a faz tornar-se, na sociedade 

capitalista, o avesso do avesso. Aborda o trabalho em sua dimensão ontológica; a constituição 

do trabalho na sociedade capitalista; o fordismo, toyotismo e as mudanças acarretadas no 

mundo do trabalho na atualidade. 

O segundo capítulo abordará a Política Setorial de Atendimento aos Adolescentes 

trazendo as diferenciações do tratamento dado aos adolescentes de acordo com o período 

histórico. Falaremos ainda sobre o Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao 

Adolescente, em Cabo Frio e traçaremos um perfil dos adolescentes atendidos na instituição 

nos últimos três anos. 

O terceiro e último capítulo, trata do serviço social inserido na divisão sócio-técnica 

do trabalho. Considera ainda o trabalho do assistente social e a questão social, além de 

abordar o trabalho do assistente social no CRIAAD Cabo Frio e os seus limites e 

possibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12   

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1) TRABALHO E CAPITALISMO: O AVESSO DO AVESSO. 

  

 Este capítulo trata do trabalho em sua dimensão ontológica e suas particularidades no 

modo de produção capitalista, tendo o propósito de retomar a centralidade do trabalho em sua 

dupla dimensão. Para tanto, em um primeiro momento faremos uma abordagem sobre o 

trabalho em sua dimensão ontológica, os pressupostos do trabalho como determinante para a 

constituição do ser social. Num segundo momento, trataremos do trabalho nos marcos da 

sociedade capitalista abordando a peculiaridade da produção/acumulação burguesa e as 

contradições dessa produção. E por último transcorreremos sobre as peculiaridades da 

sociedade do capital no Fordismo e no Toyotismo e as conseqüências no mundo do trabalho. 

 

 

 

1.1) O trabalho na sua dimensão ontológica 

 

A produção e reprodução das relações sociais são iniciadas através do trabalho, 

originando o ser social. A constituição do ser social é dependente das relações nas quais os 

sujeitos inter-relacionam entre si e, do mesmo modo, com a natureza. A constituição do ser 

social inicia-se na necessidade que o homem tem de transformar a natureza para solucionar 

suas necessidades básicas. O Homem é capaz de transformar a natureza pois possui 

capacidade teleológica que é a antecipação na mente de algo que não existe no real ao 

objetivar esse “produto” na realidade o homem a transforma. Esse é o pressuposto 

fundamental, que os homens para sobreviver transformam a natureza – a forma como o 

homem transforma a natureza é o trabalho, e ao transformar a natureza por meio do trabalho o 

homem também se transforma enquanto homem, por isso, ele é o fundante do Ser Social.  

O trabalho humano é marcado pela construção de instrumentos, desenvolvimento da 

linguagem, universalização e por possuir um caráter coletivo. Em vista disso, o trabalho irá se 

desenrolar a partir das relações de cooperação que se mantém nos métodos de produção 

material que satisfarão suas necessidades concretas.  
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As análises de Marx (2008) sobre trabalho denominam que este é comum a todas as 

sociedades, condição natural e eterna na vida humana. Considera também atividade essencial 

para a satisfação das necessidades humanas diante da natureza e de outros homens. (MARX, 

2008, p. 218) 

Assinala que existem elementos constitutivos de qualquer processo de trabalho, 

independente da sociedade em que o estamos analisando. São estes: o próprio trabalho, uma 

atividade orientada a um fim; os objetos de trabalho, tudo aquilo sobre a qual se aplica o 

trabalho; e os meios de trabalho, que constituem todos os instrumentos que estão entre o 

homem e o objeto. (MARX, 2008, p. 212) 

O processo de trabalho, a qual o homem submete os objetos de trabalho oferecidos 

pela natureza a sua ação específica, irá resultar em valores de uso, produtos que satisfarão a 

necessidades e que, despenderão trabalho especializado a partir de necessidades concretas. 

(MARX, 2008, p. 211) 

O conjunto de tais elementos constitui as forças produtivas. Os meios e objetos de 

trabalho formam os meios de produção que, através da ação da força de trabalho viabilizam a 

produção. O que irá determinar os diferentes momentos históricos em qualquer processo de 

trabalho serão as relações sociais que se estabelecem a partir das relações de produção desses 

valores de uso. (MARX, 2008, p. 214) 

A ação em que o homem modifica a natureza transformando-a e, ao mesmo tempo, 

transformando o homem vem se constituindo como tal através da construção de novas 

habilidades, criação de novos instrumentos, impulsionando movimentos do seu próprio corpo 

para qualificar a interação entre homem-natureza por meio do seu trabalho, para uma nova 

construção social. (MARX, 2008, p. 211; NETTO & BRAZ, 2007, p. 30) 

 Ao responder as necessidades do homem, o que inicialmente era a pura satisfação das 

mesmas, se torna um momento de interação entre homem e natureza e entre os próprios 

homens. O homem foi capaz de ultrapassar os limites das atividades naturais apenas para 

suprir carências imediatas, pois, com a ação do homem na natureza ele percebeu que muitas 

vezes não seria possível agir diretamente nos elementos naturais, percebeu que teria que ir 

além, e então construiu instrumentos que facilitassem o trabalho, instrumentos que vão 

intervindo na relação entre o homem e a matéria. (MARX, 2008, p. 211; NETTO & BRAZ, 

2007, p.30-31) 

O homem, ao desenvolver o trabalho, alcança novas capacidades e conhecimentos a 

partir da inovação dos instrumentos e experimentação de novas técnicas de execução da 

atividade. Colocando-se para o homem uma situação de escolha. Ao realizar o trabalho o 
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homem passa a optar pelo instrumento que poderá ser mais adequado ao objetivo ao qual se 

destina. Tem a capacidade de projetar em sua mente não só os resultados do seu trabalho, mas 

também os instrumentos que serão melhores aproveitados para a realização. O resultado do 

seu trabalho já estava em sua mente antes mesmo do início da atividade. Trata-se de uma 

atividade “teleologicamente direcionada”. (NETTO & BRAZ, 2007, p. 32) 

Segundo Marx (2008) é evidente o salto qualitativo que diferencia o trabalho atual do 

trabalho do homem primitivo, que respondia suas necessidades quase instintivamente. 

Tratamos aqui do trabalho na sua construção particularmente humana. Isto é, o homem ao 

realizar um processo de trabalho tem a capacidade de projetar em sua mente o resultado dessa 

atividade, ao passo que um animal ao responder suas necessidades satisfaz procedendo por 

instintos.  Marx (2008) exemplifica dizendo: 

 

 
Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de 

um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da 

melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em 

realidade. No fim do processo de trabalho aparece um resultado que já existia antes 

idealmente na imaginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o material 

sobre o qual opera; ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em 

mira, o qual constitui a lei determinante do seu modo de operar e ao qual tem de 
subordinar a sua vontade. E essa subordinação não é um ato fortuito. (MARX, 2008, 

p.211-212) 

 

 

Para realização do trabalho, o homem irá articular conhecimentos e habilidades entre 

os homens e, nessa relação entre homem-homem, se faz necessário a criação de uma 

“linguagem articulada”, pois o trabalho se constitui como uma “atividade coletiva” exigindo 

então: “a coletivização de conhecimentos, mas, sobretudo implica convencer ou obrigar 

outros à realização de atividades, organizar e distribuir tarefas, estabelecer ritmos e cadências 

etc.” (NETTO & BRAZ, 2007, p.33-34) 

Se, é o trabalho, o que institui o ser social como tal, dando movimento a humanização 

do homem e sendo condição de vida e de existência, na sociedade capitalista essas relações 

são diferenciadas. Já que neste modo de produção existe uma forma peculiar de trabalho, 

trabalho este que é estranho ao trabalhador, não respondendo as suas necessidades concretas, 

mas sim as necessidades do capital. 

Netto e Braz (2007, p. 60) vão dizer que a relação de produção no capitalismo depende 

do “regime de propriedade dos meios de produção fundamentais”. Diferenciam ainda a 

propriedade coletiva e privada fazendo referência de que:  
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Se a propriedade dos meios de produção fundamentais é coletiva (...) os produtos do 

trabalho são desfrutados coletivamente e nenhum membro do grupo humano se 

apropria do fruto do trabalho alheio; se tal propriedade é privada particular (...) as 

relações decorrentes são de antagonismo, posto que os proprietários dos meios de 

produção fundamentais apropriam-se dos frutos do trabalho dos produtores diretos. 

(NETTO & BRAZ, 2007, p.60) 

  
 

 Percebemos então, que o regime de propriedade privada dos meios de produção será 

determinante para o processo de acumulação da sociedade capitalista já que acaba por dividir 

o processo de produção em dois grupos com interesses de classe antagônicos: aqueles que 

detêm os meios de produção e por isso tem sua acumulação fundamentada na exploração do 

trabalho; e os que não possuem os meios de produção e por essa peculiaridade, vendem o seu 

único bem que é a força de trabalho. Portanto, é dessa forma que a força de trabalho se torna 

para o capitalista uma mercadoria essencial ao processo de produção, mais uma mercadoria 

constituinte das forças produtivas da acumulação burguesa. 

 

 

1.2) O trabalho na sociedade capitalista 

 

O trabalho, antes constituído como a atividade que movimentava o homem para a sua 

humanização devido a sua potencialidade de libertar o sujeito, na sociedade capitalista se 

tornou mecanismo de alienação e acumulação do capital. 

Segundo Marx (2008), verifica-se que o processo de trabalho na sociedade capitalista 

pode ser abordado desde sua dupla determinação não supondo apenas produção de 

mercadorias, mas principalmente a produção e reprodução das relações sociais. A primeira 

determinação é a dimensão ontológica analisada a partir dos elementos constitutivos de 

qualquer processo de trabalho, conforme o expresso no tópico anterior, e a segunda trata da 

dimensão Histórica que é específica da sociedade burguesa visto que a ordem que se funda na 

exploração do trabalho assalariado não é eterna, porém construída socialmente. 

 No processo de valorização é que se inicia a acumulação capitalista, nela o capitalista 

compra meios de produção e a mercadoria Força de Trabalho. Injeta no processo de produção 

capital sob a forma de dinheiro que utiliza para a compra dos meios de produção e a 

mercadoria força de trabalho. Em seu processo de produção, irá produzir uma dada 

mercadoria que ao se realizar trará o retorno de todo o capital investido no início do processo. 

(MARX, 2008, p. 225) 
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Ocorre que, nesse processo de valorização, existe um determinante fundamental para a 

acumulação capitalista que é a mercadoria Força de Trabalho, única capaz de criar valor. O 

que irá gerar o lucro para o capitalista será a especificidade dessa mercadoria, única capaz de 

gerar valor e mais-valor do que ela custa, pois o seu valor de uso é fonte de valor. Netto e 

Braz (2007) definem a qualidade constitutiva dessa mercadoria: 

 

a força de trabalho possui uma qualidade única, um traço que a distingue de todas as 

outras mercadorias: ela cria valor – ao ser utilizada, ela produz mais valor que o 

necessário para reproduzi-la, ela gera um valor superior ao que custa. E é justamente 
aí que se encontra o segredo da produção capitalista: o capitalista paga ao 

trabalhador o equivalente ao valor de troca de sua força de trabalho e não o valor 

criado por ela na sua utilização (uso) – e este último é maior que o primeiro. 

(NETTO & BRAZ, 2007, p.100) 

 

 

 

No capitalismo, a esfera da produção pelos trabalhadores será condicionada não só à 

produção de mercadorias, mas ao mesmo tempo às riquezas produzidas pela expropriação do 

trabalho não pago
1
.  

Quando o capital alcança um número determinado de trabalhadores num mesmo 

processo de produção, produzindo em maior quantidade, os trabalhadores estão produzindo 

conjuntamente, estão cooperando mutuamente para a produção. Marx (2008) afirma que o 

início do processo de produção industrial capitalista se distingue da oficina do mestre de 

artesão apenas quantitativamente, que, independente do número de trabalhadores empregados 

no mesmo processo de produção em nada é alterada a taxa de exploração de mais-valia. Ao 

trabalhador, o capitalista pagará somente o “valor médio da força de trabalho”, no entanto 

utilizam-se dos mesmos meios de produção diminuindo os custos e incentivando-os para a 

produção. Com isso, a Lei da Produção do Valor se realizará plenamente quando empregar 

simultaneamente um número determinado de trabalhadores num mesmo processo de 

produção. Essas formas de trabalho nas quais trabalhadores, num mesmo processo de 

produção, atuam simultaneamente e coletivamente partilhando de um mesmo plano de 

trabalho, chama-se cooperação. (MARX, 2008, p. 375) 

Dessa forma, o processo de trabalho que antes era somente processo de criação de 

valores de uso que saciariam necessidades humanas, na sociedade capitalista transforma-se 

em acumulação do capital, produção de mercadorias e reprodução de relações sociais, 

                                                

1
 O trabalho não pago é também chamado de trabalho excedente que se conforma com o trabalho 

necessário a produção das mercadorias dentro da mesma jornada de trabalho. É aquele que produz 
além do necessário para os meios de subsistência do trabalhador e torna-se propriedade do 
capitalista. (NETTO & BRAZ, 2007, p. 106) 
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tornando imprescindível a produção e reprodução da força de trabalho para a manutenção da 

ordem capitalista. Antunes (2010) caracteriza esse processo como a “desrealização do ser 

social” afirmando ainda que:  

O processo de trabalho se converte em meio de subsistência. A força de trabalho 

torna-se, como tudo, uma mercadoria, cuja finalidade vem a ser a produção de 

mercadorias. O que deveria ser a forma humana de realização do indivíduo reduz-se 

à única possibilidade de subsistência do despossuído. Esta é a principal contestação 

de Marx: a precariedade e perversidade do trabalho na sociedade capitalista. 

Desfigurado, o trabalho torna-se meio e não “primeira necessidade” de realização 

humana. (ANTUNES, 2010, p.145) 
 

 

Dessa maneira, na sociedade capitalista as necessidades do homem não são saciadas 

na relação direta entre o homem e a natureza, pois na ordem que se funda na exploração do 

trabalho não pago ao trabalhador, a satisfação das necessidades humanas é intermediada por 

outro homem, neste caso o detentor da propriedade privada dos meios de produção.  

Portanto, esta é a contradição central do capitalismo, pois os trabalhadores necessitam 

vender a sua única mercadoria – a força de trabalho - como forma de subsistência, retirando 

assim a sua dimensão de “primeira necessidade” do processo de trabalho, reforçando-a como 

um meio de satisfação das suas necessidades. 

 

 

1.3) Fordismo, Toyotismo e as mudanças no mundo do trabalho  

 

Ao longo do século XX vivenciamos o desenvolvimento do modo de produção 

capitalista que aprofundava cada vez mais suas relações de produção, tornando-se dominante 

mundialmente. Trata-se de um sistema dotado de metamorfoses de processos de trabalho, de 

acordo com o período histórico em que perpassam as relações de produção. Independente dos 

diferenciados processos de trabalho, aspectos de consumo e práticas do Estado, o que vem 

caracterizar o modo de produção capitalista continua sendo a busca incessante por lucros 

através da produção e, principalmente da exploração do trabalho. 

Uma das formas de organização da produção e da forma de acumulação no 

capitalismo foi o modelo fordista-keynesiano. De acordo com Harvey (1992, p. 121), o 

“marco simbólico” do início do Fordismo data de 1914, quando Henry Ford estabelece em 

sua linha de produção a deliberação da jornada de trabalho de “oito horas e cinco dólares” 

objetivando a produção e o consumo de massa com o controle e disciplina da força de 

trabalho, tanto no âmbito da produção como em seu tempo de lazer.  

Harvey (1992, p.124) afirma que até os anos de 1930 a linha de produção fordista era 

comum nos Estados Unidos, mas com desdobramento não tão sólido na Europa. Após a crise 
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que se instaurou no início da década de 1930, o modelo Fordista se tornou a resposta do 

capital à crise.  

Segundo o autor: 

 

 

É nesse contexto confuso que temos de compreender as tentativas altamente 

diversificadas em diferentes nações-Estado de chegar a arranjos políticos, 

institucionais e sociais que pudessem acomodar a crônica incapacidade do 

capitalismo de regulamentar as condições essenciais de sua própria reprodução. 
(HARVEY, 1992, p.124) 

 

 

O Fordismo tornou-se um regime de acumulação maduro após 1945, como mecanismo 

de desenvolvimento das bases do sistema capitalista num período de expansão pós-guerra. 

Um real impulso com crescimento internacional, incluindo os países Europeus, o Japão e 

países de Terceiro Mundo. (HARVEY, 1992, p.125). 

De acordo com Harvey: 

 

 

o crescimento fenomenal da expansão de pós-guerra dependeu de uma série de 

compromissos e reposicionamentos por parte dos principais atores dos  processos de 

desenvolvimento capitalista. O Estado teve de assumir novos (keynesianos) papéis e 

construir novos poderes institucionais [...]. O equilíbrio de poder, tenso mas mesmo 

assim firme, que prevalecia entre o trabalho organizado, o grande capital corporativo 

e a nação-Estado, e que formou a base de poder da expansão do pós-guerra, não foi 

alcançado por acaso – resultou de anos de luta. (HARVEY, 1992, p.125) 

 

 

Dessa forma, enquanto o capital se expandia adaptando o consumo à produção com 

base no modelo fordista/taylorista, o Estado intervinha com políticas sociais nas condições de 

vida dos trabalhadores para que eles pudessem satisfazer suas necessidades na esfera do 

consumo. 

Com a produção fordista, as relações capitalistas e a sua expansão intensificaram ainda 

mais a exploração da classe trabalhadora a partir da indústria e dos processos de trabalho que 

separavam o planejamento da execução baseados na produção em massa cronometrada pelo 

tempo taylorista. O capital passa a estimular o consumo através das políticas sociais, 

constituindo um tipo de consumidor padronizado e massificado adequado a acumulação 

fordista. Reproduzindo as palavras de Harvey (1992, p. 118) são “novos conceitos sobre as 

nossas necessidades e desejos básicos na vida” que moldam um novo consumidor 

Segundo Behring e Boschetti (2009, p. 96), o Welfare State é um termo utilizado para 

classificar os países que executaram políticas sociais com o direcionamento fordista-

keynesiano. Afirmam ainda que a expressão surgiu na Inglaterra e não pode ser utilizado 
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como referência em todos os países europeus, citando os exemplos diferenciais a França e a 

Alemanha. 

O Welfare State é marcado pela ampliação dos serviços sociais oferecidos pelo Estado 

e a manutenção do pleno emprego. Tem como principal objetivo o combate à pobreza, 

fundamentado na garantia universal aos direitos, devendo o Estado garantir assistência a todos 

que necessitem. A base de seu financiamento está nos impostos fiscais e não na contribuição 

previdenciária. (Behring & Boschetti, 2009, p. 94; 97) 

Segundo Behring e Boschetti (2009, p. 89) na época do Pleno Emprego ocorreu uma 

melhoria significativa nas condições de vida dos trabalhadores que, neste contexto, deixaram 

de lado a sua luta contra a desigualdade social, achando que seria possível a combinação entre 

“acumulação e certos níveis de desigualdade.” 

Dessa forma, o exaurimento do modelo de acumulação fordista keynesiano foi 

propício pois, de acordo com Behring e Boschetti (2009, p.118) 

 
 

pelo encontro de: crises clássicas de superprodução, cujos esforços de limitação por 

meio do crédito perderam eficácia [...]; contenção brusca dos rendimentos 

tecnológicos [...]; crise do sistema imperialista [...]; crise social e política nos países 

imperialistas com ascenço das lutas[...]; e crise de credibilidade do capitalismo, 

enquanto sistema capaz de garantir o pleno emprego, o nível de vida e as liberdades 

democráticas. (Behring & Boschetti, 2009, p. 118) 

 

 

Sem acesso ao trabalho, e, portanto ao consumo de massa, extensa parcela da 

população começou a demonstrar sua insatisfação devido às formas desiguais com as quais o 

regime de acumulação da produção em massa vinha sendo disseminado. A rigidez do 

Fordismo expressa nos mercados, nos investimentos e nos contratos de trabalho rebatia 

fortemente nas formas de vida e de trabalho da classe trabalhadora. Logo, toda tentativa de 

superação desses problemas esbarrava nos movimentos de luta dos trabalhadores. (HARVEY, 

1992, p.132; 136) 

De acordo com Harvey (1992, p.134; 136) o regime de acumulação Fordista se 

sustentou até 1973, quando se iniciou uma grande recessão como conseqüência da 

desvalorização do dólar e a forte inflação que aguçava ainda mais a crise com o aumento do 

preço do petróleo. 

Segundo o autor esse foi um momento marcado por intenso  

 

período de racionalização, reestruturação e intensificação do controle do trabalho 

(caso pudessem superar ou cooptar o poder sindical). A mudança tecnológica, a 

automação, a busca de novas linhas de produto e nichos de mercado, a dispersão 

geográfica para zonas de controle do trabalho mais fácil, as fusões e medidas para 
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acelerar o tempo de giro do capital passaram ao primeiro plano das estratégias 

corporativas de sobrevivência em condições gerais de deflação. (HARVEY, 1992, 

p.137) 

 

De acordo com Antunes (2009, p. 31) após o grande período de expansão e 

acumulação do capital que ocorreu ao longo do século XX, sendo o auge da acumulação 

fordista/taylorista, o capitalismo passa a sinalizar a crise que se efetivaria a partir dos anos de 

1970, o que rebateu desmedidamente nas formas de vida e de trabalho da classe trabalhadora.  

Emprego e Desemprego, trabalho formal e informal, trabalho pago, trabalho mal pago 

e trabalho não-pago (escravo), trabalho legal e ilegal, qualificação e desqualificação da mão-

de-obra, excesso de oportunidades e falta de oportunidades, etc. Este é o retrato do trabalho na 

sociedade atual, representando as últimas tendências do capital que tem nos levado a discutir 

os principais tensionamentos acerca do que fundamenta o modo de produção capitalista. 

Antunes afirma que: 

 

 

As formas mais estáveis de emprego, herdadas do fordismo, foram desmontadas e 

substituídas pelas formas flexibilizadas, terceirizadas, do que resultou um mundo do 
trabalho totalmente desregulamentado, um desemprego maciço, além da 

implantação de reformas legislativas nas relações entre capital e trabalho. 

(ANTUNES, 2009, p.77-78) 

 

 

Segundo Iamamoto (2008) a mudança que sobrevém num contexto socioeconômico 

com a crise do capital que se instaura em 1970 vem representar a crise deste modelo. É o que 

Harvey (1992, p. 140) qualifica como “Acumulação Flexível”. Um novo padrão de 

acumulação que terá incidência direta na divisão sócio-técnica do trabalho e no próprio 

mercado de trabalho, com uma profunda diferenciação do mesmo a fim de reduzir ainda mais 

os custos da produção. 

As transformações ocorridas no mundo do trabalho têm como base a reestruturação 

produtiva (a forma dominante é o Toyotismo que se instaura primeiramente no Japão) que vai 

garantir a busca incessante por lucros através da globalização financeira, mediante 

trabalhadores polifuncionais e um crescente avanço tecnológico, a automação da produção 

que vem substituindo o trabalho vivo.  

Sustenta Antunes (2009) que a resposta à crise do Welfare State se dará num novo 

padrão de acumulação flexível que irá se expandir pelo ocidente mesclando-se com o padrão 
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fordista/taylorista afetando diretamente a “classe-que-vive-do-trabalho”
2
, pois no lugar de 

uma política de pleno emprego, os trabalhadores se tornaram cada vez mais informais, 

subcontratados, terceirizados, temporários e precarizados.  

Antunes (2010) afirma ainda que esse novo modelo de acumulação afetará não apenas 

as condições objetivas para realização do trabalho, mas principalmente a dimensão subjetiva 

da “classe-que-vive-do-trabalho”, exacerbando a competitividade entre os próprios 

trabalhadores que não se enxergam mais como classe trabalhadora. 

Se, no modelo de acumulação capitalista fordista/taylorista quem iria comprar as 

mercadorias produzidas era um “consumidor de massa”, no modelo toyotista o capital é ainda 

agressivo, pois além de não garantir direitos sociais, não obstante, vem forjar um novo 

consumidor que tem necessidades supérfluas produzidas pelo próprio capital. Segundo 

Antunes trata-se de uma: 

 

 
sociedade do consumo destrutivo e supérfluo, ao mesmo tempo em que cria 

necessidades múltiplas de consumo fetichizado e estranhado, impede que os 

verdadeiros produtores da riqueza social participem até mesmo do universo (restrito 

e manipulado) do consumo. (ANTUNES, 2005, p. 41) 

 

 

A vigência desse novo modelo de acumulação ocasionou enormes conseqüências na 

classe trabalhadora. A maior delas, segundo Antunes (2010, p. 38), foi o afastamento de 

qualquer possibilidade para a classe trabalhadora que não se referisse aos interesses do 

capital. A medida com que a classe trabalhadora se adapta aos interesses do capital inserindo 

em seu processo de trabalho a lógica da produtividade, eficácia e eficiência sob a ameaça do 

desemprego vão desestabilizando cada vez mais o movimento dos trabalhadores que não se 

vêem mais como parte dessa classe e, portanto dessa luta. 

Segundo Antunes (2009, p. 29) “sua continuidade, vigência e expansão não podem 

mais ocorrer sem revelar uma crescente tendência de crise estrutural que atinge a totalidade 

do seu mecanismo”.  Não vivenciamos mais ciclos de desenvolvimento alternados por crises. 

Trata-se agora de uma “crise estrutural”. Por isso, em momentos de crise do capital é 

necessário que se crie estratégias para que não se encerre ou enfraqueça a acumulação.  

                                                

2
 Antunes (2009, p.102) utiliza o termo para reafirmar o sentido da classe trabalhadora. Define então, 

a “classe-que-vive-do-trabalho” como “a classe trabalhadora, hoje inclui a totalidade daqueles que 
vendem a sua força de trabalho, tendo como núcleo central os trabalhadores produtivos.(...)Ela não 
se restringe, portanto, ao trabalho manual direto, mas incorpora a totalidade do trabalho social, a 
totalidade do trabalho coletivo assalariado.” 
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Antunes (2010) afirma ainda que uma das maiores manifestações que a crise estrutural 

do capital tem ocasionado é o desemprego estrutural que atinge milhares de pessoas no 

mundo inteiro. Crise essa que se expressa de modo contraditório já que, de um lado diminui o 

operariado e do outro, aumenta o subproletariado. (ANTUNES, 2010, p. 47). Com condições 

de trabalho cada vez mais pressionadas à precarização ou até mesmo pelo desemprego os 

mecanismos de força política e de luta dos trabalhadores como os sindicatos tornam-se 

cooptados e coerentes com o capital. Ainda segundo Antunes: 

 

 
Os sindicatos estão aturdidos e exercitando uma prática que raramente foi tão 

defensiva. Distanciam-se crescentemente do sindicalismo e dos movimentos sociais 

classistas dos anos 60/70, que propugnavam pelo controle social da produção, 

aderindo ao acrítico sindicalismo de participação e de negociação, que em geral 

aceita a ordem do capital e do mercado, só questionando aspectos fenomênicos 

dessa mesma ordem. Abandonam as perspectivas que se inseriam em ações mais 

globais que visavam a emancipação do trabalho, a luta pelo socialismo e pela 
emancipação do gênero humano, operando uma aceitação também acrítica da social-

democratização, ou o que é ainda mais perverso, debatendo no universo da agenda e 

do ideário neoliberal. (ANTUNES, 2010, p.40-41) 

 

 

Não se trata de um novo padrão de sociabilidade, essas transformações expressam 

ainda mais as estratégias do capitalismo para expropriar intensamente a mais-valia do 

trabalhador. A passagem do Fordismo ao Toyotismo, para Antunes (2010) não pode ser 

compreendida como  

 

 
um novo modo de organização societária, livre das mazelas  do sistema produtor de 

mercadorias e, o que é menos evidente e mais polêmico, mas também nos parece 

claro, não deve nem mesmo ser concebido como um avanço em relação ao 

capitalismo da era fordista e taylorista. (ANTUNES, 2010, p. 41) 

 

 

 Trata-se do mesmo trabalho, constituinte do modo de produção capitalista, gerador de 

mais-valia e necessário para a acumulação. Para Antunes (2010, p.176) o trabalho não está 

desaparecendo, o que ocorre é “um processo de retroalimentação que gera a necessidade de 

encontrar uma força de trabalho ainda mais complexa, multifuncional, que deve ser 

explorada de maneira mais intensa e sofisticada”. A acumulação capitalista é dependente do 

trabalho como dispêndio de força de trabalho humana, sem considerar suas qualidades 

específicas se diferenciando apenas pelo tempo socialmente despendido, o que se torna ainda 

mais acentuado com a heterogeneidade qualitativa do trabalho na atualidade.  Assim como 

considera Iamamoto (2008): 
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Não é possível desconhecer a crescente diferenciação ou heterogeneidade das 

formas de trabalho remunerado e das classes trabalhadoras, ante a tendência de 

retração da demanda do trabalho industrial e agrícola e o crescimento relativo da 

capacidade de absorção do setor de serviços, já em saturação. [...] Constata-se, 

ainda, a convivência de formas de trabalho assalariado com o trabalho autônomo, 

doméstico, clandestino e as múltiplas expressões de precarização dos vínculos e 

relações de trabalho, com amplo comprometimento das conquistas e direitos 

trabalhistas, assim como das tradicionais estratégias de organização e luta sindical. 

(IAMAMOTO, 2008, p.86) 

 

 

Ainda segundo a autora: 

 

 
a incorporação das conquistas da ciência no processo de reprodução na sua 

globalidade [...] contribui para acelerar a produtividade do trabalho e a rotação do 

capital, permitindo uma ampliação das taxas de lucratividade. A concentração e 

centralização de capitais, impulsionadas pelo crédito e pela concorrência, ampliam a 
escala de produção. Com isso, o decréscimo relativo de capital variável aparece 

inversamente como crescimento absoluto da população trabalhadora, mais rápidos 

que os meios de sua ocupação. (IAMAMOTO, 2008, p.157) 

 

 

 

Ocorre que, com as inovações tecnológicas, o modo de produção capitalista 

revolucionou suas forças produtivas de forma que a pobreza hoje não está mais relacionada à 

escassez, mas sim a abundância de mercadorias. Com as inovações em maquinaria as 

mercadorias produzidas seriam suficientes para a manutenção da vida de toda a humanidade. 

No entanto, hoje vivemos em meio as grandes crises de superprodução. Ao inserir maquinaria 

e, através dela substituir mão-de-obra humana sem reduzir a jornada de trabalho, o modo de 

produção capitalista consegue extrair mais valia relativa e descartar pessoas. Trata-se de uma 

opção do sistema, outra saída seria a diminuição da jornada de trabalho e manter todos em 

idade produtiva trabalhando.  

Dessa forma, podemos concluir que o trabalho na sociedade capitalista se constitui 

como o avesso do avesso, já que o mesmo trabalho que funda ontologicamente o ser social 

com uma atividade emancipatória, gerador de toda riqueza socialmente produzida na ordem 

do capital, no entanto, os trabalhadores – não têm acesso a esta riqueza, já que para satisfazer 

as suas necessidades precisam vender a sua força de trabalho – a outro homem – numa 

condição de assalariamento. Com isso, após a grande crise do capital que se inicia na década 

de 1970, grande parcela da população é atingida pelo desemprego estrutural, condicionando 

sua sobrevivência aos atuais programas governamentais de transferência de renda, que 

assumem um caráter compensatório e emergencial, além dos trabalhos informais e até mesmo 

a ilegalidade.  
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Uma vez que a satisfação das necessidades dos trabalhadores está condicionada ao 

trabalho, este se constitui como um direito essencial para a sobrevivência da maior parte da 

população. Desta forma, na sociedade capitalista os trabalhadores desempregados, informais 

ou ilegais são vistos como categoria supérflua, necessária apenas para diminuição dos salários 

pagos aos trabalhadores formais. 
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CAPÍTULO 2) A POLÍTICA SETORIAL DE ATENDIMENTO AOS 

ADOLESCENTES 

 

Apreender a dinâmica do trabalho do assistente social no Centro de Recursos 

Integrados de Atendimento ao Adolescente em Cabo Frio, em seus limites e possibilidades 

é também trazer à tona o debate acerca do usuário destes serviços: o adolescente em 

conflito com a lei. Dessa forma, não há como deslocar o debate de como vem se 

construindo o fazer profissional em Instituições de restrição de liberdade sem dimensionar 

como se constitui o atendimento a este adolescente.  

Na recente discussão sobre a diminuição da idade penal ou nos crimes de 

repercussão nacional em que adolescentes estão envolvidos, parcela significativa da 

sociedade civil afirma como “solução” para os problemas com adolescentes em conflito 

com a lei pesadas penas privativas de liberdade alegando-se a ineficácia das Medidas 

Socioeducativas nos casos de cometimento de atos infracionais.  

Tais debates trazem à tona novamente a temática dos adolescentes em conflito com 

a lei, entretanto, atualmente trata-se de um movimento ao revés. Afirmamos como um 

movimento contrário, pois, se na década de 1980, movimentos sociais e sociedade civil 

lutavam por uma política de proteção integral e contra perspectiva de “situação irregular” 

expressa no Código de Menores, culminando na elaboração e aprovação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), atualmente vemos uma deslocação dos discursos com 

intensos questionamentos sobre a eficácia do mesmo e fortes posicionamentos a favor do 

aprisionamento dos adolescentes. 

Com isso ao tratarmos o perfil dos adolescentes em conflito com a lei atendidos no 

CRIAAD – Cabo Frio há que se considerar como vem se constituindo o atendimento 

desses adolescentes em nosso país fazendo todo um apanhado histórico da política setorial 

direcionada a crianças e adolescentes a fim de entender os desafios que se colocam hoje 

aos profissionais de serviço social na efetivação dos direitos desses usuários. 

Dessa forma, o histórico do tratamento à questão nos mostra que a todos os 

momentos em que o Estado se oferecia a tratar da infância pobre ou abandonada 
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encontrada marginalizada de modo efetivo, suas ações possuíam caráter de “internação”, 

ou seja, afastamento do convívio social-comunitário e familiar, hoje considerado pelo ECA 

como último recurso. (BAZÍLIO, 2008, p. 42). Silva e Silva (2009) indicam que o 

atendimento a crianças e adolescentes no Brasil sempre esteve marcado por três traços 

importantes: 

 
o caráter classista que estabelece uma programática voltada para as crianças e 

adolescentes das classes subalternizadas; o recurso freqüente da 

institucionalização para estabelecer o controle da pobreza, e o uso da repressão e 

do controle em detrimento da proteção. (SILVA,J. & SILVA,M. 2009, p.129) 

 

 

As Igrejas e Instituições filantrópicas eram encarregadas pelo Estado a prestar 

assistência a essas crianças. No entanto, conforme apontam Couto e Melo (1998, p.28), ao 

longo da história essas mesmas Instituições que deveriam protegê-las se manifestaram 

como aparelhos de profunda segregação, violência e negligência como se as crianças e 

adolescentes pudessem ser castigados ou corrigidos pelas condições sociais em que se 

deparavam. 

As questões referentes à infância pobre só se tornam uma preocupação pública, e 

então merecedora de maior intervenção, quando o Estado faz uma articulação entre o 

econômico, o político e o social. 

A criação do Código de Menores e do Serviço de Assistência ao Menor (SAM) 

simbolizou a legitimação das questões relativas à infância caracterizado-a como questão 

social. Segundo Ferreira e Noronha (1998) a criação do Código veio representar um 

avanço para a época, reafirmam ainda que: 

 

 
O Código de menores de 1927, projeto elaborado por Mello Mattos, foi a 

consolidação das leis de proteção e assistência aos menores, reunindo todas as 

normas existentes em um código único para vigorar em todo Território Nacional. 

(FERREIRA & NORONHA, 1998, p.142) 

 

 

No entanto, as expressões da questão social apresentadas pela problemática da 

infância continuaram praticamente as mesmas apesar de toda uma adaptação aos modelos 

científicos e a assistência psicopedagógica aos adolescentes caracterizados como 

“carentes” ou “delinquentes” que eram propostos na época. (CARVALHO, 2000, p. 186).  

A partir das críticas da sociedade civil sobre as horríveis condições físicas das 

instituições que, ao invés de destruir a marginalização acabavam por reproduzir ainda 

mais, o SAM foi extinto e seu espaço ocupado pela Fundação Nacional de Bem-Estar do 
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Menor (FUNABEM). (CARVALHO, 2000, p. 186). Segundo Silva (2005) embora todos 

os movimentos de luta na década de promulgação do Código de Menores, em 1979, num 

contexto nacional e internacional exigindo proteção a crianças e adolescentes 

 

 
O „novo‟ Código, lançado em um momento de contestação política e respaldado na 

Política Nacional de Bem-Estar do Menor (PNBM), representava os ideais dos 

militares que estavam em crise. Não correspondia aos interesses das forças políticas 

e da sociedade civil e nem representava os interesses das crianças e dos 

adolescentes, os quais permaneciam confinados nas instituições totais e submetidos 

ao poder discricionário do juíz de Menores. (SILVA, 2005, p. 32) 

 

 

Com a criação da FUNABEM, a concepção sobre a marginalidade passa a ser a 

prática de atos ilegais e toda criança pobre era julgada como parte de um grupo que poderia 

se marginalizar.  

Couto e Melo (1998, p. 33) indicam que: 

 

 
a FUNABEM herda do SAM as locações, os profissionais e os internos e, na 
tentativa de modificar a imagem que a população fazia da antiga instituição, volta 

seu discurso para a não internação e a busca de meios de integrar o menor na 

sociedade. Na prática, estes discursos ficaram perdidos. 

 

 

De modo geral, a FUNABEM acabou por persistir nos mesmos erros do antigo 

SAM, pois com o número enorme de internações de crianças que eram culpabilizadas pelo 

fato de serem pobres, as instituições incharam. (COUTO & MELO, 1998, p. 35) 

Denúncias de maus tratos e corrupção também ocorreram e em meados da década 

de 1980, com a pressão dos movimentos sociais que se encontravam em plena ebulição, 

ocorreu o verdadeiro desmonte da FUNABEM e a elaboração do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a primeira legislação a reconhecê-los como cidadãos de direitos em nosso 

país. (COUTO & MELO, 1998, p. 36) 

Como indica Silva (2005): 

 

 
o ECA nasceu em resposta ao esgotamento histórico-jurídico e social do Código de 

menores de 1979. Nesse sentido, o Estatuto é processo e resultado porque é uma 

construção histórica de lutas sociais dos movimentos pela infância, dos setores 

progressistas da sociedade política e civil brasileira, da „falência mundial‟ do direito 

e da justiça menorista, mas também é expressão das relações globais internacionais 

que se reconfiguravam frente ao novo padrão de gestão de acumulação flexível do 

capital. (SILVA, 2005, p. 36) 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente renova os métodos de intervenção em 

relação à infância no Brasil, as práticas de maus tratos e castigos substituem-se por respeito 

ao desenvolvimento dos mesmos. 

Assegura-se com o ECA: 

 
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 
e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

 

 

No que pese aos avanços contidos no ECA, ele por si só, não apresenta a resposta 

completa aos problemas da infância no Brasil, até porque mesmo com todos os avanços 

que a legislação nos proporcionou  reconhecendo crianças e adolescentes como sujeitos de 

direitos, há ainda hoje um distanciamento da legislação a sua efetivação como mecanismo 

da garantia desses direitos. Aquelas características dos modelos de assistência a crianças e 

adolescentes antecessores ao ECA continuam latentes em Instituições responsáveis pelo 

acompanhamento das Medidas Socioeducativas  previstas na  lei complementar n° 

8.069/90.  

Os problemas se acentuam ainda mais com a profunda ofensiva neoliberal iniciada 

a partir da década de 1990 e com o aumento da violência nessas últimas décadas, mídia e 

opinião pública passam a ser manipulados num eminente processo consolidado 

ideologicamente de criminalização da pobreza. Silva (2005) ao efetuar suas reflexões 

acerca do ECA, afirma que: 

 

 
foi uma conquista obtida tardiamente nos marcos do neoliberalismo, nos quais os 

direitos estão ameaçados, precarizados e reduzidos, criando um impasse na 

„cidadania de crianças‟, no sentido de tê-la conquistada formalmente, sem, no 

entanto, existir condições reais de ser efetivada e usufruída. (SILVA, 2005, p.36) 

 

 

Ademais, o ECA é a expressão e afirmação da luta dos movimentos sociais 

justamente contra a criminalização da pobreza, tornando possível aos jovens em conflito 

com a lei uma alternativa de ação socioeducativa. 

O ECA substitui os métodos de atendimento ao adolescente ao distinguir as 

medidas protetivas das medidas socioeducativas diferente da legislação anterior que 
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estabelecia a doutrina da “situação irregular”. Conforme o Art 106 do ECA: “Nenhum 

adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por 

ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.” Portanto, aos 

adolescentes que cometem atos infracionais são aplicadas as medidas socioeducativas com 

as devidas garantias processuais. 

O ECA estabelece seis tipos de medidas socioeducativas 

1) a advertência que consistirá em uma repreensão verbal que será transformada em 

um termo e assinada;  

2) a obrigação de reparação do dano nos casos de deteriorações patrimoniais;  

3) a prestação de serviços à comunidade que se resume a realização de atividades 

gratuitas em Instituições por período que não ultrapasse a seis meses;  

4) a liberdade assistida sob a responsabilidade de uma equipe para orientação na 

medida socioeducativa com o objetivo de fazer o acompanhamento do adolescente 

permanecendo o mesmo sob os cuidados de sua família; 

5) a semiliberdade que pode ser determinada desde o inicio do cumprimento da 

medida socioeducativa ou como progressão para o meio aberto, estando o adolescente em 

uma Unidade de Atendimento com saídas autorizadas para escolarização, 

profissionalização e convívio familiar; 

6) internação provisória estabelecida por um período máximo de 45 dias enquanto 

ocorre a averiguação do processo; e a internação em estabelecimento educacional que deve 

ser aplicada somente nos casos de atos infracionais cometidos mediante grave ameaça ou 

violência à pessoa, por reincidência ou por descumprimento de uma medida imposta 

anteriormente. 

Com o objetivo de regular e normatizar o atendimento aos adolescentes em conflito 

com a lei em cumprimento de medida socioeducativa no Brasil, desde 2002 a Secretaria 

Especial de Direitos Humanos juntamente com a Associação Brasileira de Magistrados e 

Promotores da Infância e Juventude (ABMP), o Fórum Nacional de Organizações 

Governamentais de Atendimento à Criança e ao Adolescente e o Conselho Nacional dos 

direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) iniciaram uma série de encontros para 

discussão sobre o atendimento socioeducativo. 

Tais discussões possibilitaram a construção do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) com o intuito de dar concretude à política de proteção integral 

expressa no ECA. 

O SINASE se constitui então, como uma política pública de implantação do 
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atendimento das medidas socioeducativas ligada a todas as outras políticas públicas 

existentes. Sua normativa envolve desde a apuração do ato infracional até a execução das 

medidas socioeducativas. De tal modo que representa um instrumento construído com o 

objetivo de dar diretrizes ao atendimento dos adolescentes em conflito com a lei no Brasil 

com vistas à garantia do pleno desenvolvimento dos adolescentes. 

O SINASE estabelece as funções de cada órgão federativo, estimula a aplicação de 

medidas socioeducativas em meio aberto; também dá relevância as dimensões pedagógicas 

da medida socioeducativa em detrimento do caráter punitivo e estabelece as adaptações das 

unidades de internação para o possível desenvolvimento dos adolescentes. 

Como consta no SINASE: 

 

 
Com a formulação de tais diretrizes e com o compromisso partilhado a república 

certamente poderá avançar na garantia dessa ABSOLUTA PRIORIDADE da nação 

brasileira: a criança e o adolescente. Em especial, criam-se as condições possíveis 

para que o adolescente em conflito com a lei deixe de ser considerado um problema 
para ser compreendido como uma prioridade social em nosso país. (SINASE, 2006, 

p.14) 

 

 

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) foi criado pelo 

decreto N° 18.493, de 26 de Janeiro de 1993 para execução das Medidas Socioeducativas 

no estado do Rio de Janeiro aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei.  Atualmente 

o DEGASE está vinculado a Secretaria Estadual de Educação e com dotação orçamentária 

própria. 

O DEGASE é o órgão responsável pela execução de medidas socioeducativas 

privativas e restritivas de liberdade no estado do Rio de Janeiro, abrangendo unidades de 

Internação e de Semiliberdade, tais como: o Instituto Padre Severino, responsável pelo 

acompanhamento de medida de Internação Provisória; a Escola João Luís Alves, o 

Educandário Santo Expedito, o Educandário Santos Dumont e o Centro de Atendimento 

Intensivo Belford Rocho responsáveis pelo acompanhamento da medida socioeducativa de 

Internação; e os 17 Centros de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente 

espalhados por todo o estado para o acompanhamento de Medida Socioeducativa de 

Semiliberdade.   

 

2.1) Breve histórico do Centro de Recursos Integrados de Atendimento aos 

Adolescentes CRIAAD em Cabo Frio (antigo CRIAM – Centro de Recursos 

Integrados de Atendimento ao Menor)  
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Fundado em 14 de julho de 1988 o Centro de Recursos Integrados de Atendimento 

ao Menor (CRIAM) - inicia sua história como parte do programa de descentralização 

iniciado pela FUNABEM. Tal programa estava fundamentado justamente na insuficiência 

do modelo de atendimento da época, indicando a necessidade de passagem do atendimento 

para os municípios, a partir da integração entre estados, comunidades e União. 

(MOREIRA, 2005, p.112) 

 

 
as relações entre municípios, estado do Rio de Janeiro e Governo federal não eram 

tão organizadas no trato da questão da infância e juventude, o que demandou a busca 

de alternativas que pudessem resolver em um curto espaço de tempo as exigências 

de descentralização proposta. (MOREIRA, 2005, p.112) 

 

 

Sob a perspectiva dos formuladores do Programa, a melhor alternativa para o 

atendimento socioeducativo era o repasse para os municípios justificando que, assim, 

poderiam possibilitar um maior controle social sobre o atendimento. No entanto, 

conhecendo a realidade dos municípios pode-se concluir a inviabilidade do repasse. 

(MOREIRA, 2005, p. 113) 

A autora afirma que a alternativa escolhida foi a estadualização do sistema, 

reafirmando que as práticas correcionais-punitivas ainda estavam extremamente 

relacionadas à “manutenção de estruturas de poder criminalizadoras da pobreza”. 

(MOREIRA, 2005, p.113). 

Moreira (2005, p.118) aponta que à época de sua implementação o CRIAM era 

responsável pelo acompanhamento dos adolescentes infratores, mas poderia servir como 

abrigo para crianças e adolescentes em situações emergenciais. Após a promulgação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o CRIAM, passa a atuar como órgão executor de 

Medidas Socioeducativas de Semiliberdade, Liberdade Assistida e Prestação de Serviços 

Comunitários. Com a municipalização das medidas socioeducativas em meio aberto no ano 

de 2008, a Unidade ficou responsável somente pelas medidas socioeducativas de 

Semiliberdade. 

Recentemente, o nome da instituição foi modificado passando de CRIAM para 

Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD) através de um 

decreto do atual governador do Estado, Sérgio Cabral. O decreto de N° 41.983 publicado 

no Diário oficial em 07 de agosto de 2009 salienta a modificação como imprescindível “à 

singularidade dos serviços prestados pelo Novo DEGASE, e a necessidade de adequação 
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da terminologia adotada em unidades de atendimento ao adolescente em conflito com a lei, 

de forma a não se utilizar mais o termo “menor”, que preconiza a legislação infanto-

juvenil”. 

  Logo, a nomenclatura CRIAM com a qual eram conhecidas as 17 unidades foi 

substituída conforme a lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre a proteção 

integral à crianças e adolescentes.  

Segundo o art. 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o regime de 

Semiliberdade pode ser determinado no início do processo ou como progressão de uma 

medida socioeducativa de internação, ou seja, como forma de transição para o meio aberto. 

Pressupõe escolarização e profissionalização sem necessidade de autorização judicial para 

tanto, valoriza o retorno à família e a comunidade.  

O CRIAAD em Cabo Frio abrange oito municípios da região, sendo eles: Cabo 

Frio, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, 

Araruama, Saquarema e Rio Bonito.   

 Os adolescentes em acompanhamento no CRIAAD – Cabo Frio passam a semana 

na Unidade com autorização de saídas para atividades externas que cumpram os 

pressupostos da Medida Socioeducativa de Semiliberdade quanto à escolarização e 

profissionalização devendo usar os recursos disponíveis na comunidade, e nos finais de 

semana tem saídas autorizadas para o convívio familiar saindo às 6ª feiras e retornando 

somente às 2ª feiras até as 10hs da manhã conforme as Normas e Procedimentos da 

Unidade. 

A seguir apresenta-se dados sobre a população infanto-juvenil no Brasil, o perfil 

dos adolescentes atendidos no CRIAAD, comparando-os ao perfil nacional. Retrata-se 

também os atos infracionais por eles cometidos, etnia, defasagem escolar, reincidência, uso 

de drogas e a constituição familiar destes adolescentes. 

 

2.2)  “Se eu pudesse eu não seria um  problema social”.
3
 

 

Segundo os dados apresentados no SINASE sobre o perfil da população infanto-

juvenil no país 

 

 

                                                

3
 Refere-se a trecho da música Problema Social de composição de Guará e Fernandinho, 

interpretada por Ana Carolina e Seu Jorge. 
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O Brasil possui 25 milhões de adolescentes na faixa de 12 a 18 anos, o que 

representa aproximadamente 15% (quinze por cento) da população. É um país 

repleto de contradições e marcado por uma intensa desigualdade social, reflexo da 

concentração de renda, tendo em vista que 01% (um por cento) da população rica 

detém 13,5% (treze e meio por cento) da renda nacional, contra os 50% (cinqüenta 

por cento) mais pobres, que detém 14,4% (quatorze vírgula quatro por cento) desta 

(IBGE, 2004). Essa desigualdade social, constatada nos indicadores sociais, traz 

conseqüências diretas nas condições de vida da população infanto-juvenil. 

(SINASE, 2006, p. 17) 

 

 

Dessa forma, a realidade dos adolescentes que cometem ato infracional não é 

diferente, tratando-se de adolescentes que apresentam o mesmo perfil da população infanto-

juvenil brasileira. 

De acordo com o documento do SINASE, um levantamento estatístico da 

Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos identificou que existiam cerca de 39.578 adolescentes no sistema 

socioeducativo no Brasil, representando 0,2% do total de adolescentes existentes no país. 

Na análise de Moreira (2005, p. 62), baseados nos dados do IPEA relativos a setembro 

e outubro de 2002 - “de cada 10 mil adolescentes, 3 deles estão submetidos à medida 

socioeducativa de privação de liberdade, sendo que a maioria, 76%, está localizada na faixa 

etária de 16 a 18 anos.” Ainda segundo a autora, de acordo com pesquisa realizada no ano de 

1998 pela Direção Geral do DEGASE e ainda, pesquisa realizada em 2002 com dados do 

Departamento da Criança e do Adolescente (DCA), da Secretaria de Direitos Humanos, 

apontam que “o quantitativo de internos privados de liberdade no Rio de Janeiro há alguns 

anos oscila entre 650 a 800 adolescentes.” 

Com o propósito de fazer uma abordagem sobre o trabalho do assistente social no 

Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente faz necessário que 

percebamos qual o perfil dos adolescentes atendidos nesta Instituição, portanto, o tópico que 

se segue busca desvelar quem são esses adolescentes usuários desses serviços. Para fazer tal 

pesquisa utilizou-se universo de 263 ingressos de adolescentes referente aos últimos três anos 

de atendimento na Instituição. Os dados foram colhidos do Livro de Estatística da Unidade 

com as informações apanhadas pelos técnicos na entrevista de ingresso deste adolescente na 

Instituição. 

  

Número de Ingressos X Medida Socioeducativa aplicada: 

O gráfico 1 indica o número de ingressos relacionando-os com a medida 

socioeducativa aplicada. Em 2008 o número de ingressos de adolescentes em semiliberdade 
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representava em média 55% dos ingressos, e em 2009 representava aproximadamente 83%, o 

que indica um aumento significativo de 2008 para 2009.  

Gráfico 1: Número de ingressos por medida socioeducativa aplicada:  
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Fonte: Livro de Estatística da Unidade 

 

Considerando-se que desde meados de 2008 o CRIAAD atende somente a medida 

socioeducativa de Semiliberdade devido à municipalização das medidas socioeducativas em 

meio aberto o que justifica o ingresso de apenas 2 adolescentes em medida de Liberdade 

Assistida no ano de 2008, o gráfico aponta que apesar do CRIAAD ser hoje uma unidade 

específica de execução de medidas de semiliberdade, ao longo dos anos os juízes das diversas 

comarcas de abrangência têm encaminhado adolescentes para o cumprimento de medidas de 

internação provisória, internação e inclusive acautelamento que se caracteriza como uma 

medida protetiva.  

Tais dados demonstram um desconhecimento dos Juizados em relação à peculiaridade 

do atendimento no CRIAAD, além de poder revelar uma possível “negação” do 

encaminhamento desses adolescentes para as Unidades do DEGASE localizadas na Ilha do 

Governador, apontando para a necessidade da descentralização das unidades de internação do 

DEGASE.  

Adolescentes X Etnia 

  

Conforme os dados expressos no SINASE, quando é feito um recorte racial da 

população infanto- juvenil brasileira as desigualdades sociais aumentam ainda mais 
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A população negra em geral, e suas crianças e adolescentes em particular, 

apresentam um quadro socioeconômico e educacional mais desfavorável que a 

população branca. Do total de pessoas que vivem em domicílios com renda per 

capita inferior a meio salário mínimo somente 20,5% (vinte e meio por cento) 

representam os brancos, contra 44,1% (quarenta e quatro vírgula um por cento) dos 

negros (IPEA, 2005). (SINASE, 2006, p.17) 

 

Moreira (2005) em sua pesquisa sobre o perfil dos adolescentes em conflito com a lei 

no Brasil
4
 aponta que: 

 

Dos adolescentes que dão entrada no sistema socioeducativo, 91% são do sexo 

masculino e a sua maior concentração fica na faixa etária entre 16 e 18 anos. Dos 

adolescentes entrevistados 75% são de afrodescendência e na sua maioria (90%) são 

oriundos do estado do Rio de Janeiro. (MOREIRA, 2005, p.63) 

 

No CRIAAD Cabo Frio, em relação à etnia dos adolescentes encontra-se conforme o 

demonstrado no gráfico 2. 

Gráfico 2: Número de adolescentes ingressos por etnia declarada 
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  Fonte: Livro de Estatística 

 

Diferentemente aos dados das pesquisas apresentadas, podemos perceber, através do 

gráfico que o número de adolescentes que se autodeclaram pardos está em maior proporção ao 

longo dos anos: 48% em 2007; se igualando com o número de brancos de 38% em 2008; e 

aproximadamente 46% dos adolescentes em 2009.  

 

                                                

4
 A autora utiliza dados da pesquisa feita pelo Departamento da Criança e do Adolescente (DCA), da 

Secretaria de Direitos Humanos vinculada ao Ministério da Justiça, em 2002 com 4.429 adolescentes 
em cumprimento de medida de privação de liberdade. 
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Número de adolescentes X Anos de atraso em escolaridade
5
 

 

O SINASE aponta para escolarização dos adolescentes brasileiros afirmando que: 

 
Muito embora 92% (noventa e dois por cento) da população de 12 a 17 anos estejam 

matriculadas, 5,4% (cinco vírgula quatro por cento) ainda são analfabetos. Na faixa 
etária de 15 a 17 anos, 80% (oitenta por cento) dos adolescentes freqüentam a 

escola, mas somente 40% (quarenta por cento) estão no nível adequado para a sua 

faixa etária, e somente 11% (onze por cento) dos adolescentes entre 14 e 15 anos 

concluíram o ensino fundamental. Na faixa de 15 a 19 anos, diferentemente da faixa 

etária dos 7 a 14 anos, a escolarização diminui à medida que aumenta a idade. 

(SINASE, 2006, p.18) 

 

 

Gráfico 3: Número de Adolescentes por defasagem escolar 
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Fonte: Livro de Estatística da Unidade 

 

A realidade dos adolescentes que ingressam no CRIAAD Cabo Frio reafirma os dados 

sobre escolarização da população infanto-juvenil brasileira. No gráfico 3 contabilizamos o 

número de adolescentes relacionando-os com defasagem escolar. A partir dele percebemos 

que 21% dos adolescentes apresenta de 1 a 3 anos de atraso em escolaridade, enquanto que 

65% apresenta de 4 a 6 anos e 14% apresenta de 7 a 10 anos de atraso em seus níveis de 

ensino.  

                                                

5
 O gráfico de defasagem escolar, diferentemente dos demais, refere-se ao ingresso de 116 

adolescentes no período de Abril de 2009 a Abril de 2010, uma vez que os dados referentes a 
escolaridade foram pesquisados no Livro de Estatística da unidade no primeiro ano de estágio na 
instituição. 
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Isso mostra que no período analisado nenhum adolescente ingresso na Unidade estava 

inserido no devido ano escolar, todos eles possuíam atraso em escolaridade confirmando que 

devido aos pressupostos da medida socioeducativa de Semiliberdade quanto à escolarização, 

esses adolescentes têm acesso ao direito de freqüentar a escola a partir da entrada no sistema 

socioeducativo reafirmando a tese de uma “proteção invertida”, tal como Moreira (2005, p. 

244) aponta em seus estudos “é a ambigüidade institucional que fortalece o bandido pela 

violação de direitos, mas que proporciona, em certas ocasiões, o acesso a outros direitos, os 

quais ele não poderia usufruir em face de sua vulnerabilidade social.” 

 

Número de adolescentes X Ato infracional 

Outro dado analisado no documento do SINASE é a mortalidade juvenil, pois, 

segundo ele, o número de jovens mortos por homicídios é muito maior do que o número de 

homicídios da população não jovem. E, ainda, de acordo com dados do Índice de Homicídios 

na Adolescência (IHA)
6
 em 2009, Cabo Frio encontrava-se na décima sexta posição no 

ranking das 20 cidades com população maior que 100 mil habitantes que possuíam maior 

número de mortes de adolescentes por homicídio. Segundo a pesquisa: 

 

 
No conjunto dos 267 municípios com mais de 100.000 habitantes, o número 

estimado de vidas de adolescentes de 12 a 18 anos que serão perdidas por causa dos 

homicídios, num período de 7 anos, a partir de 2006, é de 33.504. Isto é, se as 

circunstâncias que prevaleciam em 2006 não mudarem nesses municípios, espera-se 

que mais de 33.000 adolescentes sejam assassinados entre 2006 e 2012. Esta cifra 

por si só deveria ser suficiente para transmitir a gravidade do fenômeno no Brasil. 

(IHA, 2009, p. 8) 

 

 

Segundo o SINASE a realidade vivida pelos adolescentes que ingressam no sistema 

socioeducativo não é diferente da vivida pelos demais adolescentes no Brasil, com situações 

de extrema vulnerabilidade, o que demanda a efetivação de políticas públicas para a juventude 

e a garantia de acesso ao Sistema de Direitos. (SINASE, 2006, p. 18). 

Dessa forma, no gráfico 4, indicaremos o número de adolescentes ingressos no 

CRIAAD – Cabo Frio em relação ao delito cometido. 

                                                

6 O IHA possibilita avaliar o risco de morte por assassinato de adolescentes de 12 a 18 anos de 
idade. Formulado pelo governo federal em conjunto com a Unicef e o Observatório das Favelas com 
o intuito de analisar a violência e a execução de políticas públicas.  
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Gráfico 4: Número de adolescentes ingressos X Ato infracional 
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Fonte: Livro de Estatística da Unidade 

 

A partir desse gráfico podemos inferir que, tem aumentado muito o envolvimento de 

adolescentes no tráfico de drogas ilícitas representando 18% dos adolescentes ingressos em 

2007, 27% em 2008 e 37% em 2009. Isso mostra como o tráfico de drogas vem se alastrando 

pela Região dos Lagos.  

De acordo com Moreira (2005, p. 115): “O cometimento de um ato infracional é uma 

situação que implica obrigatoriamente uma intervenção do Estado, não porque externaliza 

situações de vulnerabilidade de pessoas pobres, mas porque deixa as que detém capital em 

situação de risco.” Com base nesta análise e nos dados apresentados, podemos perceber que, 

ao longo dos anos analisados, o crime contra o patrimônio sempre esteve em maior proporção 

quanto aos demais delitos, somando aproximadamente 39% roubos em 2007, 45% em 2008, e 

39% em 2009. 

Outro dado interessante mostrado no gráfico é que a porcentagem de adolescentes que 

cometeram homicídios ou tentativas é muito pequena em proporção aos demais delitos, 

representando 6% em 2007, 7% em 2008 e apenas 5% em 2009, o que desmistifica o mito, 

presente na mídia e na opinião pública que afirma a periculosidade desses adolescentes nos 

casos de envolvimento dos mesmos em crimes de repercussão nacional. 
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Número de adolescentes X Uso de drogas ilícitas
7
 

 

Considerando o aumento do tráfico na Região dos Lagos, o gráfico 5 demonstra o 

número de adolescentes ingressos na Unidade relacionando-os com o uso de drogas. 

 

Gráfico 5 – Número de adolescentes por uso de drogas ilícitas 

 

 
Fonte: Livro de Estatística da Unidade 

 

A partir do gráfico podemos perceber que houve um grande aumento no número de 

adolescentes que declararam fazer uso de drogas ilícitas. Em 2007 e 2008, o número dos que 

usam e dos que não usam é praticamente paritário. Já em 2009, os que declararam fazer uso 

representam mais de 75% dos adolescentes ingressos na Unidade. 

Ao relacionar os dados do gráfico 4 - quanto aos atos infracionais cometidos pelos 

adolescentes – com o gráfico 5 - quanto ao uso de drogas ilícitas -, podemos perceber que, 

assim como houve um relevante aumento no número de adolescentes envolvidos com o 

Tráfico de drogas nesses últimos três anos, houve também um significativo aumento no 

número de adolescentes que afirmam ser usuários de drogas.  

 

Número de adolescentes ingressos X Reincidência
8
 

 

A reincidência de adolescentes no sistema é um grande problema, percebemos que as 

portas de trabalho são escassas e costumam se fechar rapidamente para um jovem sem 

experiência e principalmente para um adolescente em conflito com a lei.  

                                                

7
 Como drogas ilícitas, entendemos todo tipo de droga que os adolescentes declararam fazer uso, tais 

como: maconha, cocaína, cola e crack. 
8
 O DEGASE considera um adolescente reincidente quando o mesmo comete um novo delito, o que 

origina uma nova entrada no sistema.  
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O gráfico 6 irá demonstrar o número de adolescentes relacionando-os com a 

reincidência no sistema socioeducativo.  

 

Gráfico 6: Número de adolescentes ingressos por reincidência 

 
Fonte: Livro de Estatística da Unidade 

 

Ao analisarmos os dados do gráfico sobre reincidência, percebemos que, embora 

exista uma parcela de adolescentes reincidentes, representando mais de 37% em 2007, 29% 

em 2008, e 30% em 2009, percebemos que, o número de adolescentes que ingressam no 

sistema tem aumentado significativamente.  

Segundo Salles (2008, p.116), na contramaré da falta de trabalho e de políticas 

públicas existe o poder do tráfico que seduz, afirmando que “filiar-se ao tráfico, usar armas 

pesadas, matar ou mesmo ser preso e ser identificado como „criminoso‟ é uma forma de obter 

recursos simbólicos para tornar-se visível e afirmar sua identidade pelo medo.” Talvez esta 

seja a única possibilidade de ascensão numa carreira, mesmo que criminosa, que reste a um 

adolescente de uma comunidade pobre.  

 

 

Adolescentes X Número de membros na família 

 

Segundo informações da Secretaria Nacional de Renda da Cidadania com base no 

PNAD
9
, o município de Cabo Frio

10
 possuía em 2006 uma população total de 180. 635 

                                                

9
  Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD – 2006) 
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pessoas sendo que desta população, segundo a mesma pesquisa, existia uma estimativa de 

19.646 famílias pobres cadastradas no Cadastro Único
11

. Tais dados já sinalizam a situação de 

vulnerabilidade social a que vivem essas famílias.  

A seguir trataremos do perfil das famílias dos adolescentes ingressos no CRIAAD – 

Cabo Frio. No gráfico 7, traremos o número de adolescentes ingressos na Unidade 

relacionando com o número de membros na família; no gráfico 8 com quem esses 

adolescentes residem; e no gráfico 9 a renda familiar em salários mínimos. 

Gráfico 7: Número de Adolescentes por número de membros na família 
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Fonte: Livro de Estatística da Unidade 

 

Verifica-se no gráfico 6 que as famílias dos adolescentes são numerosas, em 2009 

46% das famílias possuem de 3 a 5 familiares, e mais de 24,5% possuem mais de cinco 

familiares. Verificamos que há uma diferença no número de familiares já que em 2008 pouco 

mais de 42% possuem até 3 membros da família residindo na mesma casa. 

 

Adolescentes residem com: 

 

Gráfico 8: Número de adolescentes por composição familiar 

                                                                                                                                                   

10
  Embora os adolescentes ingressos na Unidade não sejam todos residentes em Cabo Frio 

levantamos como referência da pesquisa para retratar a realidade vivida no município onde se 
localiza o CRIAAD.  
11

 O Cadastro Único (CadÚnico) é um instrumento de identificação e caracterização caracterização 
sócio-econômica das famílias brasileiras de baixa renda (aquelas com renda familiar per capita menor 
ou igual a meio salário mínimo). Dessa forma, o número de famílias cadastradas no CadÚnico é 
maior que a quantidade de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família. 
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Fonte: Livro de Estatística da Unidade 

No que se refere à constituição dessas famílias, ao longo dos anos eles residiam em 

sua maioria com a mãe representando aproximadamente 47% em 2007, 45% em 2008 e 

59,5% em 2009. 

Renda familiar em Salários Mínimos 

 

O Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) considera em situação de pobreza as 

famílias com renda per capita mensal entre R$60,01e R$120,00 e como famílias em situação 

de extrema pobreza aquelas com renda per capita de no máximo R$60,00.  

Gráfico 9: Número de adolescentes por renda familiar em salários mínimos 

 
Fonte: Livro de Estatística da Unidade 
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Com a análise dos gráficos calculamos que as famílias dos adolescentes ingressos no 

CRIAAD Cabo Frio possuem em média cinco familiares e renda mensal de até um salário 

mínimo. Dessa forma, tais famílias possuem renda per capita média de R$102,00, sendo então 

consideradas em situação de pobreza, segundo dados do MDS. 

Tomando como parâmetro de análise as pesquisas do Dieese
12

 que baseando-se na 

satisfação das necessidades básicas de uma família para atender ao exposto no artigo 6° da 

Constituição Federal. Observa-se que o salário mínimo necessário para a satisfação das 

necessidades de uma família no mês de dezembro dos três últimos anos constata-se que o 

valor era de R$ 1.803,11 em 2007; R$ 2.141,08 em 2008; e R$ 1.995,91 em 2009. Já em 

relação ao valor de uma cesta básica no estado do Rio de Janeiro, a pesquisa do Dieese afirma 

que custava R$194,46 em dezembro de 2007; R$ 239,78 em dezembro de 2008; e R$213,36 

em dezembro de 2009. 

 Comparando os dados do Dieese com os dados do perfil dos adolescentes ingressos na 

Unidade e de seus familiares, podemos perceber que é impossível que essas famílias 

satisfaçam todas as suas necessidades quanto à alimentação, moradia, saúde, educação, 

vestuário, lazer, previdência social, etc com a renda mensal que possuem. Logo, esta 

população se encontra às margens desta sociedade, como reféns das políticas sociais 

compensatórias e emergenciais como os programas de transferência de renda, a exemplo do 

Bolsa Família. 

 Dessa forma, os dados das pesquisas do Dieese nos fazem repensar o significado de 

extrema pobreza considerado pelo MDS, pois examinando o perfil das famílias dos 

adolescentes atendidos no CRIAAD, podemos perceber que parte da população atendida 

recebe até um salário mínimo, que seria o suficiente para cobrir somente os gastos com 

alimentação ao comprar uma ou duas cestas básicas. 

 Analisando o perfil dos adolescentes podemos concluir que se trata de adolescentes 

que ingressam no CRIAAD Cabo Frio para cumprimento de medida socioeducativa de 

semiliberdade; pardos; com 4 a 6 anos de atraso em escolaridade; ingressos no sistema 

socioeducativo pela primeira vez por cometimento de roubos ou tráfico de drogas; são 

usuários de drogas; possuem famílias numerosas chefiadas pelas mães com renda mensal de 

até um salário mínimo, ou seja, em situações de extrema pobreza. 

                                                

12
 A pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) está 

baseada no salário vigente dos referidos anos, sendo R$380,00 em 2007; R$415,00 em 2008; e 
R$465,00 em 2009.  A família considerada conta com dois adultos e duas crianças e o salário mínimo 
necessário abrange todas as necessidades vitais básicas. 
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Demonstra tratar-se de uma população que tem sua vivência entranhada em diversas 

expressões da questão social, a que temos contato no dia-a-dia do trabalho do assistente 

social. E neste caso, ao analisarmos o perfil dos adolescentes que ingressam no CRIAAD 

Cabo Frio, também colocaremos em questão a organização do sistema de garantia de direitos 

e, portanto, os desafios para o trabalho do assistente social na elaboração, implementação e 

execução das políticas sociais em busca da efetivação dos direitos dos usuários dos nossos 

serviços. 
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CAPÍTULO 3) O SERVIÇO SOCIAL NO CRIAAD CABO FRIO: LIMITES E 

POSSIBILIDADES 

 

 O Serviço Social é uma profissão inserida na divisão sócio-técnica do trabalho cujo 

objeto de intervenção são as múltiplas expressões da questão social. 

 Conforme o visto nos capítulos anteriores, o trabalho humano especializou-se e 

complexificou-se ao longo do tempo, chegando ao atual estágio de organização na sociedade 

capitalista. Por outro lado, as especificidades da pobreza e o confronto capital-trabalho 

delineam o que se chama atualmente de questão social, e com ela a necessidade histórica do 

surgimento de uma profissão que interviesse nesses conflitos.  

 

 

3.1)  O trabalho do assistente social 

 

Para apreender o trabalho do Serviço Social é necessária a compreensão sob qual 

perspectiva entende-se o surgimento da profissão e como situa-se a sua posição no mundo do 

trabalho. 

A partir da análise de Montaño (2009), existem duas perspectivas de análises do 

surgimento da profissão de Serviço Social. Uma perspectiva endogenista que entende o 

surgimento da mesma como a profissionalização das anteriores formas de ajuda e de 

filantropia, como se o surgimento da profissão dependesse somente de uma vontade singular 

dos filantropos de se profissionalizarem. E uma segunda perspectiva, a histórico-crítica, que 

considera que a profissão surgiu da demanda histórica do capital para reprodução da força de 

trabalho e manutenção da ordem capitalista, ao mesmo tempo em que o Estado requisita esses 

profissionais para a execução de políticas sociais.  

As análises sobre a profissão que se seguem estão de acordo com a segunda 

perspectiva abordada por Montaño (2009) e, conforme o autor a perspectiva histórico-crítica: 
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entende o surgimento da profissão do assistente social como um produto da síntese 

dos projetos político-econômicos que operam no desenvolvimento histórico, onde se 

reproduz material e ideologicamente a fração da classe hegemônica, quando, no 

contexto do capitalismo na sua idade monopolista, o Estado toma para si as 

respostas à “questão social". (MONTAÑO, 2009, p.30) 

 

 

 

Graneman (1999, p.161) acrescenta ainda que o serviço social não se autodetermina, o 

que significa dizer que o surgimento da profissão está ligado a uma série de determinações 

históricas. É nesse período histórico que o Estado redefine suas funções regulando a “questão 

social” e requisitando um profissional que execute políticas sociais com espaço de 

assalariamento a fim de garantir a acumulação do capital e controlar o movimento operário 

que estava em ascensão nos marcos do capitalismo monopolista. 

A principal diferença da profissão do serviço social para os filantropos ou das damas 

de caridade é a condição de trabalhador assalariado, portanto o assistente social distingue-se 

por se constituir um profissional inscrito na divisão sócio-técnica do trabalho. Dessa forma, 

quando requisitado pelo Estado, o profissional rompe com práticas de filantropia ou de 

trabalho voluntário passando a se caracterizar como um trabalhador assalariado que tem a sua 

prática polarizada por interesses antagônicos: de um lado, os interesses da acumulação 

capitalista, e do outro, os interesses da população usuária dos seus serviços, a classe 

trabalhadora. 

Conforme Iamamoto (2007) embora a história da profissão tenha ocorrido na relação 

com o movimento católico, a legitimidade profissional está intimamente articulada à demanda 

das instituições assistenciais que se expandiam na década de 1940. Ainda segundo a autora: 

 

 
Nesse processo, o Estado tem de incorporar, necessariamente, parte das 
reivindicações populares, ampliando a base de reconhecimento legal da cidadania, 

do proletariado e dos direitos sociais daí decorrentes, através de uma legislação 

social e sindical neste período. (IAMAMOTO, 2007, p. 31)  

 

 

 

Dessa forma, o Serviço Social se torna uma profissão elementar para o funcionamento 

da política social do Estado e também do setor privado. E é importante que percebamos o 

serviço social inserido em processos de trabalho já que, segundo Marx (1980), qualquer 

processo de trabalho possui seus elementos constitutivos, o Serviço Social também possui. 

Segundo Iamamoto (2008) o trabalho do assistente social é o próprio exercício profissional, 

tendo como objeto de trabalho as expressões da “questão social” e os meios de trabalho 
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constituem o conjunto técnico-operativo, teórico-metodológico e ético-político da profissão. 

Mas infelizmente não possui todos os meios de trabalho, como situa a referida autora:  

 

 
o assistente social afirma-se socialmente como um trabalhador assalariado, cuja 

inserção no mercado de trabalho passa por um relação de compra e venda de sua 

força de trabalho especializada com organismos empregadores, estatais ou privados. 

Sendo os assistentes sociais proprietários de sua força de trabalho qualificada, não 

dispõem, todavia, de todos os meios e condições necessários para a efetivação de 
seu trabalho, parte dos quais lhe são oferecidos pelas entidades empregadoras. 

(IAMAMOTO, 2008, p. 96) 

Podemos pensar o Serviço Social como participante do processo de trabalho como 

mediador da relação Homem/Natureza, ainda que não intervenha de forma direta nessa 

relação. Contribui assim para a extração de mais–valia e para a reprodução da vida material e 

espiritual do trabalhador.  

Segundo Yazbek (2009, p.128) para fazer a análise do serviço social é preciso 

compreendê-lo inserido na dinâmica das relações de classe e, como tal, sua prática é 

polarizada pelos interesses antagônicos. Nas palavras da autora o serviço social “participa 

tanto do processo de reprodução dos interesses de preservação do capital, quanto das 

respostas às necessidades de sobrevivência dos que vivem do trabalho.” (YAZBEK, 2009, 

p.128) 

Dessa forma, a construção da profissão se dá em um determinado contexto histórico, 

onde o capital demanda essa força de trabalho, ao passo que a categoria profissional faz uma 

escolha decisiva em seu movimento de renovação profissional, pelo compromisso com a luta 

pelos direitos da classe trabalhadora, não permitindo que seu exercício profissional ocorra 

sem esta polarização.  

As transformações societárias no mundo do trabalho e na própria “questão social”, 

além das mudanças nas formas de intervenção por parte do Estado nas refrações da mesma faz 

modificar os processos de trabalho nos quais se insere o profissional de serviço social. 

A prática profissional do assistente social vai ser polarizada por interesses 

antagônicos, mesmo com a relativa autonomia que possuem os assistentes sociais. Esta 

relativa autonomia irá aparecer de modo diferenciado nos diferentes espaços sócio-

ocupacionais onde o profissional está inserido. São eles: as empresas privadas; as 

organizações privadas não lucrativas; as organizações da classe trabalhadora; as fundações 

empresariais; as instâncias públicas de controle democrático; e a esfera estatal que abrange os 

poderes Legislativo, Executivo e Judiciário (no qual está inserido o campo sócio-jurídico). 

(IAMAMOTO, 2009, p.39) 
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3.1.1)  Questão Social  

 

Sobre a questão social é necessário fazer algumas considerações dada à centralidade 

no debate do trabalho do assistente social. Desde o Movimento de Reconceituação do Serviço 

Social Latino-americano e de Renovação do Serviço Social brasileiro
13

 do Serviço Social na 

década de 1960, a questão social tem ocupado os debates no meio profissional, que vem 

conceituando-a como aspecto central na formação do assistente social por sua potência 

interventiva na questão social e nas suas diversas expressões que chegam ao profissional 

como demandas nos espaços sócio-ocupacionais nos quais se inserem.  

Existem diversas análises sobre a questão social na cena contemporânea. Portanto, é 

necessário esclarecer sobre qual ângulo entende-se a chamada questão social. Para isso 

utilizaremos as análises dos autores José Paulo Netto e Marilda Villela Iamamoto, ambos 

situados nos marcos da tradição teórico-política marxista. 

 Netto (2001) indica que a expressão “questão social” tem história recente, surge em 

meados do século XIX tentando expressar o fenômeno do pauperismo iniciado após o avanço 

da industrialização. Com o desenvolvimento do movimento industrializador não se situa mais 

a pobreza ligada à escassez. Segundo o autor trata-se de uma época diferenciada em que a 

pobreza vem crescendo na mesma proporção da capacidade da sociedade capitalista de 

constituir riqueza. (NETTO, 2001, p. 42) 

O reconhecimento do pauperismo como questão social se inicia devido ao 

movimento de luta da classe trabalhadora, que constituía a população pobre. Não se 

conformando com a sua situação de extrema pobreza e iniciando vários movimentos operários 

por melhores condições de vida e de trabalho, formou uma força e um movimento contrário 

ao poder e ao crescimento hegemônico da classe burguesa. (NETTO, 2001, p. 43; 

IAMAMOTO, 2001, p. 17) 

Dessa forma exige do Poder Público, a legitimação da existência da questão social, 

extrapolando os limites da relação privada entre capital e trabalho e expressando então suas 

contradições políticas, econômicas, culturais e sociais. (IAMAMOTO, 2001, p. 17) 

Segundo Netto (2001) a questão social, ao longo da sociedade capitalista, vai 

perdendo seu espaço, desviando seu uso para um vocabulário próprio do lastro conservador. A 

                                                

13
 Cunhado por José Paulo Netto em seu livro Ditadura e Serviço Social, o Movimento de Renovação 

do Serviço Social Brasileiro, para o autor possuiu três vertentes: Reatualização do Conservadorismo; 
Perspectiva Modernizadora e a Intenção de Ruptura. No debate da questão utilizamos como base a 
vertente de intenção de ruptura com o conservadorismo.  
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fim de firmar e estabelecer a hegemonia da sociedade burguesa a expressão “questão social” 

vem sendo utilizada de forma distinta dos propósitos iniciais quanto ao contexto histórico em 

que surgiu e passa a ser cada vez mais naturalizada. 

Dessa forma, ainda segundo Netto (2001), com base no pensamento conservador 

laico e confessional a intervenção sobre a questão social passa a ser cada vez mais 

moralizadora e reformista. De acordo com o autor: 

 

 
em ambos os casos, o enfrentamento das suas manifestações deve ser função de um 

programa de reformas que preserve, antes de tudo o mais, a propriedade privada dos 

meios de produção. Mais precisamente: o cuidado com as manifestações da “questão 

social” é expressamente desvinculado de qualquer medida tendente a problematizar 
a ordem econômico-social estabelecida; trata-se de combater as manifestações da 

“questão social” sem tocar nos fundamentos da sociedade burguesa. (NETTO, 2001, 

p. 44) 

 

 

 

É ponto comum entre Netto e Iamamoto de que a questão social tem sua gênese na 

contradição entre capital e trabalho, pela própria peculiaridade da sociedade burguesa que tem 

sua acumulação fundamentada na exploração do trabalho. No entanto, os autores encontram 

divergências no que tange ao surgimento de uma nova questão social. 

De acordo com Netto (2001) inexiste uma nova questão social. Segundo o autor a 

cada novo período de crescimento da sociedade capitalista, a “questão social” apresenta 

expressões diferenciadas, mas não se trata de uma “nova questão social”, mas sim o 

aprofundamento cada vez maior da exploração da classe trabalhadora. 

Já segundo Iamamoto (2001, p.21), a “„velha questão social‟ metamorfoseia-se, 

assumindo novas roupagens.” De acordo com a autora são novas delimitações históricas da 

questão social que vem se complexificando ao longo do desenvolvimento da sociedade 

capitalista ao mesmo tempo em que se aprofundam suas disparidades econômicas, culturais e 

sociais. 

Para Iamamoto (2001) 

 

 
A questão social diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades sociais 

engendradas na sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do 

Estado. Tem a sua gênese no caráter coletivo da produção, contraposto à apropriação 

privada da própria atividade humana – o trabalho -, das condições necessárias à sua 

realização, assim como de seus frutos. É indissociável da emergência do 

„trabalhador livre‟, que depende da venda da força de trabalho como meio de 

satisfação de suas necessidades vitais. (IAMAMOTO, 2001, p. 16-17) 
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Diante do exposto, concorda-se com Iamamoto, pois, reafirmando que a questão 

social tem sua gênese na contradição entre capital e trabalho, contradição esta estrutural do 

capitalismo, assume indiscutivelmente novas roupagens com a complexificação e expansão do 

capital. 

 

 

3.2) O trabalho do assistente social no Centro de Recursos Integrados de Atendimento 

ao Adolescente – CABO FRIO. 

 

 

A atuação dos profissionais de Serviço Social já se fazia presente no campo 

sociojurídico desde os Tribunais de Menores e, quando da criação do Departamento Geral de 

Ações Socioeducativas em 1993 que visava à descentralização do atendimento dos 

adolescentes em conflito com a lei no estado do Rio de Janeiro, esse profissional foi ainda 

mais requisitado ao trabalho com essa demanda. A criação do Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas e, depois com a reestruturação do atendimento aos adolescentes em conflito 

com a lei com a proposta do Sistema Nacional de Atendimento Sócioeducativo (SINASE)  em 

consonância com o Estatuto da criança e do Adolescente (ECA) estendem as possibilidades 

das ações em favor da garantia dos direitos de proteção integral ao adolescente. 

 

 

3.3) Limites e possibilidades para o trabalho do assistente social no CRIAAD – Cabo 

Frio. 

 

A realidade do trabalho do Serviço Social no CRIAAD foi apreendida por meio do 

relato das profissionais que trabalham na instituição, realizado por meio de entrevistas. Para a 

apresentação organizou-se eixos de análises elaborados a partir das próprias entrevistas. São 

eles: demandas para o serviço social; identificação da expressão da questão social; projeto de 

intervenção do serviço social na instituição; mecanismos de avaliação da prática profissional; 

limites para o trabalho do assistente social; possibilidades para o trabalho do assistente social; 

e a materialização do projeto ético-político profissional. 

Antes de iniciar a reflexão dos eixos de análise com base nas entrevistas realizadas 

apresentaremos os sujeitos da pesquisa: as duas assistentes sociais que trabalham na 

instituição, ambas formadas no ano de 1990. 



 

 

51   

A assistente social 1 é formada na Universidade Federal de Juíz de Fora, em Minas 

Gerais. Iniciou sua trajetória profissional na área psiquiátrica, trabalhou em uma empresa 

privada, e depois com contrato de prestação de serviços para a empresa Votorantin, teve 

também sua própria empresa prestadora de serviços em assessoria em serviço social e depois 

trabalhou com pessoas em situação de rua no município de Juíz de Fora. Ingressou no 

DEGASE há dois anos através de um concurso para contrato temporário e hoje trabalha 

também no Conselho Municipal de Assistência Social de Cabo Frio, no cargo de secretária 

executiva, além de prestar serviços a uma ONG na comunidade de Jardim Esperança.  

A assistente social 2 é formada na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. 

Trabalhou por um curto período na Companhia de Transporte Coletivo (CTC) no treinamento 

de profissionais. Logo depois, foi convidada a trabalhar no sistema penitenciário. Após esta 

experiência foi diretora de uma unidade prisional feminina no Rio de Janeiro e trabalhou 

também na perícia médica numa prefeitura municipal. Ingressou no DEGASE há 12 anos 

através de um concurso público e após fez concurso para o sistema penitenciário, 

permanecendo nesses dois vínculos até hoje. 

 

 

3.3.1) Demandas para o serviço social no CRIAAD Cabo Frio 

 Iamamoto (2009) afirma que: 

 

 
as necessidades sociais dos cidadãos, que, condicionadas pelas lutas sociais e pelas 
relações de poder, se transformam em demandas profissionais, re-elaboradas na 

óptica dos empregadores no embate com os interesses dos usuários dos serviços 

profissionais. É nesse terreno denso de tensões e contradições sociais que se situa o 

protagonismo profissional. 

(IAMAMOTO, 2009, p.40) 

 

 

Como um primeiro eixo de análise buscou-se saber as demandas para o serviço social 

dentro da Instituição, ou seja, o que os profissionais entendem como demandas pertinentes de 

sua intervenção profissional. As duas profissionais situam a demanda de orientações e de 

informações dos adolescentes e seus familiares: 

 
 

buscar... também fazer com que essas famílias sejam orientadas e os adolescentes... 

pra dar condições para que eles convivam em sociedade, criar oportunidades, trazer 

informações pra que eles possam participar mesmo dessa sociedade em condições 

dignas.(Assistente Social 1) 
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Tem as demandas dos adolescentes com um viés muito imediatista neh... que são 

esses contatos com a família, a questão do: ‟quando eu vou embora?‟ „qual o 

andamento do meu processo‟, „quando que o juiz vai me liberar?‟; a demanda das 

famílias: de orientações, de informações. (Assistente Social 2) 

  

 

Desde que os assistentes sociais foram requisitados para trabalharem nos 

equipamentos assistenciais, sua atuação está voltada para o atendimento das necessidades dos 

usuários e com uma ação socioeducativa direcionada para as classes populares (YASBEK, 

2009, p.135). 

 Mioto (2009, p. 498) aprofundando essa perspectiva de orientação e acompanhamento 

de indivíduos, grupos e famílias afirma que as ações socioeducativas estão vinculadas aos 

processos socioassistenciais onde assistentes sociais “participam da reprodução das relações 

sociais que se faz por meio da reprodução de valores, de modos de vida e de práticas culturais 

e políticas.” A autora procura ainda discutir o caráter educativo dessas orientações afirmando 

como fator ameaçador à emancipação dos usuários o retorno a práticas profissionais baseadas 

na “ajuda psicossocial individualizada”. (MIOTO, 2009, p.501). 

Ainda segundo a autora as ações socioeducativas se constroem a partir de dois pilares 

principais: a socialização de informações e o processo reflexivo. Entende a socialização de 

informações como fator principal para o acesso aos direitos, fazendo com que a ação 

socioeducativa possibilite a real constituição da autonomia dos sujeitos. Já o processo 

reflexivo se tornará o caminho para a construção de respostas para as necessidades sociais dos 

sujeitos, “ele tem como objetivo a formação da consciência crítica.” (MIOTO, 2009, p.502-

503) 

Sabemos que o acompanhamento aos adolescentes em cumprimento de medida de 

privação ou restrição de liberdade, pauta-se muito nas ações socioeducativas, de forma a 

contribuir para um processo educativo destes usuários e possibilitar o acesso aos seus direitos. 

No entanto, os assistentes sociais devem tomar cuidado para não negligenciarem esta 

perspectiva emancipatória das ações socioeducativas e pautarem sua prática em uma atuação 

disciplinadora, contribuindo para o processo de violação dos direitos. 

Ainda diante da questão a assistente social 1 coloca como demanda principal para o 

serviço social: 

 

 
A garantia de direitos neh,.. é o principal, nosso papel aqui é esse neh,    na garantia 

dos direitos. (Assistente Social 1) 
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A assistente social 2 mostra uma necessidade do serviço social ter uma escuta apurada 

na fala dos adolescentes para garantir os direitos desses adolescentes num ambiente 

institucional altamente violador: 

 

Mas a gente consegue ver também uma demanda implícita na fala dos adolescentes 

neh... Quando os adolescentes falam das relações institucionais, das coisas que 

acontecem quando nós não estamos presentes. Então é uma demanda por ajuda, uma 

solicitação de interferência nessas relações estabelecidas aqui. (Assistente Social 2) 

  

E pontua as diversas demandas que chegam ao Serviço Social 

 

As demandas são dos adolescentes, dos familiares, uma demanda do corpo 

administrativo, do poder judiciário, de outros setores...Tem a questão...do judiciário, 

dos relatórios, da presença em audiências... Acho as demandas se pautam nisso 

mesmo... O atendimento ao judiciário, a inserção profissional, o atendimento à 

família...O que a gente observa é uma demanda central: tem que resolver a vida do 

adolescente. Essa é a demanda que perpassa por todos neh. (Assistente Social 2) 

 
 

A partir da análise feita pela assistente social 2 abordando as diferentes demandas que 

chegam ao serviço social, pode-se entender que existe um acúmulo de respostas imediatas 

pertinentes a atuação profissional nesta instituição. Esta fala nos remete a Pontes (2000, p. 45) 

onde afirma que “a demanda institucional aparece na imediaticidade como um fim em si 

mesma, despida de mediações que lhe dêem sentido mais totalizante.”  

Outro fator interessante em sua fala demonstra a cobrança existente no CRIAAD para 

que o serviço social ou mesmo, o setor técnico da Unidade, resolva a vida do adolescente, 

numa perspectiva individualista da questão, desconsiderando a subjetividade e as relações 

sociais vividas por este adolescente.  

 

3.3.2) Identificação da expressão da Questão Social 

 

De acordo com Behring e Santos (2009): 

 

 
Aqui está, portanto, o grande desafio àqueles cuja matéria é, cotidianamente, lidar 

com as sequelas decorrentes do processo de constituição da questão social a partir da 

lei geral da acumulação: conhecer as muitas faces da questão social no Brasil, das 

quais a mais perversa é a desigualdade econômica, política, social e cultural a que 

estão submetidas milhões de pessoas, o que requisita um grande esforço de pesquisa 

sobre o Brasil. É necessário e imprescindível conhecer profundamente nossa 

matéria: a questão social brasileira. (BEHRING & SANTOS, 2009, p.275) 
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Considerando a importância da identificação das múltiplas expressões da questão 

social para a realização do trabalho do assistente social auxiliando na elaboração de 

estratégias que não estejam desconexas ao projeto ético-político profissional, perguntou-se às 

assistentes sociais se conseguem identificar as expressões da questão social com que 

trabalham na instituição. 

A assistente social 1 afirma que  

 

 
Acho que sim... Por que uma das questões que vem... que a gente percebe... é que a 

grande maioria, digamos 99% daqueles que foram atendidos até hoje poderia dizer 

assim embora não tenho dados corretos, todos eles fazem parte de comunidades, de 

pessoas com vulnerabilidade social, (...) eles são de uma classe de baixa renda, a 
grande maioria deles, então eu acho que aí traz embutida uma questão social mesmo 

de... falta de oportunidades ou de... da própria informação, a questão da “miséria de 

informação” também, que eu nem sei se seria esse o termo mas é... mas eles não tem 

o mínimo de informação necessária até pra que haja uma promoção e um 

desenvolvimento naquela comunidade, falta acesso aos poucos recursos existentes. 

(Assistente Social 1) 

 

 

A partir da resposta da assistente social 1 podemos notar que ainda que os 

profissionais de serviço social tenham a clareza de quem são os seus usuários ou de que 

situações levaram o usuário até ele, há um “déficit” de sistematização dos dados sobre o perfil 

dos mesmos. Trata-se de uma cultura comum entre os profissionais de serviço social. 

Segundo Fávero (2010, p. 142) é extremamente necessário que o assistente social que 

atua no campo sócio-jurídico esteja em permanente reflexão sobre a realidade vivida pelos 

usuários dos seus serviços numa dimensão de totalidade, já que aparecem no cotidiano do 

trabalho como “‟casos individualizados‟, expressos por um sujeito, por uma família”. Mais 

que isso, é imprescindível que o profissional tenha esses dados sistematizados  

 

 
com o objetivo de dar base à afirmação de que acontece a judicialização da questão 

social e para que tal profissional possa sustentar proposições para seu 

enfrentamento, no âmbito das lutas sociais e das políticas sociais, mas também para 

situar e dimensionar a validade do recurso ao Judiciário para efetivação de direitos 

fundamentais e sociais. (FÁVERO, 2009, p.143) 

 

 

Já a assistente social 2 enfatiza que em todos os locais que os profissionais de serviço 

social forem trabalhar precisam identificar as expressões da questão social para melhor atuar, 

apontando ainda que 
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trabalhando com os adolescentes em conflito com a lei o que mais se vê é a 

criminalidade, a violência... Nas suas diversas expressões: exclusão social, exclusão 

econômica, essa vulnerabilidade, essa criminalização da pobreza. (Assistente Social 

2) 

 

Ainda segundo Fávero (2009, p.138), no cotidiano do exercício profissional 

percebemos que a questão social está caracterizada como um “problema de política 

assistencial” e como “problema de polícia” 

 

no sentido da efetivação de ações policiais e penais punitivas, no contexto da 

vivência da violência social urbana, violência intrafamiliar, violência emanada das e 

vivida pelas „classes perigosas‟, numa clara demonstração do que vem sendo 
denominado de criminalização e judicialização da pobreza, judicialização da questão 

social, na direção da ampliação do Estado punitivo. (FÁVERO, 2009, p.138) 

 

 

Em consonância com essa afirmativa, tem-se o perfil dos adolescentes atendidos no 

CRIAAD. Conforme o afirmado no capítulo II trata-se de uma população que vive em 

situação de extrema pobreza perpassada por diversas expressões da questão social.  

 

 

3.3.3) Projeto de intervenção do serviço social/Organização do trabalho 

 

 Para Couto (2009, p. 662) a formulação de um projeto de trabalho é hoje um dos 

maiores desafios postos aos profissionais de serviço social nos diferentes espaços sócio-

ocupacionais. A autora entende que “os projetos de trabalho são necessários e essenciais, para 

não sucumbir nas tramas do real e no pragmatismo individual que busca capturar o trato da 

questão social.” 

Dessa forma, perguntamos as assistentes sociais sobre a existência de um projeto de 

intervenção do serviço social na Unidade, ao que a assistente social 1 afirma que  

 

 
Sim, hoje nós estamos terminando a elaboração de um projeto em busca da 

empregabilidade embora já faça parte do nosso trabalho essa busca, mas hoje com a 

elaboração do projeto nós vamos buscar abrir espaço dentro das empresas nesse 

sentido da empregabilidade. E temos agora um novo projeto elaborado que vai 
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começar já a partir da próxima semana que é a respeito do voto, da questão da 

eleição... Do voto do eleitor14. (Assistente Social 1) 

 

Já a assistente social 2 responde que 

 

Eu penso que o CRIAAD tem um projeto de intervenção, o DEGASE como um todo 

tem um projeto. Desde 88, com sua criação, teve a proposta de Centro Integrado de 

Atendimento ao Adolescente. Uma proposta de atendimento ao adolescente em 

parceria com o poder público municipal, estadual e federal mais a sociedade civil. 

Era a mola mestra. Apesar de hoje estar em voga essa questão das parcerias e tudo 

mais, até mesmo pra suprir a falta do poder público, desde há muito tempo aqui já 

tem esse projeto. Agora um projeto específico do serviço social? (...) Ao longo do 

tempo tivemos alguns projetos... específicos do serviço social? O recente, você15 

inclusive fez parte dele que é a Inserção dos Adolescentes no Mercado de Trabalho. 

Outros projetos são construídos com outros profissionais... que é o... Projeto Político 

Pedagógico, os Encontros SocioEducativos. Procuramos envolver os diversos 

saberes no desenvolvimento dos projetos. (Assistente Social 2) 

 

Podemos perceber, a partir da fala das assistentes sociais, que não existe ainda um 

projeto que norteie as ações profissionais como um todo, o que existem são projetos pontuais 

que respondem a conjunturas institucionais. Segundo a assistente social 1 existe um projeto de 

inserção de adolescentes no mercado de trabalho ainda em processo de elaboração. A 

assistente social 2 pontua os projetos construídos junto aos demais profissionais técnicos que 

trabalham na Instituição e também situa como específico do serviço social este projeto 

mencionado pela assistente social 1. 

Notamos que a assistente social 2 fala sobre o projeto de intervenção da Instituição, 

situando todo o contexto histórico em que foi fundado o CRIAAD explicando o projeto de 

descentralização já pontuado no capítulo anterior.  

Sobre a utilização do projeto institucional como sendo projeto de intervenção do 

serviço social, Couto (2009, p. 654) afirma que é preciso romper com o projeto institucional. 

Na verdade, o projeto institucional deve ser contemplado no “arsenal de conhecimento” que o 

assistente social se utilizará para construir o seu projeto. 

Para a construção deste projeto, ainda segundo a autora, é necessário que o assistente 

social apreenda o perfil dos usuários dos seus serviços identificando as expressões da questão 

                                                

14
 O Projeto Voto do Eleitor, a que a assistente social se refere, se deu em conjuntura das eleições 

2010. 
15

 A Instituição foi o meu campo de estágio durante três períodos, por isso a assistente social 2 se 
refere a mim nesta construção. 
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social que necessitam intervenção profissional buscando romper com o senso comum e com 

“tudo o que os aniquila e os subjuga”. (COUTO, 2009, p. 655) 

Ao tratarmos o projeto de intervenção do serviço social no CRIAAD, as duas 

profissionais falam das diretrizes para o exercício profissional na instituição 

 

 
Eu acho que nós temos uma diretriz neh, nós trabalhamos dentro do que o Estatuto 

da Criança e do Adolescente preconiza e através do SINASE então são essas as 

nossas diretrizes. Nós trabalhamos no sentido mesmo de escolarização e 

profissionalização, e trabalhamos junto às famílias. (Assistente social 1) 

Existe uma estrutura nesse projeto socioeducativo e o Serviço Social tem uma 

diretriz: nos ocupamos com a reaproximação familiar, essa reinserção no meio 

familiar, com a profissionalização, a inserção no mercado de trabalho. Não tenho 

como centrar o atendimento do serviço social somente nos adolescentes, a família 

tem que estar presente. Então ao mesmo tempo que você faz o acompanhamento 

aqui a família  também é objeto de intervenção... (Assistente Social 2) 

 

            Falam ainda da organização do trabalho na Unidade: 

 

Dentro da equipe são dois assistentes sociais, duas estagiárias de serviço social 

atualmente que colaboram também com nosso trabalho. Já temos alguns parceiros e 

a divisão desse trabalho também acontece com a pedagogia e duas psicólogas. Nós 

trabalhamos as questões da profissionalização, da capacitação neh dentro do... 

buscando a empregabilidade. Nós trabalhamos os familiares e os adolescentes. 

(Assistente Social 1) 

 

existe uma equipe técnica: serviço social, psicologia e pedagogia com a proposta de 

atendimento integrado, buscando uma interdisciplinaridade, mas ela sempre aparece 

com algumas fissuras... A gente fala tanto de interdisciplinaridade e pensamos que 

estamos chegando lá aí aparecem as fissuras! O serviço social pauta mais sua 
intervenção na questão dos direitos civis, profissionalização, informação sobre 

direitos sociais... (Assistente Social 2)  

 

 

Compreendemos então que, na ausência de um projeto de intervenção do serviço 

social na instituição, as assistentes sociais balizam as suas ações a partir dos pressupostos da 

medida socioeducativa preconizados no ECA e SINASE e na organização do trabalho feita 

pelos próprios profissionais que compõem a equipe técnica. Ressaltamos ainda que, a fala das 

assistentes sociais demonstra diferenças quanto à percepção do trabalho e das atividades, pois 

a assistente social 1 situa como essencial ao trabalho a busca de parcerias através do projeto 

de inserção dos adolescentes no mercado de trabalho, e a assistente social 2 situa o projeto 

macro-estrutural do sistema socioeducativo para direcionamento das atividades. 



 

 

58   

3.3.4) Mecanismos de avaliação da prática profissional  

 

As assistentes sociais foram perguntadas a respeito dos mecanismos de avaliação do 

trabalho realizado pelo serviço social dentro da Unidade. Ao que responderam prontamente 

que  

 
 

esta avaliação ela deveria ser de uma forma continua e sistemática, o que não ocorre 

atualmente. Os nossos encontros e a carga, digamos, a sobrecarga mesmo de 

trabalho, os nossos encontros eles são... eles deveriam ser mais freqüentes e a 

discussão de casos também. Mas não deixa de acontecer de alguma forma. 

(Assistente Social 1) 

A gente tem discutido sobre avaliação do trabalho neh. Eu acho que não existe uma 

avaliação formal do trabalho do assistente social. (Assistente Social 2) 

 

A assistente social 1 afirma que a avaliação do trabalho deveria ser feita de “forma 

contínua e sistemática, o que não ocorre atualmente” e a assistente social 2 afirma “que não 

existe uma avaliação formal”. Podemos perceber a partir da fala das mesmas que o fato de não 

haver um projeto de intervenção do serviço social no CRIAAD Cabo Frio faz com que o 

trabalho seja organizado de forma a responder as demandas que chegam aos assistentes 

sociais. A avaliação é intrínseca ao projeto de trabalho, portanto, se inexiste um projeto, 

conseqüentemente inexistirá a avaliação.  

Apesar de não acontecer essa avaliação formal do trabalho realizado, a assistente 

social 2 faz uma crítica ao tipo de avaliação do trabalho do assistente social utilizada pelo 

DEGASE afirmando que 

 

existe uma avaliação quantitativa do trabalho realizado na unidade: „Quantos 

atendimentos você fez ao mês?‟; „Quantos encaminhamentos?‟; ‟O número de 

relatórios?‟. Passa muito pela questão quantitativa e  esses documentos são exigidos 

por uma hierarquia administrativa. Quando você encaminha esses dados eles voltam 

pra você, hierarquicamente avaliam esses dados, e comparam quantitativamente com 

outras unidades e voltam com novas demandas... também de expressão numérica e 

não de qualidade. (Assistente Social 2) 

 

 A crítica da assistente social nos remete a IAMAMOTO (2009, p. 38) quando reafirma 

o estatuto de assalariamento da profissão, tensionada pela relação de compra e venda da força 
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de trabalho, no que concerne às atribuições e competências profissionais. Conforme situa a 

autora 

 
A condição assalariada [...] envolve, necessariamente, a incorporação de parâmetros 

institucionais e trabalhistas que regulam as relações de trabalho, consubstanciadas 

no contrato de trabalho. Eles estabelecem as condições em que este trabalho se 

realiza: intensidade, jornada, salário, controle do trabalho, índices de produtividade e 

metas a serem cumpridas. (IAMAMOTO, 2009, p.38) 

 

 

A assistente social 2 ressalta ainda a avaliação feita pela equipe técnica na unidade 

 

 
Agora, penso que nós da equipe técnica avaliamos constantemente o nosso trabalho 

quando nos questionamos sobre que serviço estamos prestando, o que nós 

poderíamos desenvolver para melhor atender esses adolescentes?... Ficamos 

atentas... Quando nós discutimos as questões que acontecem em outros setores... 

neh...e até onde pode ir a nossa intervenção. Isso tudo é um processo de avaliação. 

(Assistente Social 2) 

 

Pontuando ainda que 

 

Existe um planejamento. Mas a gente não consegue cumpri-lo porque há um 

atropelo pela própria rotatividade da unidade... Temos um ingresso muito rotativo de 

adolescentes, muitos ingressam e saem sem dar cumprimento à medida. Temos em 

média de 20 a trinta ingressos ao mês mas o efetivo normal gira em torno de 15, 

16...então esse começar de novo faz com que o planejamento muitas vezes não seja 

seguido. (Assistente Social 2) 

 

 

A assistente social fala da existência de uma avaliação - não formalizada - feita pelos 

profissionais que compõem a equipe técnica e situa a peculiaridade do atendimento que é 

muito rotativo como um fator dificultador da execução do planejamento das ações.  

Acrescenta ainda que, existe uma avaliação pessoal dentro da instituição, afirmando  

 

O serviço social é sempre muito avaliado... As pessoas não sabem o que é o serviço 

social, mas sabem quem é o Técnico... A técnica do dia... Falam que o serviço social 

passa muito a mão na cabeça dos adolescentes... Nesse pensamento está uma 

avaliação implícita do trabalho profissional, sobre a atuação profissional, mas... é 

uma avaliação sem que as pessoas levem em conta o objetivo profissional ou 

institucional, mas essa é uma avaliação presente na unidade. (Assistente Social 2) 
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Percebemos nesta fala da assistente social 2 a avaliação que os demais profissionais da 

Unidade fazem acerca do exercício profissional. Neste caso, esse tipo de avaliação é realizado 

pelo setor de disciplina da Unidade, pois na medida em que o profissional de serviço social 

luta pela garantia dos direitos dos adolescentes dentro e fora do espaço institucional, o 

profissional é tido como aquele que “passa muito a mão na cabeça dos adolescentes”, as tão 

conhecidas “mamãezagens”
16

 que desqualificam o fazer profissional dentro dessas 

instituições.  

A assistente social 2 faz uma análise da interferência da equipe no encaminhamento da 

política de atendimento, afirmando que: 

 

 

A equipe também faz uma avaliação política das situações e não uma avaliação da 

política de atendimento... Nós interferimos em nosso dia a dia, com nosso trabalho, 

mas a política, a orientação geral ela vem mais ou menos pronta, de outros espaços 

neh. Que política que eu quero que aconteça em determinado local? Tivemos várias 

conquistas: a nossa Divisão, que foi uma evolução também no próprio DEGASE, 

nós conseguimos esse espaço, uma Divisão de Serviço social.  Há anos atrás nós não 

tínhamos isso. As assistentes sociais se reuniam...  Uma conhecia a outra e ligava 

„Ah! Faz tanto tempo que a gente não conversa, vamos nos reunir.‟ E nós por conta 

própria, fomos fazendo nossas reuniões. Hoje nós temos uma divisão, ocupamos um 

espaço... a gente tem algumas orientações que são únicas pra todas as unidades, pra 

todas as assistentes sociais do DEGASE. Mas... Não acredito que a gente interfira 

muito nessa política de atendimento. Somos chamadas a opinar através da divisão... 

Enquanto categoria. Mas muitas coisas são decididas que não passam pela nossa 

atuação micro. (Assistente Social 2) 

 

 

A assistente social 2 situa a avaliação política do atendimento realizado pela Unidade 

e também da política de atendimento aos adolescentes. Afirma como uma conquista da 

categoria de assistentes sociais do DEGASE a Divisão de Serviço Social. No entanto, ela 

afirma que a atuação política dos assistentes sociais ainda não tem interferência na política 

macro de atendimento, se limita ainda a política micro das Unidades de atendimento. Segundo 

ela, os assistentes sociais são chamados a opinar através da Divisão, mas ainda assim não 

                                                

16
 Expressão pejorativa utilizada pelos agentes de disciplina nas instituições de internação ou 

semiliberdade, se referindo ao trabalho de garantia de direitos realizados pelos técnicos, mais 
especificamente ao trabalho realizado pelos assistentes sociais. 
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ocupam lugar nos espaços de construção da política de atendimento, as soluções ainda vêm de 

cima para baixo.  

Nesse sentido, é necessário que os profissionais criem mecanismos de construção e 

intervenção nesta política de atendimento seja a partir da própria categoria profissional ou 

pelos Conselhos de Direitos, tal como afirma Iamamoto (2009, p.36) onde coloca como 

necessário transpor a “pequena política do dia-a-dia” que se realiza em meio às atividades 

burocráticas e rotineiras da instituição para tornar-se parte de um sujeito coletivo.  

 

 

3.3.5) Limites para o trabalho do assistente social no CRIAAD Cabo Frio 

 

A assistente social 1 entende como o principal limite para o trabalho do assistente 

social no CRIAAD 

 

o maior deles seria trabalhar não os adolescentes mas trabalhar a equipe como um 

todo, os agentes socioeducadores, é uma situação que já está arraigada nessa parte de 

um sistema, e que tem sido hoje discutido em nível maior uma mudança, que é o 

Novo DEGASE. Mas nós ainda não percebemos essa mudança mesmo efetivada. 

Existe uma estrutura anterior e que a gente espera neh, eu espero mesmo que se 

efetive. É necessário. (Assistente Social 1) 

 

 

A assistente social 2 afirma como principal limite trabalhar a equipe de disciplina, 

declarando que faz parte do que vem “arraigado” no sistema. Podemos considerar que o que 

vem arraigado faz parte de um contexto histórico vivido pelo próprio sistema socioeducativo 

no estado do Rio de Janeiro que legitimou como necessária às ações socioeducativas os 

fatores segurança e disciplina. Essa herança histórica do atendimento e das práticas 

profissionais anteriores ao ECA, continuam latentes no dia-a-dia das atividades profissionais 

onde a punição é travestida de disciplina. (MOREIRA, 2005, p.251).  

A assistente social também se refere à indicação política dos cargos de direção como 

um limite para o trabalho, expressando que 

 

 
também é necessário capacitação para o entendimento do que seja a medida 

socioeducativa, de uma postura profissional da própria direção quanto o 

posicionamento mesmo, eh... quanto às questões que envolvem [...] o nosso trabalho 

pra que haja mudança efetiva dentro daquilo que o... a nova... o discurso do novo 

DEGASE neh. Então é preciso um posicionamento. Existe ainda uma outra situação, 
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um outro momento que é... que existe toda uma questão política onde pessoas são 

indicadas pra cargos, pra alguns cargos... E aí... Até que ponto essa pessoa esteja 

preparada pra assumir aquele cargo? E... até que ponto a capacitação ela vai... a 

capacitação que vem se fazendo aos poucos, gradativamente, ela vai atingir e... vai 

deixar com que essa pessoa se posicione sem a interferência da política mesmo, da 

política que existe no entorno de todas essas relações que faz parte de um sistema. 

(Assistente Social 1) 

 

 

 

Na fala da assistente social 1 podemos notar que há um questionamento sobre o 

direcionamento das Unidades. Conforme indica Moreira (2005, p.126) ao longo da 

constituição dos CRIAM‟s, com o projeto de descentralização iniciado pelo governo federal, e 

com a possibilidade dos municípios assumirem o direcionamento das instituições fez com que 

a seleção de profissionais e direção fosse marcada pelas “forças políticas municipais”.  

As formas tradicionais de estruturação de poder no Brasil têm suas peculiaridades 

também no sistema socioeducativo, mesmo com a estadualização do atendimento. A política 

clientelista e baseada na troca de favores é expressa nas diferentes instituições do DEGASE, 

dessa forma, se o diretor geral do departamento tem seus “homens” no comando das unidades, 

este possui maior garantia à permanência no cargo. E, por outro lado, se o diretor da unidade 

possui um bom relacionamento com a direção geral do DEGASE além de permanecer no 

cargo ainda consegue angariar recursos para a execução de projetos, reformas, etc. 

A fala da assistente social 1 também nos remete à capacitação profissional que vem 

sendo oferecida pelo DEGASE. Sabe-se que, o DEGASE tem investido muito em capacitação 

profissional, no entanto, também é de conhecimento que a prática de diferentes ações 

profissionais está vinculada a um projeto de sociedade. Dessa forma, mesmo com a 

capacitação continuada que vem sendo oferecida pelo DEGASE, ela não garante a efetivação 

das ações. Para tanto, é preciso que os profissionais acreditem no ECA como balizamento das 

suas práticas na Instituição, contribuindo assim para o pleno desenvolvimento desses 

adolescentes, tal como a legislação preconiza.  

Já a assistente social 2 concebe que, para abordar os limites para o trabalho é 

necessário que se entenda sobre que tipo de instituição estamos falando. Situa então, tratar-se 

de 

 

 
Um espaço disciplinador, de coerção... trabalhamos com violações de direitos... É 

esse o contexto, estamos melhorando, temos vários progressos, mas não deixam de 

ter limites... Outros limites: o próprio espaço físico, a falta de investimentos, a falta 

de pessoal, a dificuldade de investimento em material para continuidade dos 

projetos... (Assistente Social 2) 
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Segundo Moreira (2005, p.151) houve no sistema socioeducativo a real “absorção dos 

principais elementos do sistema punitivo”, reafirmando essa análise a assistente social 2 

também situa como limite o espaço disciplinador da instituição. Mas prefere falar das 

possibilidades justificando que: 

 

 

tendo bons profissionais você consegue diminuir esses limites neh. O serviço social 

possui um projeto ético político, que orienta e norteia o trabalho, então enfrentamos 

esses limites, ampliando nosso espaço de trabalho. (Assistente Social 2) 

 

 

Isso nos faz pensar que mesmo 20 anos da promulgação do ECA, exercícios 

profissionais ainda estejam tensionados pelas práticas punitivas e, as afirmações de direitos 

trabalhados ainda no campo individual. E por isso mesmo a assistente social 2 retoma os 

limites para o trabalho do assistente social no CRIAAD, e aí percebemos que os limites postos 

dentro dos muros da instituição representam apenas o reflexo da política adotada no extra 

muros. 

 

 

Nossas dificuldades de inserir esse adolescente lá fora, esse preconceito que existe 

com o jovem. Não adianta nada a gente construir aqui, fazer projetos, discutir com 

os meninos que eles têm que ser obedientes, que eles não podem cometer delitos, 

quando tem um aumento da criminalidade aqui, tem um aumento do tráfico, da 

ocupação territorial, uma oferta muito mais lucrativa do que esses programas sociais 

que são oferecidos ao jovem. Temos o ProJovem – do Governo Federal - que atende 

jovens até 20 e poucos anos, 28 anos, recebendo  um salário de cento e poucos reais. 

Que valor é esse? Que oferta é essa no município de Cabo Frio a 150 km do Rio de 

Janeiro? Com a oferta que tem no tráfico e com o tráfico aumentando...  Que política 

de segurança é essa? Que política nós temos de segurança aliada à assistência pra 

poder diminuir esse quadro? E por aí vai... O adolescente sozinho não dá conta, não 

é só ele que tem que melhorar sua capacidade, precisa melhorar essa inserção social 

e econômica também pra mudar essa história.” (Assistente Social 2) 

 

A fala da assistente social 2 explicita como  limite do trabalho profissional é 

determinado pela organização da política social e pelas condições postas pela própria 

instituição. 
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Em contexto de neoliberalismo, o recuo do Estado no que tange às políticas sociais, e 

a conseqüente passagem da questão para os setores privados ou para os setores não-lucrativos 

descaracteriza a lógica dos três pilares de Seguridade Social expressos na Constituição de 

1988, a Carta Cidadã. O Estado deixa então de promover as políticas sociais para fins de 

regulação do mercado, ocasionando a diferenciação daqueles que podem pagar pelos serviços 

sociais e daqueles que necessitam assistência do Estado. Assim como se refere Iamamoto 

(2008, p.149) “o gasto social 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.” 

Tal como aponta Moreira (2005, p.249)  

 

 
em face da reestruturação produtiva, a política de encarceramento, articulada às 

situações de vulnerabilidade [...] tem sido uma forma de enfrentamento da pobreza, 

e também uma estratégia de lucro para o capital, que investe na indústria de 

segurança através da produção e da contenção da criminalidade. (MOREIRA, 2005, 
p.249) 

 

O que a assistente social fala sobre a oferta lucrativa do tráfico em detrimento dos 

programas governamentais, Wacquant (2007, p. 115) confirma dizendo tratar-se da opção 

mais lucrativa “na esteira do recuo duplo do mercado de trabalho e do Estado do bem-estar.” 

 Segundo Wacquant (2007, p. 111;113) o Estado Penal está fundamenta-se em dois 

pilares. O primeiro seria a reorganização dos serviços sociais com fortes mecanismos de 

vigilância da população pobre, sendo o ponto mais comum a substituição do Welfare pelo 

Workfare em que é estabelecido que a população usuária dos serviços sociais deverá aceitar 

qualquer oportunidade de trabalho que surgir independente de seu interesse. E o segundo, o 

profundo confinamento da população pobre, considerado pelo autor como “a técnica a partir 

do qual o incômodo problema da marginalidade persistente, enraizada no desemprego, no 

subemprego e no trabalho precário, tornou-se menos visível.” 

Desse modo, estes se constituem, de acordo com os profissionais, como os limites para 

o trabalho dos assistentes sociais no CRIAAD Cabo Frio, pois para que o profissional defenda 

os direitos dos adolescentes é necessário que ele tenha condições objetivas e subjetivas para a 

realização do seu trabalho.  
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3.3.6) Possibilidades para o trabalho do assistente social no CRIAAD Cabo Frio 

 

A assistente social 1 acredita como possibilidade para o trabalho  

 

“Acredito muito nesse projeto da empregabilidade neh, mas acho que precisamos 

ainda melhorar o trabalho com os adolescentes, com as famílias e buscar espaço. 

Acho que também a questão do preconceito precisa ser trabalhada desde fora da 

Instituição neh, nas próprias relações familiares isso existe. Eh... acho que nós temos 

muito trabalho pela frente a começar pelos adolescentes até ir pra essa esfera maior 

que éhh... as relações e os espaços onde ele vai estar. [...] Então, precisamos ainda 

trabalhar nesse sentido. (Assistente Social 1) 

 

 

Podemos perceber que a assistente social 1 acredita como possibilidade para o trabalho 

do assistente social no CRIAAD Cabo Frio o projeto da empregabilidade, no entanto, a 

questão dos adolescentes em conflito com a lei não pode se restringir a uma resolução 

individualizada do problema, mesmo por que “numa sociedade que foi construída com base 

no trabalho, a ausência dele implica na falta de reconhecimento das pessoas como sujeitos.” 

(MOREIRA, 2005, p. 69). Dessa forma, colocar cada adolescente em posição de empregado 

(ou não) seria insuficiente para retirá-lo da sua condição de pobreza. Considerá-lo dessa 

forma seria uma espécie de negação da sociedade de classes e das relações sociais. Um 

projeto de empregabilidade pode sim, auxiliar na construção de parcerias e inserção de 

adolescentes no mercado de trabalho, mas não é obstante para retirá-los da realidade em que 

vivem em extremas situações de vulnerabilidade social. 

Levar a questão dos adolescentes para fora dos muros da Unidade também é 

considerado pela assistente social como possibilidade relevante. Assim, ocupar espaços 

decisórios da política de atendimento aos adolescentes a fim de quebrar paradigmas se torna 

um desafio aos profissionais que se encontram azafamados nas rotinas institucionais.  

Por outro lado, a assistente social 2 afirma como possibilidade 

 

O CRIAAD é um espaço onde você pode trabalhar muito a  pesquisa, elaboração de 

conhecimento neh. Você pode trabalhar esses dados para mudar políticas ou influir 

nessa política. Não temos sistematizados esses dados. (Assistente Social 2) 
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A assistente social 2 aponta duas dimensões essenciais para o trabalho profissional. 

Primeiramente, situa a pesquisa como possibilidade para o trabalho do assistente social já que, 

com o devido conhecimento da realidade vivida pelos usuários torna-se possível uma 

intervenção de maior qualidade permitindo apreender as mediações postas nessa realidade. 

Como uma segunda, a assistente social 2 afirma como essa pesquisa pode contribuir para a 

elaboração, planejamento e execução de políticas públicas. Ainda que se tenha clareza dos 

limites das mesmas, a possibilidade da pesquisa pode contribuir muito para qualificar o 

atendimento e projetar ações conjuntas entre diversas políticas sociais, já que analisando o 

perfil dos adolescentes detectamos baixa escolaridade; pobreza; consumo de drogas ilícitas, 

etc. 

Guerra (2009, p. 708) considera “a investigação da realidade como exigência no  

exercício profissional”. Nela a possibilidade de pesquisa torna-se instrumento importante para 

responder a crescente diversificação das demandas que chegam aos profissionais, sendo 

necessário que o profissional além de pesquisar sobre o seu objeto de intervenção ainda 

aproveite para apreender as condições em que se realiza o seu trabalho. (GUERRA, 2009, 

p.703) 

Além desses aspectos, a assistente social 2 retoma a dimensão do estágio 

supervisionado. Afirmando-o também como possibilidade 

 

A abertura de campo de estágio é uma possibilidade, uma potencialidade neh. 

Tornando o trabalho mais visível. Tem várias potencialidades... [...] o estágio de 

serviço social foi pioneiro aqui na instituição. Nunca teve estagiários de outras 

áreas: Pedagogia, psicologia... E por ser uma profissão que tem uma intervenção 

direta na realidade neh, que é contraditória, que requer um constante suporte teórico-

crítico pra explicar esses fenômenos todos, entendo que a presença de estagiários 

aqui auxilia essa busca de conhecimento e também alavanca o processo e, permitir 

que vocês levem pra outros lugares o que acontece nesses espaços é uma grande 

contribuição para próprio adolescente em conflito com a lei e para a temática dos 

adolescentes. (Assistente Social 2)  

 

O campo de estágio na instituição é mesmo pioneiro, conforme a fala da assistente 

social. O estágio é de fundamental relevância para a formação profissional. Este processo de 

formação traz para o aluno-estagiário a vivência da intervenção profissional e, ao mesmo 

tempo, alavanca um eminente processo reflexivo dos profissionais em meio a tantos 

“porquês” dos estagiários. É isto que permite vislumbrar a via de mão dupla que se dá na 

realização do campo de estágio. 
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É cada vez mais crescente o número de escolas privadas e de escolas à distância, dessa 

forma, Iamamoto (2009, p.43) situa alguns desafios que são colocados ao serviço social na 

cena contemporânea para não possibilitar a desqualificação da nossa formação profissional. 

São eles: “a exigência de rigorosa formação teórico-metodológica que permita explicar o atual 

processo de desenvolvimento do capitalismo”; “rigoroso acompanhamento da qualidade 

acadêmica da formação”; “articulação com entidades, forças políticas e movimento dos 

trabalhadores” em defesa dos direitos; “a afirmação do horizonte social e ético-político do 

projeto profissional no trabalho cotidiano”; e o “cultivo a uma atitude crítica e ofensiva das 

condições de trabalho e da qualidade dos atendimentos”. 

 

 

3.3.7) Materialização do projeto ético-político profissional  

 

No que se refere ao projeto ético-político profissional, perguntou- às assistentes sociais 

se elas percebem a materialização do mesmo dentro do CRIAAD Cabo Frio. 

A assistente social 1 afirma  

 

 
O serviço social acho que busca muito isso, nós, enquanto profissionais que estão 

aqui no CRIAAD, são comprometidos com o projeto ético-político. Acho que a 

nossa luta é maior do que talvez em outros espaços mas nós buscamos muito, o 

tempo todo e eu acredito que ... no projeto ético-político como um compromisso do 

serviço social com as camadas populares, com os usuários dos nossos serviços, com 

a qualidade dos serviços. Isso existe no serviço social e também com os outros 

profissionais que fazem parte da...dessa equipe mas... Você esbarra o tempo todo 

com as limitações estabelecidas pelo próprio sistema... Mas isso faz parte também 

do trabalho do Serviço Social, vencer estes entraves e garantir direitos e alcance dos 

usuários de sua autonomia. (Assistente Social 1) 

 

 Percebemos que a assistente social 1 aborda a luta pela garantia dos direitos dos 

usuários num espaço institucional com histórico altamente violador. Enfatiza sua resposta no 

compromisso dos profissionais com o projeto ético-político mas não afirma em nenhum 

momento a materialização do projeto.  

Já a assistente social 2 responde que 

 

No dia-a-dia trabalhamos no atendimento aos adolescentes, atendimento aos 

familiares, busca de parcerias, participação nos seminários, reuniões, a presença no 

próprio judiciário. Então são espaços que a gente ocupa, que tornam mais visível 

esse trabalho.Torna mais visível a questão do adolescente em conflito com a lei. 
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Quando você torna mais visível tem mais condições de dar possibilidades. É um 

trabalho construído ao longo do tempo. Com isso acho que conseguimos sensibilizar 

algumas pessoas para darem novas oportunidades. É certo que tem muita coisa ainda 

sendo encaminhada no campo individual. Encontramos bons profissionais em 

diversos espaços, com um olhar diferenciado para a situação dos adolescentes em 

conflito com a lei. Não são os programas que estão favorecendo isso, são as pessoas 

que ocupam esses espaços que propiciam a inclusão nos programas. Então temos 

conseguido acesso a alguns direitos sociais, que é uma materialização do nosso 

trabalho. Um exemplo é o acesso à documentação civil,  que é uma coisa tão básica, 

mas o que mais vemos aqui são adolescentes de 15, 16, 17 anos que não tem 

documentação. Então conseguir ter acesso a documentação civil é uma conquista. E 

essa defesa também de alguns direitos dentro do espaço institucional. Talvez sejam 

estes alguns exemplos dessa materialização. (ASSISTENTE SOCIAL 2)   

 

 

Podemos perceber que a Assistente Social 2 também demonstra a busca pela garantia 

dos direitos dos adolescentes e cita alguns exemplos de direitos acessados a partir da atuação 

do serviço social como a materialização do projeto ético-político profissional. A profissional 

também critica a forma como os programas municipais estão organizados hoje, creditando a 

possibilidade de funcionamento e inclusão dos adolescentes aos profissionais e não ao Poder 

Público local. Isso revela o que Iamamoto afirma sobre o trabalho profissional dizendo que 

este tem se conduzido no cotidiano 

 

 

 

segundo os dilemas universais relativos à refundação do Estado e pela sua 

progressiva absorção pela sociedade civil – o que se encontra na raiz da construção 

da esfera pública -; à produção e distribuição mais equitativa da riqueza; à luta pela 

ultrapassagem das desigualdades pela afirmação e concretização dos direitos e da 

democracia. (IAMAMOTO, 2009, p.36) 

 

 

 

As duas profissionais demonstram um compromisso com o projeto ético-político, 

reafirmando a possibilidade de materialização do projeto neste espaço sócio-ocupacional.  

Assim, Teixeira e Braz (2009, p. 195), consideram o projeto profissional uma escolha 

histórica da profissão pelo compromisso com a classe trabalhadora, diretamente relacionada a 

um projeto de transformação da sociedade. Segundo os autores o projeto não representa um 

idealismo da categoria, mas significa “escolher caminhos, construir estratégias político-

profissionais e definir os rumos da atuação e, com isso, projetar ações que demarquem 

claramente os compromissos ético-políticos profissionais.” (TEIXEIRA & BRAZ, 2009, p. 

193)  

Segundo Iamamoto (2009, p. 35) 
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O projeto profissional não foi construído numa perspectiva meramente corporativa, 

voltada à autodefesa dos interesses específicos e imediatos desse grupo profissional 

centrado em si mesmo. Ainda que abarque a defesa das prerrogativas profissionais e 

desses trabalhadores especializados, o projeto os ultrapassa porque é dotado de 

„caráter ético-político‟. Ele permite elevar esse projeto a uma dimensão de 

universalidade, a qual subordina, ainda que não elimine a dimensão técnico-

profissional, porque estabelece um norte quanto à forma de operar o trabalho 

cotidiano. (IAMAMOTO, 2009, p. 35–36) 

 

 

Reafirma-se, dessa forma, o projeto ético-político profissional em detrimento do atual 

contexto histórico de extrema ofensiva neoliberal onde as conseqüências da política 

macroeconômica do capital atingem os modos de vida e de trabalho da classe trabalhadora e, 

dessa forma, os assistentes sociais fazendo parte dessa classe, também sentem os intensos 

rebatimentos do capital em seu exercício profissional determinando a precarização das 

relações de trabalho. Portanto, necessita-se hoje reafirmar a luta da categoria profissional, seu 

direcionamento ético e político perante esta sociedade para além das bases organizativas da 

profissão, mas avançando para a materialização do projeto profissional no cotidiano do 

exercício dos assistentes sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo deste trabalho foi o de fazer uma primeira aproximação com o trabalho dos 

assistentes sociais do CRIAAD Cabo Frio, em busca dos seus limites e possibilidades. Dessa 

forma, trabalhou-se três níveis de análise, que apresentam complexidades e contradições: o 

trabalho em sua dimensão ontológica e na realidade capitalista; a política de atendimento aos 

adolescentes; e a própria profissão de serviço social. 

O primeiro passo da pesquisa foi apreender a categoria trabalho a partir dos estudos de 

Marx, dada a sua centralidade na sociedade capitalista. É a partir do trabalho que o homem se 

constitui como ser social, encontra formas de vida e de sobrevivência sobre os outros homens 

e animais, qualificando cada vez mais os seus instrumentos, a sua linguagem, possibilitando 

assim, uma nova construção social. Em toda e qualquer sociedade existe trabalho, não é típico 

da sociedade capitalista, não é ela que instaura o trabalho. Trata-se aqui de uma atividade 

transformadora, libertadora, nela o homem projeta em sua mente o resultado do seu trabalho. 

Nela o homem transforma a natureza e, ao mesmo tempo, se transforma, transforma as suas 

formas de vida e de convivência.  

Na sociedade capitalista o trabalho é modificado, e o trabalhador não tem mais essa 

liberdade criativa, nesta sociedade ele é pago para criar o que os donos dos meios de produção 

lhe mandam. Trata-se de um trabalho alienado, despido de criatividade. Aqui, o trabalhador é 

mero executor da atividade. Quem comanda não é ele, o dono da força de trabalho, mas sim o 

seu patrão o dono dos meios de produção. Na ordem que se funda na propriedade privada 

existem duas classes fundamentais, aqueles que detêm a propriedade e aqueles que detêm a 

força de trabalho. Para sobreviver o trabalhador deve vender a sua única mercadoria – a força 

de trabalho. 

Ocorre que, a mercadoria força de trabalho possui uma peculiaridade, ela produz mais 

valor. Mas como o trabalhador é pago com um determinado salário para trabalhar por uma 

determinada jornada de trabalho, o capitalista subtrai o mais-valor do trabalhador. E é daí que 

vem o seu lucro e a sua acumulação. 

O capital necessita se expandir, garantir novos mercados para não estagnar seu 

crescimento, por isso a cada época procura novas estratégias de acumulação. Foi assim com o 

modelo de acumulação Fordista. E quando iniciou a crise do modelo fordista, instaurou um 

novo modelo, esse bem mais flexível. Nele, não se necessita mais do pleno emprego, 

restringe-se a intervenção do Estado. O modelo da “acumulação flexível”, como afirma 
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Harvey, vem possibilitar a flexibilização da economia, da produção, mas principalmente da 

classe trabalhadora.  

No Brasil, o contexto que vivemos na década de 1980 é de intensa ebulição dos 

movimentos sociais, da luta pela redemocratização após um longo período de Ditadura 

Militar. A conquista da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, chega como 

um sonho para a classe trabalhadora e movimentos sociais. Finalmente a possibilidade de ter 

direitos garantidos para a população mais empobrecida. Em 1990, uma nova conquista, a 

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente renovando os métodos de tratamento 

baseando-se na proteção integral de crianças e adolescentes. 

No entanto, o sonho acaba logo que se inicia a década de 1990 com a ofensiva 

neoliberal. A garantia de direitos expressa em lei não é colocada em prática. 

Vivemos em um tempo em que os direitos e conquistas obtidas por meio das lutas dos 

movimentos sociais e movimentos dos trabalhadores sofreram grande retrocesso. A Carta 

Magna de 1988 não foi suficiente para garantir a sua efetivação e a onda neoliberal que 

sobreveio no bojo da década de 1990 rebateu consubstancialmente nas formas de vida e de 

trabalho de toda a classe trabalhadora. 

A realidade não fica distante para os assistentes sociais, pois como parte da classe 

trabalhadora, são duplamente atingidos por essa nova forma de acumulação capitalista. 

Primeiramente porque, após um período de lutas e conquistas de direitos, sentem-se atados em 

seu exercício profissional em meio à desresponsabilização do Estado pela garantia dos 

direitos e dos serviços sociais e ao corte de investimentos públicos. Ao invés disso, 

responsabilizam-se as empresas privadas e as organizações não-lucrativas para prestarem 

assistência aos pobres. Por outro lado, acrescem-se as demandas pois as necessidades da 

população aumentam ainda mais frente a sua não inserção no mercado de trabalho, precisando 

cada vez mais dos serviços sociais que deveriam ser garantidos como direitos pelo Estado. 

É nesse contexto que se situa a atuação do assistente social no CRIAAD. O trabalho 

do assistente social tem suas peculiaridades, mas é como qualquer trabalhador, ou seja, vende 

sua força de trabalho por um salário. Esse estatuto de assalariamento é que vai polarizar ainda 

mais a prática dos assistentes sociais, já que são contratados por instituições públicas ou 

privadas para exercerem determinadas atribuições. No entanto, o assistente social fez uma 

escolha histórica pela defesa dos direitos da classe trabalhadora, em sua ruptura com o 

conservadorismo. A relativa autonomia tem que aparecer no dia-a-dia do exercício 

profissional, nos diferentes espaços ocupacionais, pois estão inseridos na dinâmica das 

relações sociais e, portanto, servindo a interesses antagônicos.  
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O exercício profissional no CRIAAD Cabo Frio é um espaço denso de contradições: a 

contradição desta sociedade, a contradição do sistema socioeducativo que ao invés de 

“ressocializar” está segregando ainda mais, e a contradição da própria profissão. Dessa forma, 

os limites e possibilidades para o trabalho do assistente social no CRIAAD Cabo Frio, 

também serão polarizados por interesses antagônicos, pelo estatuto de assalariamento.  

Ao apreendermos a dinâmica do trabalho do assistente social no CRIAAD notamos 

que as profissionais entrevistadas percorrem caminhos diferenciados em sua trajetória 

profissional, o que demarcará percepções de trabalho e de atividades diferentes. 

Após a análise das entrevistas percebemos que hoje o trabalho dos assistentes sociais 

no CRIAAD Cabo Frio está organizado de forma a responder as diferentes demandas que 

chegam, podendo ser: dos adolescentes, das famílias, do administrativo, do judiciário, etc. É 

uma demanda muito grande de trabalho que acaba por deixá-los azafamados. Dessa forma, 

não conseguem tempo para fazer uma avaliação formal do seu trabalho. 

Pode-se concluir, após exame minucioso das entrevistas que os limites para o trabalho 

se pautam no seguinte: é necessário desconstruir todo aquele sistema punitivo anterior ao 

ECA para possibilitar que o adolescente cumpra a medida socioeducativa. Desconstruir “o 

que vem arraigado”, o “espaço disciplinador, de coerção” conforme afirmam as assistentes 

sociais. Os direitos dos adolescentes pobres sempre foram violados, dentro ou fora do sistema.  

Como limites, podemos perceber a precarização do trabalho dos assistentes sociais 

expressa na dupla jornada e nos contratos de trabalho. Outros limites: a relação hierárquica na 

Instituição; a relação conflituosa com os agentes de disciplina; a falta de recursos; falta de 

pessoal; corte dos gastos públicos; falta de acesso a políticas e programas e a própria lógica 

capitalista que criminaliza cada vez mais a pobreza. 

Podemos realmente pensar em possibilidades, pensar na construção delas. A pesquisa 

é um ótimo instrumento para possibilitar mudanças no atendimento e ainda optimizar a 

qualidade do atendimento. Mas trata-se de ir além do atendimento institucional para 

possibilitar mudanças na formulação de políticas através da própria pesquisa. Para propor 

caminhos aos usuários os assistentes sociais precisam conhecê-los, em sua forma de vida e de 

trabalho.  

A abertura de campo de estágio possibilita a reflexão dos dilemas profissionais vividos 

na instituição no âmbito acadêmico, contribuindo assim para a formação profissional, 

construção de conhecimento e reflexão do exercício profissional.  

Mas é imprescindível ter como horizonte o projeto ético-político profissional. A 

materialização do projeto é a maior possibilidade de trabalho que os assistentes sociais 
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poderiam ter. A possibilidade maior aos assistentes sociais é não se sujeitarem apenas às 

exigências administrativas e/ou burocráticas, “subordinando a profissão ao mercado e 

sujeitando o assistente social ao trabalho alienado” (IAMAMOTO, 2008, p. 219). 

O assistente social trabalha cotidianamente com circunstâncias peculiares vividas 

pelos sujeitos e suas famílias, por isso é provocado a desvendar a vida dos sujeitos em seus 

atendimentos. Para tanto, é necessário que o profissional seja dotado de capacidade teórico-

metodológica, técnico-crítica e ético-política. (IAMAMOTO, 2008, p. 221) 

Acreditamos que os desafios são tão numerosos quanto os limites que se colocam 

como fatores dificultadores da prática profissional, mas podem ser superados na medida em 

que os assistentes sociais se inquietam em ampliar e consolidar a cidadania assegurando para 

isso a universalidade do acesso aos bens e serviços sociais, tendo o compromisso com a 

qualidade dos serviços prestados à população usuária.  
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