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Nada É Impossível De Mudar 

 

 

Desconfiai do mais trivial,  

na aparência singelo. 

E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: 

não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, 

pois em tempo de desordem sangrenta, 

de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, 

de humanidade desumanizada, 

nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. 

 

Bertold Brecht  

 

 

 



RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma aproximação às condições e relações de 

trabalho dos assistentes sociais inseridos na Política de Assistência do Município de Rio das 

Ostras, aprofundando o conhecimento das condições objetivas em que se realiza o exercício 

profissional a partir das relações estabelecidas pela natureza concreta e abstrata de seu 

trabalho. Neste sentido, construímos o tempo-espaço de nosso objeto, partindo das atuais 

características das políticas sociais em tempos neoliberais, seguindo pela institucionalização 

da Política de Assistência e sua materialização na cidade de Rio das Ostras. Com o intuito de 

apreender o objeto de estudo na perspectiva de totalidade fizemos um debate sócio-histórico e 

teórico-conceitual sobre a inserção do Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho. 

Na busca pelas particularidades deste trabalho no âmbito da cidade, realizamos pesquisa 

documental e de campo, destacando a dinâmica sócio-política do município e realizando  

questionários e entrevistas semiestruturadas com assistentes sociais inseridos na Política de 

Assistência, referentes ao perfil e às condições e relações de trabalho destes profissionais. 

Com base nos resultados da pesquisa foi possível visualizar e analisar alguns dos principais 

fenômenos que incidem sobre a profissão neste espaço, assim como reconstruir o perfil 

profissional, compreendendo os elementos que contribuem para a relação de tensão entre a 

natureza do trabalho abstrato do assistente social e a efetivação do projeto ético-político da 

categoria no interior da Política de Assistência de Rio das Ostras.         

 

Palavras-Chave: Política de Assistência; Condições e Relações de Trabalho; Trabalho 

Abstrato; Perfil Profissional; Projeto Ético-Político Profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aims to carry out an approach to the conditions and relations of social workers 

inserted in the Assistance Policy Municipality of Rio das Ostras, deepening the knowledge of 

objective conditions in which it conducts professional practice from the relations established 

by nature concrete and abstract of their work. In this sense, we have built the space-time of 

our object, based on the current characteristics of social policies in neoliberal times, following 

the institutionalization of the Assistance Policy and its materialization in Rio das Ostras. In 

order to apprehend the object of study in full perspective we made a socio-historical and 

theoretical-conceptual debate about the inclusion of social work in the social division and 

work technique. In search for the particularities of this work within the city, we conducted 

some documentary and field research, highlighting the city's socio-political dynamics and 

performing semi-structured questionnaires and interviews with social workers entered the 

Assistence Policy for the profile and the conditions and labor relations of these professionals. 

Based on the results of the research was possible to visualize and analyze some of the major 

phenomenon that affect the profession in this space, as well as rebuild the professional profile, 

perceiving the elements that contribute to the relationship of tension between the nature of 

abstract labor of  the social worker and the realization of the ethical-political project category 

within the Rio das Ostras assistance Policy. 

 

 

 

Keywords : Assistance Policy; Conditions and labor relations; Abstract work; Professional 

Profile; Ethical-Political Professional Project. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho é produto da interlocução crítica entre a disciplina de Processo de 

Trabalho e Serviço Social I e as experiências vivenciadas nos quatro períodos do processo de 

Estágio. 

A primeira experiência conduziu a reflexão teórica sobre o trabalho concreto e o 

trabalho abstrato, como dimensões inerentes ao exercício profissional do Serviço Social 

inserido no modo de produção capitalista. Contudo durante o decurso de aprendizagem, 

baseado no texto de Iamamoto (2008), foi observado que a condição de trabalhador 

assalariado do profissional não “dispõe de centralidade” nos debates da categoria, ficando 

assim, a dimensão abstrata do trabalho dos assistentes sociais, obscurecida por sua dimensão 

qualitativa – como se a profissão estabelecesse relações unicamente com os usuários de seus 

serviços e não vivenciasse todas as implicações concebidas pela relação de compra e venda de 

sua força de trabalho, que têm consequências diretas na efetividade e na qualidade dos 

serviços prestados.  

A segunda experiência, com destaque para os três últimos períodos do processo de 

Estágio, realizado em instituição pública do Município de Rio das Ostras, vinculada à Política 

de Assistência, proporcionou a materialização das reflexões teóricas realizadas em sala de 

aula, onde foi possível observar não apenas a prática profissional, mas as condições em que 

esta se realizava.  

Durante este tempo foi perceptível as condições de precarização em que se efetuava o 

exercício profissional, sua deficiência perpassava a estrutura física da instituição – como a 

falta de sala própria para a realização do atendimento aos usuários que garantisse o sigilo 

profissional –, passando pela falta de recursos materiais – como transporte, necessário para 

executar visitas domiciliares e materiais didáticos para aplicação de oficinas socioeducativa –, 

alcançando ainda os recursos humanos, sendo que essa deficiência impossibilita o pleno 

atendimento às demandas populacionais.  

No que se referia aos contratos de trabalho, chamavam a atenção as condições dos 

vínculos empregatícios com a gestão municipal, dividido entre estatutário e contratado, 

estando ainda inserido nesta dinâmica as funções gratificadas e os cargos em comissão. A 

variação de vínculos e suas particularidades introduziam na dinâmica do cotidiano 
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profissional diferentes relações empregado/empregador, devido à fragilidade de alguns deles. 

Refletindo no exercício da autonomia relativa do assistente social.    

Devido a percepção da realidade, refletida sob bases teóricas referenciadas na teoria 

marxista, nasce a proposta deste trabalho, que tem por objetivo uma aproximação das 

condições e relações de trabalho dos assistentes sociais inseridos na Política de Assistência do 

Município de Rio das Ostras. O recorte do espaço de pesquisa não ocorreu unicamente pela 

nossa vivência pessoal como pesquisadora, mas pelo fato da política assistencial, em diversos 

momentos, ser confundida com assistencialismo pelos governantes de nosso país, tornando-a 

um ambiente onde as relações políticas, econômicas e sociais se manifestam com maior 

clareza, podendo assim ser feita uma análise das correlações de força existente em seu entorno 

e a apreensão das condições objetivas desta prática profissional em seu interior.  

Deste modo, nos propomos investigar as relações estabelecidas entre patrão e 

trabalhador, conhecer o que o município como instituição empregadora tem requerido dos 

assistentes sociais em sua prática, assim como as condições que têm oferecido para sua 

execução e efetivação no enfrentamento das expressões da questão social.  Podemos dizer que 

estamos buscando entender o caráter contraditório da profissão em seu movimento real, a 

partir da inserção do exercício profissional do Serviço Social nas particularidades sócio-

políticas que circunscrevem a cidade de Rio das Ostras.  

A apropriação destes conhecimentos nos permitirá refletir sobre os avanços e/ou 

limites para a efetivação das atribuições e competências dos assistentes sociais inseridos na 

Política de Assistência do município, ponto que influi diretamente na população atendida por 

este profissional. Apreendendo assim, o trabalho executado por um dos principais 

profissionais na linha de enfrentamento das expressões da questão social. 

Uma vez que conhecemos em que condições e relações de trabalho são desenvolvidas 

as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa do Serviço Social, 

podemos então pensar e criar estratégias e mediações para intervir na realidade vivenciada 

pelos profissionais, ampliando deste modo sua autonomia relativa e as possibilidades de 

atendimento das demandas dos trabalhadores, mesmo dentro de uma relação contraditória.   
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1 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA EM DEBATE: DA INSTITUCIONALIDADE À 

SUA MATERIALIZAÇÃO EM RIO DAS OSTRAS 

 

 

1.1 Políticas Sociais em Tempos Neoliberais  

 

A década de 70 foi marcada por uma crise estrutural do capital vivenciada pelos países 

industrializados, cujas consequências econômicas e políticas se alastraram mundialmente.  

Manifestações que se traduzem de forma geral em uma “crise financeira e do comércio 

internacional e a inflação crônica associada ao baixo crescimento econômico” (SOARES, 

2000, p.11).  

As tentativas de resolução da crise produziram transformações estruturais que 

possibilitaram o nascimento de um padrão de acumulação flexível sustentado em duas 

respostas principais do capital para a resolução da sua própria crise: as políticas neoliberais e 

a reestruturação produtiva. 

No plano econômico, as políticas neoliberais – ou de ajuste estrutural –, visaram à 

desregulamentação dos mercados, a abertura comercial e financeira, a privatização do setor 

público e a redução das funções de proteção social do Estado. Seu foco não se reduzia ao 

plano econômico, mas também objetivava uma redefinição do campo político-intitucional e 

das relações sociais. Tais políticas neoliberais foram formalizadas no receituário de 

enfrentamento da crise dado pelo “Consenso de Washington”, o qual recaiu muito mais aos 

países da América Latina do que aos países centrais, devido ao protecionismo as suas 

economias, restando aos países periféricos apenas uma política macroeconômica com o 

objetivo de restabelecer o equilíbrio do pagamento da dívida externa e as importações.   

A segunda resposta apresenta-se no plano produtivo, com o propósito de reorganizar o 

padrão de acumulação em função de sua continuidade. A reestruturação produtiva refere-se 

aos sucessivos processos de transformação nas empresas e indústrias, caracterizados pela 

desregulamentação e flexibilização do trabalho, fruto de sua associação às políticas 

neoliberais e às novas tecnologias da Terceira Revolução Industrial.  

A articulação destas duas respostas trouxe consigo o advento de uma “nova” pobreza, 

ao aprofundar na dinâmica da sociedade o trabalho informal, o desemprego, o subemprego e a 

desproteção trabalhista. 
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 O Consenso de Washington se traduzia em um conjunto de orientações e políticas 

impostas aos diversos países do mundo que desejavam obter apoio político e econômico dos 

governos centrais e dos organismos internacionais.  A implementação deste conjunto de 

orientações de modo desigual entre os países, conduz a uma distribuição também desigual dos 

custos sociais das políticas de ajuste e reestruturação produtiva, o que ocasionou um 

agravamento na situação de pobreza e desamparo social a todos os países periféricos que 

foram submetidos ao ajuste.  

 Esta situação de pobreza desencadeou uma busca ainda maior por proteção social em 

um momento de recessão das políticas sociais. Com a política de ajuste econômico veio os 

cortes nos gastos sociais e a degradação dos padrões do serviço público, até mesmo nos países 

que vivenciavam um Estado de Bem-Estar Social
1
 - nos quais, ainda que com resistências, 

ocorreram perdas, mas estas sem dúvidas tiveram efeitos maiores nos países onde não havia 

projetos de proteção social em andamento ou que como o Brasil, onde se procurava dar os 

primeiros passos em sua direção.  

 Com a redução do Estado na quantidade e qualidade de serviços e benefícios prestados 

ocorre a precarização no atendimento dos já assistidos e a exclusão de uma enorme população 

que vivenciava os efeitos das transformações sociais geradas pelo ajuste neoliberal. As 

políticas neoliberais ao buscar não apenas uma transformação econômica, mas também social, 

naturalizam as desigualdades.   

 

O modelo devolve o conflito para o seio de uma sociedade fragmentada, 

onde os “atores” se individualizam, ao mesmo tempo que os sujeitos 

coletivos perdem identidade.  Muda, portanto, a orientação da política social: 

nem consumos coletivos nem direitos sociais, senão que assistência 

focalizada para aqueles com “menor capacidade de pressão” ou os mais 

“humildade” ou, ainda, os mais “pobres”. (SOARES, 2000, p.73) 

  

 E apesar de lançar ao âmbito privado os problemas de acesso à proteção social, 

identificava-se por parte do receituário neoliberal um “discurso social”, de incentivo à 

participação do Estado na prestação direta dos serviços por meio da arrecadação de impostos 

diretos ou indiretos, porém, com o cuidado de que seus custos não recaiam sobre o mercado. 

                                                           
1
 O Estado de Bem-Estar Social fruto da necessidade de regulação estatal para o enfrentamento da 1º grande 

crise do capital (1929-1932) e dos efeitos da 2º Guerra Mundial através do estabelecimento de uma aliança entre 

classes e partidos, possibilitou a aprovação de diversas legislações sociais com base no Plano Beveridge.   Este 

tipo de organização colocou o Estado como agente regulamentador de toda vida e saúde social, política e 

econômica do país, cabendo a ele garantir serviços públicos e proteção à população, desde seu nascimento até 

sua morte. O livro Política Social: fundamentos e história - Biblioteca Básica do Serviço Social, escrito por 

Elaine Behring e Ivanete Boschetti conduz ao aprofundamento da temática.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
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Entretanto o perfil de sua atuação é de um “Estado mínimo”, conduzindo os serviços sociais 

públicos ao descrédito e à população mais uma vez às mãos do assistencialismo.  

 Diante deste quadro é possível identificar alguns pontos comuns que configuram a 

política social em tempos neoliberais, sendo o primeiro deles o seu comportamento pró-

cíclico e regressivo que se refere ao gasto e financiamento do setor social – com 

investimentos voltados apenas para o desenvolvimento de atividades compensatórias mínimas 

–, como ao seu impacto na situação de crise.  

Falamos também em caráter pró-cíclico porque em momentos de recessão econômica, 

aumento do desemprego e da desigualdade social, o poder público não tem uma resposta 

progressiva à crise cíclica do capital, que vise à expansão do emprego e do consumo quando é 

mais necessária; em um movimento contrário, precariza a política social ao diminuir os 

investimentos e o tamanho dos programas, ao realizar cortes nos benefícios. Os cortes são tão 

profundos que ocasionam uma falta crônica de insumos básicos, redução salarial dos 

profissionais atuantes, queda na qualidade dos serviços e sua saturação, uma vez que não há 

expansão do atendimento. Por isto pró-cíclica, isto é, no momento em que se deveria 

exatamente enfrentar estas tendências às reproduz.  

O financiamento da Política Social é considerado regressivo porque recai 

majoritariamente sobre os trabalhadores – com menor capacidade de contribuição –, seja por 

meio de tributos pagos diretamente – patrimônio e renda – ou indiretamente – valores 

embutidos nos custos dos produtos e serviços repassados aos consumidores como: IPI, ICMS, 

ISS e outros. É importante refletir que até mesmo,  

 

[...] os impostos de responsabilidade das pessoas jurídicas, a exemplo do 

IRPJ, pois embora a base de incidência seja a renda das empresas gerada em 

determinado período, também é possível, e via de regra realizada, a 

transferência dos custos estimados do imposto para os adquirentes finais. 

Então, é um equivoco pensar-se que o ônus dos impostos diretos não possa 

recair sobre os consumidores. (SEVEGNANI, 2011)
2
  

 

Isto significa que as grandes fortunas e os lucros do sistema financeiro são quase 

intocáveis enquanto que os assalariados arcam proporcionalmente com a maior carga do 

financiamento da política social; e é por isso que falamos em um padrão de caráter regressivo.  

  Outro traço se refere à descentralização que se expressa pela transferência da 

responsabilidade dos serviços já desgastados e praticamente sem financiamento do nível 

central para as instancias governamentais de menor poder de arrecadação, o que tem se 

                                                           
2
 Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/20574>.  Acessado em: 26/08/2014 
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revelado um amplificador das disparidades inter-territoriais, sem falar da perda do controle 

fiscal e da corrupção em seu entorno.  

A privatização dos serviços sociais acompanha o processo de descentralização 

juntamente com o discurso da péssima qualidade dos serviços prestados pelo “poder público”, 

mesmo que este ainda faça os maiores investimentos principalmente na área da saúde, ainda 

que não consiga abarcar toda a sociedade como se propõe. Deste processo se desencadeou 

uma dualidade, isto é, serviços melhores (privatizados) para quem tem condições de pagar por 

eles e serviços de baixa qualidade ou nulos para quem depende do acesso gratuito.  

Uma terceira característica da política social neoliberal é a focalização,  

 

A ideia é a de que os gastos e os serviços sociais públicos/estatais passem a 

ser dirigidos exclusivamente aos pobres. Ou seja, somente aqueles 

comprovadamente pobres, via “testes de pobreza” ou “testes de meios" 

(baseados nos means tests dos  programas sociais norte-americanos), podem 

ter acesso aos serviços públicos.  (SOARES, 2000, p.79) 

 

 Resultado desta característica tem sido a perda da forma “legítima” de acessar os 

recursos básicos de sobrevivência e a exclusão dos próprios pobres. O que significa um 

retrocesso nos ganhos sociais, pois o Estado ao se abster de sua responsabilidade entrega os 

desafios de enfrentamento da questão social à população, para serem tratados no âmbito 

familiar e através dos órgãos da sociedade civil sem fins lucrativos, numa relação de 

“solidariedade”, sem um compromisso com a universalidade e abrangência da prestação dos 

serviços.  

 Fato é que as características da política social neoliberal conduziram os direitos sociais 

a uma perda de identidade e à restrição da concepção de cidadania, através da atuação de um 

“Estado mínimo” que foca suas energias em programas de combate à pobreza – incentivados 

e financiados por organismos internacionais – de caráter temporário, focalizado  e 

emergencial que não minimizam os efeitos da crise econômica e dos processos de ajuste, e 

por tanto ineficazes para solucionar questões de raízes estruturais.  

Transforma ainda a Política Social em objeto de mercantilização e interesse 

econômico para o capitalismo ao conceber sua abertura à privatização, lembrando ainda que a 

redução dos gastos públicos na verdade não foram alcançados considerando que, “[...] os 

recursos públicos continuam financiando a cobertura da grande maioria da população: 

diretamente via serviços públicos ou indiretamente via subsídios ou incentivos fiscais em 

favor do setor privado.” (SOARES, 2000, p.81) 
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Estas são as características e o cenário nada progressivo das políticas sociais em 

tempos neoliberais
3
 em seu contexto mais abrangente, que nos servirá de base na analise dos 

complexos existentes entorno da Política de Assistência Social em um âmbito regional que 

carrega consigo as marcas da historicidade. 

 

  

1.2 A institucionalização da Política de Assistência Social e sua estrutura político-

administrativa 

 

Após realizar uma breve contextualização das características gerais que incidem com 

maior ou menor intensidade sobre todas as Políticas Sociais em tempos neoliberais, 

discutiremos a institucionalização e a formatação específica da Política de Assistência, suas 

particularidades, sem desmembra-la de seu caráter histórico-social, visto ser o espaço 

delimitado de estudo do objeto que propomos.     

Sendo assim, para se capturar e apreendermos as especificidades das condições e 

relações de trabalho dos assistentes sociais devemos antes pensar, em que tempo-espaço 

estamos pretendendo discutir esta dinâmica, que sofre modificações em sua configuração 

tanto de aspectos externos – determinantes sócio históricas –, quanto de aspectos internos –  

referente ao âmbito sócio-ocupacional onde se inscreve o exercício profissional.  

 Estabelecer as determinantes da política de atuação destes profissionais será o 

primeiro passo para situar esse tempo-espaço, a partir da construção da Política de Assistência 

como mecanismo de proteção social
4
 em nosso país.  

 

 

1.2.1 Breve contextualização histórica da Política de Assistência Social 

 

Discutir Política de Assistência é compreender que assim como toda política social 

estabelecida como direito, a mesma é também fruto da luta de classes: de um lado os 

trabalhadores reivindicando melhores condições de vida, de outro uma burguesia que procura 

amenizar os efeitos de um capitalismo desumanizador, utilizando para este fim um Estado de 

                                                           
3
 Outros autores que podem auxiliar no aprofundamento do debate sobre o desmonte das Políticas Sociais em 

tempos neoliberais são: Elaine R. Behring, Ivanete Boschetti, Sônia M. Draibe e Vivian D. Ugá.  
4
 “A proteção social pode ser definida como um conjunto de iniciativas públicas ou estatalmente reguladas para a 

provisão de serviços e benefícios sociais visando enfrentar situações de risco social ou privações sociais.” 

(JACCOUD, 2009, p. 58)   
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classe que escamoteia os conflitos resultantes desta relação. Deste modo, é uma política que 

tem seu papel na sociedade de classes, lugar de disputa, de interesses, e por se constituir 

historicamente, permanece em constante construção pelos sujeitos em disputa, ora avançando 

ora retraindo, favorecendo mais uma classe do que outra de acordo com as forças 

representativas no embate
5
.  

Especificamente no espaço nacional brasileiro foi a partir da década de 30 que ocorreu 

o aprofundamento das relações sociais tipicamente capitalistas. Com o avanço dos 

mecanismos de exploração da força de trabalho em prol de seu desenvolvimento e 

concomitantemente o crescimento das desigualdades sociais, as tensões entre a burguesia e o 

proletariado se intensificam, fica impossível fingir que a pobreza e a miséria não são produto 

da relação conflituosa capital/trabalho. O Estado como mediador, incorpora estas condições 

de vida como expressão da questão social
6
 em seu discurso oficial desde a época de Getúlio 

Vargas (1930-1945), que começa a lidar com os conflitos existentes, como as mobilizações e 

greves sindicais, para além da repressão policial, e passa a implantar políticas no sentido de 

regulamentar as relações de trabalho e conquistar um sentimento de colaboração das classes.  

Nesta relação conflituosa o Estado se apropria da assistência social e cria a Legião 

Brasileira de Assistência (LBA); um órgão assistencial público brasileiro fundado em 1942, 

pela então primeira-dama Darcy Vargas, com o objetivo de “ajudar” as famílias dos soldados 

enviados à Segunda Guerra Mundial, que posteriormente passou a ser um órgão de assistência 

às famílias “necessitadas” em geral.  Contava com o apoio da Federação das Associações 

Comerciais e da Confederação Nacional da Indústria. 

A LBA atuou por 53 anos, sempre presidida pelas primeiras-damas, característica 

persistente na Política de Assistência mesmo após sua legalização, remetendo a uma relação 

de tutela, favor e clientelismo entre os usuários da política e o Estado, de difícil superação.  

Porém, a assistência social como expressão do atendimento às necessidades coletivas 

dos trabalhadores e reconhecidas pelo Estado, ganha escopo de política pública e direito 

                                                           
5
 Para maiores aprofundamentos sobre uma concepção da Política Social como expressão da disputa de classes,  

terreno de conflitos na sociedade burguesa, conferir os seguintes autores: Lucia M. W. Neves, Elaine R. Behring, 

Ivanete Boschetti, Vivian D. Ugá e Potyara A. P. Pereira.   
6
 A questão social é expressão das desigualdades sociais constitutivas do capitalismo. Suas diversas 

manifestações são indissociáveis das relações entre as classes sociais que estruturam esse sistema e nesse sentido 

a questão social se expressa também na resistência e na disputa política. Na atualidade segundo Iamamoto 

(CEFES/ABEPSS, 2009), o capital financeiro sujeita a sociedade a uma lógica incessante de crescimento, de 

mercantilização universal, que aprofunda a desigualdade, torna invisível aquele que cria riqueza e seu trabalho; 

nesta perspectiva, a questão social deixa de ser apenas pobreza e miséria, expressa também a “banalização do 

humano”, resultado da indiferença às necessidades e direitos das grandes maiorias, submetidos a uma pobreza 

artificialmente natural produzida historicamente.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira-dama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Darcy_Vargas
http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_Expedicion%C3%A1ria_Brasileira
http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_Expedicion%C3%A1ria_Brasileira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Confedera%C3%A7%C3%A3o_Nacional_da_Ind%C3%BAstria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira-dama
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social através da Constituição Federal de 1988
7
 (CF88) quando juntamente com a saúde e a 

previdência conformam o tripé da Seguridade Social, passando a ser prestada a quem dela 

necessitar independente de contribuição, segundo o art. 203 da CF88.  

Sua inserção na Seguridade Social representa a vitória dos trabalhadores na luta por 

condições de vida mais dignas; a possibilidade de ampliação dos mecanismos de proteção 

social; um avanço no que se refere à passagem do campo assistencialista para a Política Social 

de Direito na perspectiva de garantias de cidadania, sob a vigilância do Estado.  

Em contrapartida aos primeiros passos na direção de uma proteção social mais ampla 

no Estado Nacional, o cenário de contra reforma imposto pelo modelo neoliberal apresentado 

sinteticamente no item anterior, inviabilizou a implantação da Seguridade Social tal como  

proposto na CF88.  

 O receituário de ajuste econômico e a reestruturação produtiva conduziram à 

mercantilização das políticas de saúde e previdência, através de sua oferta pelos empregadores 

ou por meio de planos privados complementares àqueles que poderiam pagar, enquanto que a 

política de assistência se ampliou na perspectiva de política estruturante no enfrentamento à 

desigualdade social, conforme especifica Mota (2010, p.138), 

 

[...] se antes a centralidade da seguridade girava em torno da previdência, ela 

agora gira em torno da assistência, que assume a condição de uma política 

estruturadora e não como mediadora de acesso a outras políticas e a outros 

direitos, como é o caso do trabalho.  

 

 O tripé da Seguridade Social  perde então seu caráter  integralizador e universal ao ser 

desarticulado e se focalizar nos segmentos mais pobres da sociedade.  

Com o retrocesso no campo dos direitos sociais a Política de Assistência – que na  

CF88 tem objetivo de atender e auxiliar àqueles impossibilitados para o trabalho, por meio do 

acesso a outras políticas e direitos mais estruturantes –, fica comprometida, pois em um 

contexto de desemprego e precarização do trabalho, as situações de contingência e transitórias 

passam para um estado de permanência, vivenciado por uma grande parcela da sociedade. 

Assim, esta política como já citado é chamada a desempenhar o papel de política 

                                                           
7
 A década de 80 foi considerada “perdida” economicamente devido à crise mundial do capital, porém o impacto 

desta e o fim de um longo período ditatorial (1964-1985) no Brasil, impulsionaram a organização política da 

classe trabalhadora e dos movimentos sociais que conseguiram intervir na agenda política até então comandada 

pela elite, possibilitando conquistas democráticas com avanços no campo da seguridade social e dos direitos 

humanos e políticos, dando vida à Constituição Federal Brasileira de 1988, ainda que com alguns aspectos 

conservadores. O contexto histórico que conduziu a esta conquista pode se melhor apreendido através da leitura 

de Política Social: fundamentos e história de Elaine R. Behring e Ivanete Boschetti, Biblioteca Básica do 

Serviço Social.    
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estruturadora, ao transformar-se no principal mecanismo de proteção social no Brasil, através 

dos programas de combate a pobreza indicados pelos organismos financeiros internacionais, 

que segundo Mota (2010) não expressa apenas um instrumento de realização da Política de 

Assistência Social, mas reflete o tipo de proteção social que está sendo executada em nossa 

sociedade. 

 

Mais do que viabilizar medidas que alteram o escopo da seguridade social 

brasileira inscrita na Constituição de 1988, o que está em discussão é o 

próprio desenho da proteção social no Brasil em face da construção de um 

novo modo de tratar a “questão Social” brasileira, focando-a enquanto objeto 

de ações e programas de combate à pobreza à moda dos organismos 

financeiros internacionais, donde a centralidade dos programas de 

transferências de renda. (MOTA, 2010, p. 140)  

 

Não se tem aqui a intensão de diminuir a vitória jurídico-institucional que representa a 

Seguridade Social estabelecida pela CF88, mas deixar claro que sua inserção e implantação 

no país ocorreram em um período histórico internacional contraditório às suas reais intenções 

e não foi possível isentar-se de seus efeitos.  

 

 

1.2.2 A cobertura Legal da Política de Assistência Social e seus desafios 

 

Para uma melhor compreensão metodológica, prosseguiremos neste momento com 

uma descrição dos objetivos assumidos na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e  na 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS), e em um segundo momento 

problematizaremos a fragmentação e a inviabilidade da realização destes objetivos em um 

contexto histórico de recessão dos Direitos Sociais.  

Em 1993 a LOAS passa a regulamentar a assistência social dando-lhe maior definição 

e clareza em seus objetivos.  

 

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política 

de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, 

realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e 

da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.  

 

  A lei determina então, que a Política de Assistência deve prover os mínimos sociais a 

fim de garantir o atendimento às necessidades básicas. Os direitos assistenciais são gratuitos e 

não contributivos, e, portanto não podem ser negociados como uma mercadoria, objeto de 
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compra e venda, nem gerar lucro para quem a implementa, seja órgão governamental ou não 

governamental. É um direito pessoal intransferível, condicionado à existência e comprovação 

da situação de necessidades, precisando ainda que o usuário se encaixe em uma das categorias 

ou situações definidas em lei para recebimento de benefícios.  

A primeira PNAS foi aprovada em 1998, porém esta se mostrou insuficiente, e após 

amplo debate nacional e forte manifestações de resistência aos elementos de retirada de 

direitos, implantados pela contrarreforma do Estado desde a década de 80 no plano 

internacional e com maior impacto no Brasil na década de 90, em 2004 é aprovada uma nova 

versão, fruto desta resistência, a qual estabelece:  

 

[...] as diretrizes para efetivação da Assistência Social como direito de 

cidadania e  responsabilidade do Estado, apoiada em um modelo de gestão 

compartilhada pautada no pacto federativo, no qual são detalhadas as 

atribuições e competências dos três níveis de governo na provisão de atenção 

socioassistenciais, em consonância com o preconizado na Loas e nas Normas 

Operacionais (NOBs). (COUTO, 2012, p.60) 

 

A PNAS/2004 embasada na CF88 e em consonância com o disposto na LOAS, 

imprimiu à Política de Assistência os seguintes princípios
8
 democráticos: supremacia do 

atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica; 

universalização dos direitos sociais; respeito à dignidade do cidadão; igualdade de direitos no 

acesso ao atendimento e divulgação ampla da abrangência socioassistencial. No que diz 

respeito às diretrizes
9
 para sua efetivação, tem suas bases de sustentação na descentralização 

político-administrativa; na participação da população; na primazia da responsabilidade do 

Estado e na implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos centralizados na 

família.  

Posteriormente à PNAS, deu-se início à construção e normatização nacional do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em 2005, tendo por objetivo regulamentar e 

organizar em todo o território nacional as ações assistenciais, determinar com clareza as 

competências técnico-políticas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a partir de 

um modelo de gestão compartilhada – descentralizada –, da operacionalização do co-

financiamento da política entre as três esferas de governo e a participação e mobilização da 

sociedade civil na sua implantação e implementação.  

                                                           
8
 BRASIL, Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Capítulo II, Seção I, artigos 4º.  

9
 BRASIL, Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Capítulo II, Seção II, artigos 5º e PNAS: versão oficial, 

São Paulo: Cortez, 2004, p.33. 
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 A Assistência Social inserida na Seguridade Social pela carta magna –  seu marco 

legal –, regulamentada através da LOAS, planificada nos princípios e diretrizes reafirmados e 

ampliados na PNAS e  os elementos essenciais e imprescindíveis à sua execução contidos no 

SUAS com base na Norma Operacional Básica (NOB) configuram o arcabouço que legitima a 

existência da Política de Assistência no Brasil, conduzindo segundo Yazbek (1996) o debate a 

um novo campo: o campo dos direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade 

estatal, pensado prioritariamente no âmbito das garantias de cidadania.   

A proteção socioassistencial se organiza através de duas tipologias: proteção social 

básica e proteção social especial.  

De acordo com a fundamentação assumida pela LOAS (BRASIL, 1993) a proteção 

social básica tem como objetivo prevenir situações de “vulnerabilidade” e risco – ausência de 

renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos e etc. – ou fragilização de vínculos 

afetivos – relacionais e de pertencimento social como discriminações etárias, étnicas, de 

gênero ou por deficiências, dentre outras –, por meio do desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, através de um conjunto 

de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. .  

 Os serviços de proteção social básica são executados de forma direta nos Centros de 

Referência da Assistência Social (CRAS); unidade pública municipal de base territorial, 

localizados em áreas de maior “vulnerabilidade” social, destinado a organizar e coordenar a 

rede de serviços assistenciais locais às famílias.  

 Ao passo que a proteção social especial segundo a LOAS (BRASIL, 1993), se destina 

a famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, por ocorrência de abandono, maus 

tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, situação de rua, e etc. Proteção esta, desmembrada 

ainda em duas modalidades: média complexidade, direcionada às famílias e indivíduos com 

seus direitos violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos; e alta 

complexidade, são os serviços  que garantem proteção integral – moradia, alimentação, 

higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência 

e/ou em situação de ameaça e necessitam ser retirados de seu núcleo familiar e/ou 

comunitário.  

 É no interior do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 

unidade pública de gestão municipal, estadual ou regional, que ocorre a prestação dos serviços 

de proteção social especial.  



25 

 

 

De acordo com a LOAS as proteções sociais, básica e especial, devem ser 

principalmente ofertadas por meio dos CRAS e CREAS respectivamente, porém podem ainda 

serem realizadas por intermédio das entidades sem fins lucrativos de assistência social desde 

que dentro dos parâmetros estabelecidos em lei.  

Uma vez apresentada esta política, podemos afirmar que, além dos equipamentos, sua 

estrutura é composta por um conjunto de programas de transferência de renda, entre os quais 

destacamos: Fome Zero, Projovem, Bolsa Família, Bolsa Verde e Benefício de Prestação 

Continuada.  

Entretanto, legalização não é sinônimo de efetivação, como já debatido a Seguridade 

Social foi inserida no país em um período histórico de retrocesso dos direitos sociais, objetivo 

integrante do receituário neoliberal de enfrentamento da crise do capital. O que abriu as portas 

para a mercantilização da política de saúde e previdência, desde os governos militares, porém 

com maior ênfase a partir dos governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), 

ampliando assim a área de acumulação do capital, enquanto que o Estado passa a restringir a 

oferta e a ampliação dos serviços públicos, empregando políticas compensatórias e criando 

condicionalidades de acesso aos benefícios sociais e materiais. Por outro lado ocorre a 

expansão da política de assistência que ganha centralidade no enfrentamento das 

desigualdades sociais, segundo Mota (2010) mais que uma prática e uma política de proteção 

social, ela torna-se um fetiche social, isto por que: 

 

Na impossibilidade de garantir o direito ao trabalho, seja pelas condições 

que ele assume contemporaneamente, seja pelo nível de desemprego, ou 

pelas orientações macro-econômicas vigentes, o Estado capitalista amplia o 

campo de ação da Assistência Social. As tendências da Assistência Social 

revelam que além dos pobres, miseráveis e inaptos para produzir, também os 

desempregados passam a compor a sua clientela. (MOTA, 2010, p.16) 

 

A única via possível para a reprodução da vida na sociedade capitalista se dá por meio 

da venda da força de trabalho e os salários como meio de acesso aos bens e serviços 

necessários à subsistência, relação esta que se estabelece pela cultura do trabalho assalariado. 

Porém em tempos de desemprego e precarização do trabalho esta reprodução se vê ameaçada 

e a Política de Assistência é chamada a atender não apenas os inaptos para o trabalho, mas 

também os que não conseguem se inserir no mercado.  

De política auxiliadora, isto é, que deveria prover acesso às demais políticas setoriais, 

transforma-se em política estruturadora ao se tornar central no enfrentamento das contradições 
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do capital/trabalho através de dois mecanismos: as parcerias Estado/sociedade civil, 

orientadas pelo princípio da “solidariedade”, e os programas de transferência de renda. 

 Segundo Marcelo Sitcovsky (2010) a PNAS não objetiva estabelecer novas bases para 

a relação Estado e “sociedade civil”, mas avança na tentativa de organizar, racionalizar e 

regulamentar a relação público/privado, e nesta perspectiva, apenas deixa claro como o novo 

repõe o velho.  Uma tentativa clara de legitimar as “novas” formas privadas de provisão social  

com as “velhas” formas de filantropia.  

Através das intituladas políticas de parcerias, do solidarismo, do voluntariado moderno 

o Estado brasileiro vive a refilantropização da assistência e a desresponsabilização dos 

impactos do reajuste neoliberal transferindo-o para a chamada sociedade civil, numa clara 

declaração de seu comprometimento  com os interesses do capital internacional.   

Os programas de transferência de renda no combate à pobreza implementados pela  

Política de Assistência como principal meio de enfrentamento da crescente pauperização, tem 

impacto no aumento do consumo e no acesso aos mínimos sociais de subsistência da 

população pobre, porém seu maior impacto está no plano ideológico, compreendendo que 

uma parcela da sociedade passa a se reproduzir através da assistência e não mais do trabalho, 

desvanecendo assim o debate sobre a precarização do trabalho e a ampliação do exército 

industrial de reserva, segundo Mota (2010) esta dinâmica conduz a uma “passivização” da 

“questão social”  porque passa a ser apresentada como sinônimo das expressões da pobreza e, 

portanto objeto do direito à assistência e não do trabalho. 

Para uma parcela significativa da população a Política de Assistência deixa de ser 

“parte” da política de proteção e passa a ser “a” política de proteção social, adquirindo a 

condição de mecanismo integrador em detrimento do trabalho.   

Em síntese, ocorre um esvaziamento dos direitos sociais com a contrarreforma do 

Estado, através da mercantilização dos serviços sociais e num movimento paralelo o 

sucateamento dos serviços públicos focalizados nos “pobres dos pobres”. Assim a ampliação 

da Política de Assistência passa a ser plano estratégico para enfrentar os impactos do ajuste 

neoliberal, na lógica dos programas de transferência de renda. Acarretando a hipertrofia da 

Política de Assistência ao mesmo tempo em que se cria condicionalidade para seu acesso. A 

mesma é chamada a cumprir um papel – estruturante, em substituição ao trabalho –  que não 

lhe pertence, comprometendo seus impactos como política pública progressiva, flutuando em 

um plano muito mais ideológico do que resoluto.  
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Mota (2010) coloca em pauta um dos principais desafios da Política de Assistência na 

contemporaneidade: como implementar e ampliar a assistência como parte integrante do 

sistema de proteção social brasileiro sem a ela hipotecar a responsabilidade de ser o principal 

mecanismo de enfrentamento da questão social? E a reflexão que pensamos ser necessária  

está no sentido de compreender as consequências desta responsabilidade imposta aos usuários 

e  aos profissionais da linha de frente de sua execução como os assistentes sociais.   

A Política de Assistência é um claro espaço em disputa, cheio de contradições, que 

atualmente se configura como a política social de maior relevância na sociedade brasileira, 

devido ao seu caráter político, econômico e social, mas principalmente seu poder ideológico, 

capaz de naturalizar não apenas a pobreza e suas diversas explicações, mas as formas que 

tomam seu enfrentamento, de modo a sustentar as bases da sociabilidade burguesa.  

 

 

1.3 A materialização da Política de Assistência em Rio das Ostras  

 

Na busca por uma maior aproximação ao objeto de estudo, focaremos um pouco mais  

o tempo-espaço da discussão, trazendo algumas particularidades da Política de Assistência  

com base no debate mais amplo realizado anteriormente, sua institucionalidade, estrutura e 

contradições dentro da realidade do Município de Rio das Ostras.  

Rio das Ostras é um município particularmente novo, com apenas 22 anos, tendo se 

emancipado de Casimiro de Abreu em 10 de abril de 1992. Desde então, seu crescimento 

populacional é considerado o maior do Estado, cerca de 11% ao ano. Assim podemos 

observar o gráfico
10

 Populacional de RO de 1996 – 2013 segundo o site Oficial do município 

com base em dados do IBGE. 

                                                           
10

 Em:< http://www.riodasostras.rj.gov.br/dados-do-municipio.html>, acessado em: 04 de agosto de 2014. 

http://www.riodasostras.rj.gov.br/dados-do-municipio.html
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O gráfico demonstra que em apenas 18 anos o município teve um aumento 

populacional de quase 100.000 habitantes. Ainda segundo o site esta população está 

distribuída em uma área territorial de 229,50 Km² de extensão, com mais de 90% da 

população concentrada na zona urbana de Rio das Ostras. 

Grande parte deste crescimento é decorrência de Rio das Ostras ser divisa com o 

município de Macaé, possuidora de uma economia que cresceu 600%
11

 nos últimos dez anos, 

por conta do desenvolvimento da indústria do petróleo e gás, especialmente a partir da quebra 

do monopólio estatal, em 1997. Cidade onde se localiza a Bacia de Campos,  responsável por 

80% da produção de petróleo e 47% da produção de gás natural do país. O qual provocou não 

apenas o aumento populacional do município de Macaé com pessoas vindas de todo o país 

para trabalhar, como também o de Rio das Ostras. 

Podemos perceber que o processo migratório
12

 pelo qual o município passou e vem 

passando é fruto da busca por novas oportunidades de emprego, porém a maioria dos  sujeitos 

não apresentam as qualificações necessárias requisitadas pela indústria do petróleo e com 

frequência não conseguem retornar para seus lugares de origem, não conseguindo ainda 

emprego na própria região, que oferece alguma absorção trabalhista de vínculo formal em sua 

maioria nas áreas do comércio, prestação de serviços – hotelaria e gastronomia – e construção 

civil. Gerando deste modo um número crescente de desempregados que necessitam de 

assistência através de programas de inclusão social dos mais diversos.  

Cabe lembrar que desde 1993 Rio das Ostras recebe royalties por ser divisa de uma  

cidade petrolífera, sendo esta uma das principais formas de sustentação do município, se não a 

principal, considerando que desde a descoberta do Pré-Sal e a emenda 387 dos Deputados 

Federais Ibsen Pinheiro e Humberto de Souza, ao projeto de Lei 5938/09 prevendo a 

redistribuição proporcional a todos os municípios do país, representantes do município vem se 

fazendo presente em todos os espaços de debate e enumerando as consequências da  perda de 

arrecadação. 

 

Segundo um estudo feito pela Secretaria de Planeamento, Rio das Ostras vai 

perder mais de 200 milhões de reais por ano, com a derrubada do veto 

presidencial à Lei dos Royalties do Petróleo pelo Congresso Nacional, na 

sessão do último dia 6. Essa perda ocasionará impactos imediatos em áreas 

importantes do município. (PMRO, n°625, 2013)  

 

                                                           
11

 Em:<http://www.macae.rj.gov.br/conteudo?id=41>, acessado em: 04 de agosto de 2014. 
12

 O Plano Municipal de Assistência Social de 2006-2009 da Secretaria de Bem-Estar Social do Município de 

Rio das Ostras, traz elementos sócio-históricos da região, sobre sua emancipação, seu crescimento demográfico e 

suas consequências, as áreas empregabilidade e etc.  

http://www.macae.rj.gov.br/conteudo?id=41
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Rio das Ostras, que é a 3º maior arrecadação, tem 70% de seu orçamento 

municipal proveniente dos royalties. Isso poderia levar ao fechamento de 

unidades de saúde de média e alta complexidade, áreas de lazer e esportes do 

município, além da redução do número de empreendimentos, gerando 

desemprego. (ROCHA, 2011) 

 

Porém, se a população acompanhar as notícias postadas no site oficial de Rio das 

Ostras, notará que vem sendo divulgado com frequência os encontros políticos do município 

com o poder estadual e federal para firmar convênios entre as parte, visando melhorias na 

infraestrutura e construção de novas unidades públicas no município. Sem falar as várias 

inaugurações de instituições realizadas pelo próprio município desde a posse do atual prefeito 

como: a sede do Corpo de Bombeiro, a Escola de Oficiais da Polícia Militar, o CRAS do 

loteamento Âncora – em substituição ao CRAS do Loteamento Mariléa –, o Posto de Saúde 

Dona Ediméia em Nova Espera, uma creche – Casa da Criança –  em Liberdade e outras 

ações do governo.     

Aos moradores de Rio das Ostras, o que se percebe é que o aumento populacional e a 

diminuição na arrecadação dos royalties virou discurso rotineiro para justificar os diversos 

problemas que a região apresenta e as dificuldades de solução, entretanto, alguns fatos 

demonstram que é possível sim, gerir o município mesmo com as perdas. 

É necessário recordar que para uma política pública ser verdadeiramente de caráter 

universal um dos requisitos é que ela tenha fontes de financiamento próprio, permanente e, 

portanto não deveria depender de royalties; estes poderiam se tornar um subsídio extra, porém 

jamais a base de sua sustentação. Os gestores públicos têm por obrigação pensar a execução 

da política pública a partir de um orçamento próprio mesmo que este seja limitado; assim 

quando ocorre uma associação da execução de políticas sociais à ausência possível de 

royalties, além de precarizá-la, está se realizando uma mistificação da realidade.         

A propaganda de que Rio das Ostras é a cidade que mais cresce, cidade maravilhosa, 

“cidade mãe de quem nasce ou de quem vem pra ela” conforme o hino oficial da cidade, 

divulgado pela grande mídia, oculta o alto custo de vida de seus moradores e a falta de 

estrutura para comportar a população. Tal fato tem gerado uma alta na especulação 

imobiliária, acarretando um aumento exorbitante nos valores
13

 dos imóveis, terrenos e até 

mesmo os alugueis, atingindo diretamente a necessidade básica de moradia da população.  

                                                           
13

 Estes Valores podem ser vistos e acompanhados nos classificados do jornal  local denominado “Resgate”, um 

dos maiores divulgadores dos imóveis  da região. 
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Diante desta realidade, a população migratória que não é absorvida pelo mercado de 

trabalho em sua maioria se fixa em terras públicas, áreas de risco, insalubre e de preservação 

ambiental, lugares sem condições de habitabilidade.  

Toda esta dinâmica em Rio das Ostras vem transformando-a pouco a pouco de uma 

cidade semi-rural e turística em um centro urbano sem infraestrutura – água, esgoto, 

pavimentação etc. –  e inadequada para comportar o número populacional atual que aumenta a 

cada ano, causando déficit em escolas e postos de saúde.  

Falamos de uma cidade com um intenso ciclo migratório que vem apresentando 

problemas de desemprego, habitações precárias, falta de infraestrutura e de acesso a serviços 

públicos de qualidade; juntamente com a precarização da política de segurança e a 

implantação das Unidades de Polícia Pacificadora na grande metrópole.  Todos estes fatores 

associados à crescente desigualdade social, a pobreza e a miséria, que perpassa toda a 

sociedade brasileira incluindo Rio das Ostras com seu alto índice demográfico, vêm 

acarretando o crescimento da violência no município.  

Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP)
14

 somente no mês de junho de 2014 

foi registrado na 128ª DP, localizada em Rio das Ostras, 4 homicídios doloso, 7 estupros, 49 

roubos, 3 pessoas desaparecidas e os números não param, eles são simplesmente alarmantes 

se considerarmos que estamos relatando dados de um mês e apenas os casos registrados.   

É possível perceber algumas regiões de maior concentração populacional onde 

residem as massas trabalhadoras – bairros como Nova cidade e Âncora – , que cumprem 

fundamentalmente tarefas informais, porém importantes para a manutenção da dinâmica da 

acumulação capitalista
15

 tal como ela acontece em Rio das Ostras. Vem crescendo o tráfico 

ilícito de drogas, tornando-se opção de renda para adultos e adolescentes, assim como o 

crescimento de usuários de drogas. De acordo com o ISP foram realizadas 13 apreensões de 

drogas
16

 só no mês de junho de 2014.  

                                                           
14

 Pesquisa realizada pela própria autora no dia 5 de agosto de 2014 no site do Instituto de Segurança Pública do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro.  
15

 Uma das consequências da indústria do petróleo em RO é a especulação imobiliária, onde a construção civil – 

negócio altamente lucrativo –  é uma de suas formas de expressão e para se efetivar necessita de mão de obra 

como pedreiros, por exemplo, pessoas em sua maioria com baixo nível de escolaridade e que não são absorvidas 

pelas empresas prestadoras de serviços da Petrobrás, porém de absoluta importância para o desenvolvimento de 

um trabalho aparentemente invisível com vínculos empregatícios precários: baixos salários e péssimas condições 

de trabalho, contudo de suma importância para a acumulação capitalista. Logo, as regiões de concentração de 

operários informais passam a ter um papel fundamental na construção do exército de trabalhadores que vão 

suprir a mão de obra necessária na área da construção civil, respondendo assim a uma requisição do modo de 

produção capitalista que se desenvolve na cidade.  
16

 O ISP não identifica a qualidade e a quantidade de droga apreendida. 
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Assim, considerando o aumento substancial da população do município de Rio das 

Ostras como fator principal, mas não único, que trouxe novas expressões da questão social 

para a dinâmica das relações sociais a serem tratadas no município, buscaremos conhecer que 

estrutura de Política de Assistência se materializa na região para dar o suporte necessário às 

demandas da população.  

De acordo com o Plano Municipal de Assistência Social (2006-2009) de Rio das 

Ostras, após sua  emancipação foi criada a Assessoria de Promoção Social, instituição 

vinculada à Secretaria Municipal de Saúde que contava apenas com uma Assistente Social 

para atender à população.  Com o aumento da demanda, observou-se a necessidade de 

ampliação dos serviços assistenciais e de seu corpo técnico, mediante este fato, nasce em 

outubro de 1997 a  Secretaria de Bem Estar Social (SEMBES) com um quadro pessoal 

próprio e desvinculado da Secretaria de Saúde.   

Desde então a SEMBES faz parte da estrutura organizacional Político-Administrativa 

de Rio das Ostras, que atualmente é composta de 18 secretarias e 2 autarquias – ver anexo A – 

sob a gestão do Prefeito Alcebíades Sabino dos Santos
17

 desde 1º de janeiro de 2013 em seu 

terceiro mandato. 

O Plano Municipal de Assistência Social (2006-2009), aprovado pelo Conselho 

Municipal de Assistência Social, representa a introdução do projeto assistencial existente na 

região dentro dos padrões exigidos pelo SUAS, instrumento de planejamento que organiza, 

regula e norteia a Política Pública de Assistência Social no Município. Este é habilitado no 

nível da Gestão Plena, isto é, tem a gestão total das ações de Assistência Social, é o grau mais 

elevado segundo a NOB/SUAS.   

Segundo este Plano a Política de Assistência inicialmente contava com 6 projetos, 3 

programas, 2 Creches, 2 Centros Integrado de Convivência
18

, 1 Abrigo e 1 CRAS.  

A crescente demanda populacional conduziu à ampliação do número de unidades de 

atendimento, projetos e programas que se auto afirmam serem de inclusão social ao longo dos 

anos, complexificando a estrutura organizacional da SEMBES. Como pode ser observado no 

anexo B, atualmente, além do Gabinete da Secretária e a Subsecretaria, sua estrutura é 

composta por uma Coordenadoria de Gestão de Unidades, 5 Órgão Colegiados e três 

departamentos, sendo eles: Departamento Administrativo, Departamento de Serviços e 

                                                           
17

 Sabino como normalmente denominado, foi o segundo prefeito de Rio das Ostras tendo governado no período 

de 1997-2000 e 2001-2004. 
18

 Projeto direcionado a crianças e adolescentes que buscar promover a cidadania e o desenvolvimento familiar 

através de atividades físicas, culturais, educativas, recreativas e associativas. 
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Programas de Atenção Básica e Especial e o Departamento de Gestão de Benefícios e 

Convênios.  

Na direção da SEMBES encontra-se a Sr.ª Rosineide Azeredo dos Santos, esposa do 

atual prefeito da cidade, juntamente com o subsecretário Rosenildo Correa Viana, vereador do 

município no período de 2005 a 2012, durante o mandato do ex-prefeito Carlos Augusto 

Balthazar, tendo concorrido novamente ao posto na última eleição, porém não conseguindo 

alcançar seu objetivo.  

Rio das Ostras não fugiu à regra de reproduzir na presidência da Política de 

Assistência, o protagonismo do primeiro-damismo e de figuras públicas, configuração que 

pode facilitar a manipulação da população no “jogo” político e contribuir para a permanência 

da ideia de um Estado paternalista. Ao analisarmos o discurso oficial das últimas gestões da 

política de assistência social, fica perceptível a reprodução de uma política do favor, isto é, 

cada realização da SEMBES é proclamada como um “grande feito” aos cidadãos riostrenses e 

não como uma obrigação do governo municipal e direito da população.  

Por outro lado, considerando que hoje a orientação é que as secretarias sejam 

chamadas de “Assistência Social” por conceber a assistência como política pública – inserida 

no tripé da Seguridade Social –, podemos problematizar também a própria identificação da 

secretaria de “Bem-Estar Social”, por ser uma denominação que pode remeter a uma 

perspectiva tradicional e assistencialista da política social, negando direitos de cidadania. 

O anexo C nos mostra o atual número de unidades de atendimento da SEMBES 

revelando que a cidade agora conta com 5 CRAS, 4 Casa da Criança – referente às creches –, 

3 Centro Integrados de Convivência,  1 Abrigo, 1 Centro do Idoso, 1 Casa da Mulher e 1 

CREAS, totalizando o número de 17 unidades contando com a Sede.  

Já o anexo D enumera os diversos projetos e programas implantados no município, 

alguns funcionando em mais de uma unidade. Uma observação é necessária em ralação ao  

programa habitacional que na realidade funciona na Secretaria de Planejamento, Urbanismo e 

Habitação, porém necessita dos serviços da SEMBES no que se refere à realização da 

avaliação e da aprovação das famílias selecionadas. 

A estrutura da Política de Assistência municipal certifica o cumprimento de algumas  

exigências da NOB.  

Rio das Ostras se enquadra na especificação do que o SUAS denomina de município 

de grande porte – cuja população é de 101.000 até 900.000 habitantes – e, portanto tem por 

obrigação a implantação de no mínimo 4 CRAS. Considerando as unidades implantadas, 
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projetos e programas, a Assistência Social tem suas ações voltadas tanto para a proteção 

social básica quanto para a proteção social especial. A constituição administrativa do 

Conselho Municipal de Assistência Social e do Fundo de Assistência Social também 

representa o cumprimento das exigências legais.   

Estas informações não atestam a efetividade da Política de Assistência no município, 

apenas confirmam o cumprimento de normas, necessárias principalmente para o repasse de 

verbas do Fundo Nacional de Assistência Social.  

 

O art. 30 da LOAS estabelece como condição de repasse do FNAS para os 

fundos estaduais, do Distrito Federal e municipal, a constituição do 

conselho, a elaboração do plano e a instituição e funcionamento do fundo, 

com alocação de recursos próprios do tesouro em seu orçamento. (MDS, 

NOB, 2005) 

 

Não temos aqui o propósito de menosprezar a importância da implantação e 

implementação da Política de Assistência Municipal nos moldes do SUAS, nem os avanços 

que a região vem realizando nesta área, até por que muito destes avanços se devem menos a 

interesses políticos e mais ao cumprimento das exigências das normas técnicas nacionais, 

assim como também ao comprometimento dos profissionais que se encontram na ponta de sua 

execução, num esforço de desenvolvê-la para além de seus limites. Nosso propósito é 

conduzir à reflexão sobre as várias dimensões e interesses que influem sobre esta política, de 

forma a sairmos da ingenuidade aparente para a essência.     

Conforme os dados levantados aqui a quantidade de unidades sociais praticamente 

triplicou, porém de 2006 a 2013 mais de 70.000 pessoas mudaram-se para o município 

segundo o gráfico já analisado. Há probabilidade de existir um número crescente de demandas 

reprimidas em todas as unidades, número este difícil de ser contemplado por questões 

políticas, pois além de revelar o tamanho da demanda, mostraria também o déficit em 

investimentos públicos na área social e o descaso com a população.  

Como pode ser observado no anexo B, o município tem em seu organograma a 

Divisão de Bolsa Família e Cadastro Único no interior do Departamento de Gestão de 

Benefício e Convênios, o que significa a inserção da região em um programa de transferência 

de renda do Governo Federal.  Por outro lado, existe ainda a Divisão de Benefícios e Auxílios 

Assistenciais que gerencia programas de transferência de renda criados pelo próprio 

município como: o Cartão do Bem Social – R$100,00 –, Feliz Idade – R$360,00 –, Vencendo 
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Barreira – R$260,00 – e Jovem Cidadão – que prevê um auxílio no valor de meio salário 

mínimo
19

. 

Todos estes programas evidenciam a introjeção das ideias de organismos 

internacionais por parte do Governo Municipal no trato da questão social regional, que por 

sua vez responde às necessidades de um projeto de enquadramento nacional na 

implementação do receituário neoliberal, e nesta perspectiva, Rio das Ostras é parte integrante 

de um processo global que tem por objetivo a valorização do grande capital internacional.   

O Início de 2013 devido à posse de novo Prefeito na cidade, foi um período 

conturbado para a Política de Assistência, pois o que se tem visto nas últimas gestões de Rio 

das Ostras, é que o conjunto das ações exercidas por estes, são voltadas para sua própria 

promoção eleitoral e para o cumprimento de acordos político-partidários, em uma clara 

dinâmica de “troca de favores”, acarretando grandes consequências sobre a fluidez da política 

social. Prova disto foi a ansiedade de diversos profissionais no período de virada do mandato, 

em relação à permanência de alguns projetos e programas, por estes terem sido criados e 

implantados pelo governo anterior de oposição. Ansiedade esta fruto de experiências 

passadas.   

Outro fato é a mudança da direção das unidades, projetos e programas independente 

desta direção estar funcionando ou não; elas simplesmente são trocadas por pessoas de 

confiança indicadas pela nova gestão. Prevalecendo deste modo os interesses político-

partidários, o que não garante conhecimento e preparo para as funções demandadas. Se o 

critério é político e não técnico, então, não se pode assegurar que a política pública vá cumprir 

os critérios técnicos estabelecidos em Lei como, por exemplo, o que está regulamentado na 

PNAS enquanto Política de Recursos Humanos.  

 

Portanto, as novas relações a serem estabelecidas exigirão, além do 

compromisso com a assistência social como política pública, qualificação 

dos recursos humanos e maior capacidade de gestão dos operadores da 

política. (MDS, PNAS, 2005) 

 

                                                           
19

 Valores retirados do Jornal Oficial de Rio das Ostras, Edição nº641.  Com referencia ao valor do programa 

Feliz Idade, é divulgado um aumento em reportagem no site oficial do município na data de  08/01/2014. 

Disponível em < http://www.riodasostras.rj.gov.br/noticia2004.html>. Acessado em 08/08/2014. 

 

http://www.riodasostras.rj.gov.br/noticia2004.html
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 O vínculo empregatício precário também é um fator importante, em geral são pessoas 

contratadas, deste modo à autonomia destes profissionais fica comprometida diante do risco 

iminente da perda do emprego, tornando-se alvos fáceis dos “jogos” políticos. 

De quatro em quatro anos a Assistência Social e seus usuários vivem uma 

instabilidade produto do calendário eleitoral, fato comprovado pela convocação feita à 

população beneficiária do Programa Cartão do Bem Social em janeiro de 2013, para a 

realização de recadastramento.  A qual – segundo a Edição Especial do Jornal Oficial de Rio 

das Ostras nº618 – teria o prazo de 30 dias, ficando o pagamento do benefício suspenso até 

sua conclusão.  

Esta ação do governo municipal levou à mobilização de profissionais do Serviço 

Social inseridos em diversos programas e projetos da assistência, para realizar as visitas 

domiciliares aos que se recadastrassem, o que provocou a perda momentânea de assistentes 

sociais de alguns projetos e programas, deixando suas atividades ali em suspenso.  

Infelizmente os transtornos não pararam por aí, o recadastramento levou mais tempo 

do que o planejado e com isso o prolongamento da suspenção do benefício, o que acarretou 

aflição aos seus usuários que contam com esta renda no orçamento familiar.  

A Política de Assistência municipal tem ficado a mercê das vontades do governo de 

turno e seus interesses políticos, impactando na continuidade dos serviços prestados e nas 

condições de vida dos usuários, o que de fato não contribui no atendimento das demandas 

colocadas pela população riostrense que vive as mais diversas expressões da questão social.  

Se por um lado existem traços de uma política pública devido à existência de 

equipamentos e ações de governo, que cumprem com exigências legislativas nacionais – 

LOAS, PNAS, NOB/SUAS –, por outro lado observamos elementos que nos fazem 

questionar a existência de uma política pública de Assistência Social no município, por se 

tratar de ações que dependem do ritmo eleitoral e da vontade política dos gestores de turno. 

Por esse motivo é importante compreender que a implantação de equipamentos de assistência 

social e de ações de governo, não necessariamente configura que a assistência seja tratada 

como política pública e direito de cidadania.   

Esta pequena exposição das principais características do processo de constituição e 

estrutura da Política de Assistência Social no município de Rio das Ostras nos servirão de 

alicerce para analisar as condições e relações de trabalho dos Assistentes Sociais dentro desta 

realidade, a qual já nos forneceu alguns elementos de suma importância para a sua captura.  
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2 SERVIÇO SOCIAL: CONDIÇÕES E RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

 

2.1 O Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho 

 

Abre-se um espaço na divisão social do trabalho para o Serviço Social com a 

passagem do capitalismo concorrencial para o monopolista. Segundo Netto foi um: “[...] 

conjunto de processos econômicos, sócio-políticos e teórico-culturais [...] que instaura o 

espaço histórico-social que possibilita a emergência do Serviço Social como profissão.” 

(NETTO, 2006, p. 69). 

Com o desenvolvimento da grande indústria e a expansão urbana na segunda metade 

do século XIX ocorre a hegemonia do capitalismo que dá uma nova roupagem à “questão 

social”, objeto de justificativa para o surgimento desta especialização profissional. Assim   

Iamamoto afirma:  

 

[...] não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento 

da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, 

exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do 

Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre 

proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, 

mais além da caridade e repressão. (IAMAMOTO, 2006, p. 77) 

 

A divisão de classes sociais surge da relação antagônica de interesses entre a burguesia 

e o proletariado que atravessa a dinâmica das relações sociais, sendo que a classe operária 

exige uma intervenção para além da filantropia e da repressão, tornando-se o Estado o 

mediador desta relação conflituosa. 

Com o capitalismo monopolista, o Estado tem sua funcionalidade e estrutura alteradas, 

pois ultrapassa a garantia da propriedade privada dos meios de produção burguesa, passando a 

atuar como “guardião das condições externas da produção capitalista” (NETTO, 2006, p.24), 

intervindo na organização e na dinâmica econômica, isto é, suas funções políticas passam a se 

entrelaçar com as atuais funções econômicas demandadas, com o objetivo de garantir os 

superlucros dos monopólios.  

Assim, o Estado capturado pela lógica do capital monopolista tem como uma de suas 

novas funcionalidades à preservação e o controle contínuo da força física de trabalho que 

vivencia a superexploração, tanto a ocupada quanto a excedente, com o único intuito de     

resguardar a reprodução ampliada do capital, através de uma atuação que extrapola o meio 



37 

 

 

coercitivo, via muito utilizada no período do capitalismo concorrencial. Esta mudança de  

tratamento é fruto do novo ordenamento econômico, da consolidação política do movimento 

operário e da necessidade de legitimação política do Estado burguês. 

Legitimação que foi possível “mediante a generalização e a institucionalização de 

direitos e garantias cívicas e sociais, permite-lhe organizar um consenso que assegura o seu 

desempenho” (NETTO, 2006 p.27) 

Ainda segundo Netto (2006), a passagem do capitalismo monopolista deu-se 

juntamente a uma maior organização das lutas proletárias. Desta forma, para um Estado que 

se reveste de democracia política como instrumento de legitimação, as reivindicações 

econômico-sociais e políticas dos trabalhadores podem ser contempladas sem que estas 

venham interferir diretamente em seu objetivo central, podendo até mesmo a ser reformuladas 

de encontro aos interesses diretos ou não da maximização dos lucros, tudo isto em um 

movimento contraditório e tensionado de conflitos, que busca ocultar a essência de classe do 

Estado.  

A capacidade de mobilização e organização da classe trabalhadora e a necessidade de 

intervenção contínua e sistemática do Estado frente às expressões da “questão social” 

impulsiona o nascimento da política social como meio de administrá-la,  atendendo assim às 

demandas da ordem monopólica juntamente com as demandas da classe operária em um 

complexo sistema de consenso variável, porém funcional. Cabe ressaltar ainda, que quando as 

demandas reivindicadas pelos trabalhadores são atendidas, permite que estes se reconheçam 

como representados naquele que os atendeu, neste caso o Estado, daí sua legitimação.   

Com a formulação e implementação de políticas sociais como forma de enfrentamento 

das expressões da questão social, geridas pelo Estado, abre-se o primeiro espaço sócio 

ocupacional de atuação dos assistentes sociais.  

A partir de sua inserção na divisão social e técnica do trabalho o Serviço Social passa 

a ser uma especialização do trabalho coletivo, participante do processo de reprodução das 

relações sociais isto é:  

 

[...] a reprodução da totalidade do processo social, a reprodução de 

determinado modo de vida que envolve o cotidiano da vida em sociedade: o 

modo de viver e de trabalhar, de forma socialmente determinada, dos 

indivíduos em sociedade. (IAMAMOTO, 2006, p.72)  

 

 Entendamos então que, o processo de reprodução das relações sociais não engloba 

apenas a reprodução da vida material e do modo de produção, mas também a reprodução 
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espiritual da sociedade – as formas de consciência social jurídicas, artísticas, religiosas, ética, 

familiares etc. –   e, portanto a reprodução de determinado modo de sociabilidade.  

 Afirmamos a compreensão da concepção de reprodução social como um processo 

complexo, que possibilita o novo, o diverso, o contraditório, e que se encontra em constante 

reconstrução, “[...] na qual o mesmo movimento que cria as condições para a reprodução da 

sociedade de classes cria e recria os conflitos resultantes dessa relação e as possibilidades de 

sua superação” (IAZBEK, 2009, p.127). 

Essa compreensão é fundamental para apreensão do Serviço Social como instituição 

inserida na sociedade, que revela dois ângulos de análise distintos desta inserção.  

 

Como realidade vivida e representada na e pela consciência de seus agentes 

profissionais e que se expressa pelo discurso teórico e ideológico sobre o 

exercício profissional; como atividade socialmente determinada pelas 

circunstancias sociais objetivas que imprimem certa direção ao exercício 

profissional, que independem de sua vontade e/ou da consciência de seus 

agentes individuais. (IAZBEK, 2009, p.127-128) 

 

Estas duas dimensões da realidade profissional, pode gerar um desencontro entre as 

intenções expressas no discurso da profissão que dá direção ao seu fazer e a prática deste 

fazer, quer dizer, o trabalho que realiza e os resultados que produz. Lembrando que o Serviço 

Social não pode ser pensado fora do conflito existente entre os interesses de classes sociais 

dentro da sociabilidade burguesa.     

 O trabalho exercido pelos assistentes sociais, deste modo, não está alheio à produção e 

reprodução da sociabilidade burguesa comandada pelo modo de produção capitalista e, 

portanto encontra-se revestido de sua dupla determinação: a) o trabalho concreto  que é sua 

natureza qualitativa – valor de uso – orientada a um fim, como resposta às necessidades 

sociais, materiais ou espirituais de reprodução das massas trabalhadoras e b) o trabalho 

abstrato – valor de troca – que tem por objetivo igualar valores de uso distintos por meio 

daquilo que eles têm em comum, o dispêndio da força de trabalho, em outras palavras, a 

quantidade de força física e psíquica necessária para produzi-los. 

O trabalho concreto deste profissional, sua natureza qualitativa, é o mesmo nos 

diversos espaços sócio ocupacionais que na atualidade se traduz na leitura das competências e 

atribuições privativas do assistente social. Mas sua efetivação tem uma relação intrínseca com 

a dimensão do trabalho abstrato no qual o assistente social troca a sua mercadoria, força de 

trabalho, por uma determinada quantia monetária – o salário –, que representa o valor 
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socialmente necessário para a reprodução – material e espiritual – desta força de trabalho  

especializada, produto da formação universitária que o capacita.  

Portanto, o Serviço Social devidamente regulamentado como profissão liberal  

inserido na divisão social e técnica do trabalho, como uma especialização do trabalho coletivo 

é mediado pelo mercado de trabalho por ser uma atividade assalariada de caráter profissional, 

e por isso, submetido às condições contratuais de trabalho como qualquer outra profissão; isto 

significa que a venda desta força de trabalho garante que o empregador poderá utilizar esta 

mão de obra por determinado tempo, porém: 

 

[...] só se transforma em atividade –, em trabalho –, quando aliada aos meios 

necessários à sua realização, grande parte dos quais se encontra 

monopolizado pelos empregadores: recursos financeiros, materiais e 

humanos necessários à realização desse trabalho concreto, que supõe 

programas, projetos e atendimentos diretos previstos pelas políticas 

institucionais. (IAMAMOTO, 2008, p.421) 

 

O empregador então é quem estabelece as prioridades da atividade que este 

profissional irá exercer e as condições em que ela se dará, respondendo assim a seus próprios 

interesses  que em muito visa à manutenção do capital mesmo que estes serviços também 

respondam em certa medida aos interesses da classe trabalhadora por serem conquistas de 

luta. A condição de assalariamento impõe a profissão um caráter contraditório, pois conduz o 

Serviço Social a participar “[...] tanto do processo de reprodução dos interesses de 

preservação ao capital, quanto das respostas às necessidades de sobrevivência dos que vivem 

do próprio trabalho.” (YAZBEK, 2009, p.128). 

Este caráter contraditório não pode ser eliminado da profissão, uma vez que os 

assistentes sociais estão inseridos no conflito das classes sociais, e seus interesses só existem 

em relação, através da sua participação no processo de produção e reprodução das relações 

sociais. Esta perspectiva nos possibilita apreender as implicações essencialmente políticas 

deste exercício profissional. 

É nesta relação de tensão que se dá o processo de institucionalização e legitimação do 

Serviço Social, onde seus principais fundamentos, o processo pelo qual a profissão procura 

explicar e intervir na realidade, é  produto sócio-histórico, atribuindo a profissão uma direção 

social e identidade profissional.  

A construção das particularidades da profissão advém do modo objetivo de sua 

inserção nas relações sociais – dentro do contexto político, econômico, social e cultural de 
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cada época específica –  e de seu modo de pensar e efetivar o exercício profissional – através 

das respostas formuladas às demandas de seus usuários, por meio das organizações 

socioprofissionais da categoria e pelas formulações teórico/metodológicas elaboradas sobre e 

a partir do Serviço Social.  

Esta construção sobre a qual estamos nos referindo, e que permite à profissão adquirir 

uma direção social e um perfil profissional, tem início na década de 30,  quando o emergente 

Serviço Social brasileiro foi permeado pelas ideias e os conteúdos doutrinários do pensamento 

da Igreja Católica, imprimindo à profissão um caráter de apostolado. Nesta perspectiva a 

“questão social” é compreendida como um problema moral e religioso de responsabilidade 

individual dos sujeitos ainda que estes vivam dentro de relações capitalistas. Assim, os 

primeiros objetivos políticos/sociais da categoria foram formulados em sua relação com a 

igreja, assumindo um posicionamento humanista conservador contrário aos ideários liberal e 

marxista, procurando recuperar a hegemonia do pensamento social da igreja.  

Porém é apenas na década 40 que verdadeiramente se cria um mercado nacional de 

trabalho para o Serviço Social – visto até então como uma ação social da igreja – durante o 

processo de desenvolvimento das instituições sociais implantadas pelo Estado.  Durante os 

anos 50 e 60 este mercado se amplia devido à expansão industrial e sua necessidade de 

introduzir novos profissionais em sua dinâmica. Entretanto ainda é um mercado de trabalho 

emergente e em processo de consolidação.  

 

A reorganização do Estado, “racionalizado” para gerenciar o processo de 

desenvolvimento em provimento dos monopólios, reequaciona inteira e 

profundamente não só o sentido das políticas setoriais (então voltadas 

prioritariamente para favorecer o grande capital), mas especialmente toda a 

malha organizacional encarregada de planejá-las e executá-las. (NETTO, 

2009, p.120) 

 

A reorganização do Estado no final dos anos 60 que impacta nas políticas sociais, e, 

por conseguinte, na questão social, modifica as estruturas onde se inseriam os assistentes 

sociais – modificação organizacional – demandando deste uma especialização de suas 

atividades  – modificação funcional. 

Este dois movimentos, a inserção dos assistentes sociais  nos serviços públicos e a 

reformulação organizacional e funcional realizada pelo Estado, demandaram um aumento dos 

quadros técnicos de Serviço Social, o que permitiu a consolidação de um mercado nacional de 

trabalho para este profissional.  
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Simultaneamente, o crescimento industrial e a necessidade de vigilância e controle da 

força de trabalho na área da produção amplia o espaço sociocupacional nas empresas para o 

Serviço Social, até então residual, também contribuindo para a consolidação da profissão.  

As modificações realizadas nos espaços institucionais do exercício profissional 

revestidas de racionalidade burocrático-administrativa, requisitaram dos assistentes sociais a 

compatibilidade de suas atividades com este modo de pensar e agir. Para o cumprimento desta 

demanda foi necessário uma reformulação na formação dos assistentes sociais – fornecida até 

o momento por escolas da igreja católica – realizada pela política educacional da ditadura ao 

inserir o Serviço Social no âmbito das universidades. É a partir deste momento que a 

profissão passa a interagir com as ciências sociais e a pensar a fundamentação teórico-técnica 

de seu exercício profissional, rompendo com o viés confessional vinculado historicamente ao 

ensino do emergente Serviço Social do Brasil.  

As transformações sociopolíticas em curso vinculadas às necessidades dos grandes 

monopólios, as demandas realizadas pelo mercado de trabalho e as modificações no processo 

de formação conduziram a uma mudança do perfil profissional dos assistentes sociais até 

então relativamente homogêneo em suas propostas profissionais.   

É no contexto histórico-social e ideocultural do período ditatorial brasileiro (1964-

1985) que se desenvolve o que Netto (2009) denomina de processo de renovação do Serviço 

Social, através da construção de um pluralismo profissional na busca por legitimação prática e 

teórica, onde a profissão se coloca como objeto de sua própria pesquisa, sendo seus métodos 

interventivos, suas perspectivas teóricas e seu posicionamento na realidade temas de análise, 

acarretando o desgaste do Serviço Social “tradicional”.  

Nasce no interior deste processo de renovação três perspectivas com enfoques distintas 

que lutam por espaço e legitimação teórico-cultural e ideopolítico. Esta trajetória heterogénea 

consentida pelo pluralismo é o que possibilita a construção da atual direção social e 

identidade profissional do Serviço Social expresso por seu projeto ético-político hegemônico.  

A primeira perspectiva conhecida como modernizadora, é inserida na dinâmica 

profissional na metade dos anos 60 em um esforço de adequar o Serviço Social às exigências 

impostas pela ditadura como estratégias de desenvolvimento do capitalismo. Sua formulação 

é resultado “do primeiro  ‘Seminário de Teorização do Serviço Social’, promovido pelo 

CBCISS” (NETTO, 2009, p.164), afirmados pelos documentos de Araxá e Teresópolis.  
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Em sua busca por responder as demandas da autocracia burguesa o Serviço Social 

“moderno” faz uso do aporte teórico-metodológico norte-americano estrutural-funcionalista, o 

positivismo, tendo seu primeiro contato nos anos 40.  

 

Este horizonte analítico aborda as relações sociais dos indivíduos no plano 

de suas vivências imediatas, como fatos, como dados, que se apresentam em 

sua objetividade e imediaticidade. O método positivista trabalha com as 

relações aparentes dos fatos, evolui dentro do já contido e busca a 

regularidade, as abstrações e as relações invariáveis. (YASBEK, 2009, 

p.147). 

 

O positivismo iguala as leis sociais às leis naturais, no âmbito do verificável, como se 

não ocorresse mudanças. Ao lançar mão desta matriz teórica- metodológica e não contestar a 

ordem estabelecida a perspectiva modernizadora vai moldando uma proposta tecnocrática e 

um perfil manipulatório da profissão.  

As características conservadoras desta perspectiva e sua ligação à ditadura eram 

incompatível com os segmentos mais críticos da profissão, o que levou à criação de outras 

direções.   

Assim, em meados dos anos 60, no bojo do movimento de renovação surge também a 

perspectiva de reatualização do conservadorismo, a qual resgata características históricas e 

conservadoras da profissão, repondo-as sobre uma base teórico-metodológica que se declara 

“nova”, rejeitando tanto a tradição positivista quanto as referencias do pensamento crítico-

dialético, de raiz marxiana. É nos seminários de Sumaré e do Alto da Boa Vista que ela ganha 

evidencia e se afirma no interior da categoria.  

Seu enfoque pautado na subjetividade, retoma referencias tradicionais do exercício 

profissional direcionado à ajuda psicossocial, por meio da utilização da matriz teórico-

metodológica inspirada na fenomenologia, dirigida aos sujeitos em suas vivências.   

A proposta da profissão na reatualização conservadora tinha por objetivo a 

“transformação social dos sujeitos”. Porém a falta de uma análise crítica das realidades 

macrossocietárias e de uma intervenção profissional pensada sob bases teóricas e sociais 

objetivos fez com que esta perspectiva não tivesse a mesma ênfase no interior da categoria 

que as demais.     

A terceira e última perspectiva tem sua origem na primeira metade da década de 70, 

conhecida como intenção de ruptura, seu marco deu-se através da criação do “método”, 

elaborado em Belo Horizonte.  Inicialmente esta perspectiva ficou limitada às universidades 

devido ao contexto sociopolítico adverso às ideias da tradição marxista e ainda que tenha sido 



43 

 

 

precário o primeiro contato, remeteu a profissão à consciência de sua inserção na sociedade de 

classe conduzindo ao questionamento de sua prática institucional e de  seus objetivos de 

adequação social.  

Apenas na década de 80 com o declínio do período ditatorial e o reaparecimento da 

classe trabalhadora na cena política brasileira, possibilitada pelo processo de 

redemocratização, foi que os profissionais adeptos desta direção encontraram o espaço 

necessário para se colocar em cena, ultrapassando os muros das universidades e adentrando os 

espaços de participação da categoria.  

Segundo Netto (2009), a principal característica desta perspectiva revela-se, no plano 

teórico-cultural, pela sua oposição à autocracia burguesa; no plano profissional, pois seus 

objetivos estavam na contra mão do perfil do assistente social requisitado pela “modernização 

conservadora”; e no plano político, por ter ideias sobre participação social, cidadania e 

projeções societárias bem distintas da ditadura institucionalizada.  

  É preciso ter clareza que as três perspectivas coexistiram ao mesmo tempo em maior 

ou menor intensidade de acordo com as pressões próprias da realidade concreta,  lutando por 

espaço e legitimação. Eclodiu no interior da categoria uma diversidade de ideias a respeito de 

seu posicionamento ético-político frente à sociedade, teórico-metodológico na busca por 

explicar sua visão da realidade e técnico-operativo para se pensar sua intervenção, seu modo 

de fazer.  

Porém foi com a ampliação da democracia na sociedade brasileira e o posicionamento 

de uma parcela da categoria frente esta realidade – refletida na perspectiva de intenção de 

ruptura com o Serviço Social tradicional –, que se criaram as condições políticas para a 

constituição de um novo projeto profissional, vinculado à classe operária.  

Como pôde ser percebido até aqui, não tem como pensar o projeto profissional  

desvinculado das relações sociais das quais participa, do movimento contraditório das classes 

que determinam o Serviço Social. Isto significa que o projeto da categoria necessariamente 

conecta-se a um determinado projeto societário – de maior amplitude que o seu – o qual se 

vincula à dinâmica da sociedade como um todo. Deste modo sua vinculação acaba por 

imprimir uma direção social às suas ações profissionais que favorecem um ou outro projeto 

societário, de transformação ou de conservação da ordem social.  

O atual projeto ético-político da categoria tem a direção social de seu compromisso 

bem claro: 
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[...] este projeto tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como 

valor central – a liberdade concebida historicamente, como possibilidade de 

escolha entre alternativas concretas; daí um compromisso com a autonomia, 

a emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. 

Consequentemente, este projeto profissional se vincula a um projeto 

societário que propõe a construção de uma nova ordem  social, sem 

exploração/dominação de classe, etnia e gênero. (NETTO, 2009, p.155) 

 

 A proposta do projeto profissional é apresentar uma auto-imagem da profissão, os 

valores que o legitimam, seus objetivos, sua função social, normas etc. Desta forma, os 

elementos  constitutivos do atual projeto da profissão é composto de quatro pontos 

fundamentais: pela explicitação de princípios e valores ético-políticos; pela referencia à 

matriz teórico-metodológica que o sustenta; pela crítica radical à ordem social capitalista e 

por sua manifestação nas lutas e posicionamentos políticos. Estes elementos ao ganharem 

legitimidade fizeram deste projeto hegemônico no seio da categoria – hegemonia expressa na 

formação profissional e na direção das entidades da categoria, fenômeno que não está livre de 

se reverter, sobretudo pelo avanço da direção conservadora que se expressa, por exemplo, no 

EAD –, fornecendo um corpo de valores e princípios que orientam a atuação profissional dos 

assistentes sociais.   

Um dos componentes que possibilitaram os elementos constitutivos deste projeto 

profissional deu-se após a Reforma Universitária imposta pela ditadura com a inclusão dos 

cursos de pós-graduação nos anos 70 e os doutorados nos anos 80, promovendo um acumulo 

teórico e por conseguinte a produção de conhecimento no interior da profissão. Acumulo 

teórico que incorporou matrizes teóricas e metodológicas compatível com a ruptura e de 

caráter opositor  – inspirada na tradição marxista -, contribuindo para a vinculação do projeto 

profissional ao projeto societário das massas trabalhadoras.   

Outro componente importante é o estatuto jurídico-político da profissão representado 

pelo seu arcabouço legal e institucional da profissão como: a Lei de Regulamentação da 

Profissão (Lei 8662/93), o atual Código de Ética Profissional (1993), as Novas Diretrizes 

Curriculares dos Cursos de Serviço Social (1996) e o conjunto das legislações sociais (CF88) 

que apesar de não serem exclusivas da categoria participaram de sua construção e aprovação, 

assim como são instrumentos de sua implementação.  

O terceiro componente diz respeito às instâncias político-organizativas da profissão 

referente aos fóruns de deliberação e suas entidades representativas, incluindo as estudantis: o 

conjunto CFESS/CRESS (Conselhos Federal e Conselhos Regionais de Serviço Social), 

ABEPSS (Associação Brasileira  de Ensino e Pesquisa em Serviço Social), CAs e DAs 



45 

 

 

(Centros e Diretórios Acadêmicos das unidades de ensino) e a ENESSO (Executiva Nacional 

de Estudantes de Serviço Social). Espaços democráticos de construção coletiva onde são 

disputados e reafirmados (ou não) compromissos e princípios.   

 Estes foram os principais componentes que propiciaram os elementos constitutivos do 

atual projeto ético-político hegemônico do Serviço Social brasileiro, moldado principalmente 

entre os anos 80 aos 90, permanecendo em construção até hoje.  Isto não que dizer que este 

projeto seja efetivado integralmente na realidade, ou que isso se deva a razões de 

incompetência ou mau planejamento das ações.  

 

Significa que a realidade objetiva é diferente do plano subjetivo, e, portanto, 

daquilo que se idealiza realizar. Significa também que não controlamos 

todos os aspectos que incidem sobre a realidade, que a sua 

alteração/mudança/transformação não depende apenas de nossos atos e de 

nossa ações. (TEIXEIRA; BRAZ, 2009, p.193) 

 

 Netto ainda faz uma observação bastante pertinente: 

 

Há que se observar que esta colisão, este enfrentamento de projetos 

profissionais com o projeto societário hegemônico, tem limites numa 

sociedade capitalista. Exceto se se quiser esterilizar no messianismo (cuja 

antítese é o fatalismo), até mesmo um projeto profissional crítico e avançado 

deve ter em conta tais limites, cujas linhas mais evidentes se expressam nas 

condições institucionais do mercado de trabalho.  (NETTO, 2009, p.146) 

 

A verdade é que os valores defendidos pela categoria em seu projeto ético-político são 

incompatíveis com a sociedade em que vivemos, por isso tamanho estranhamento e 

dificuldade de implementação. Entretanto, em um ambiente democrático, pressuposto para a 

existência do projeto profissional ao qual nos referimos, o assistente social pode escolher os 

caminhos, os rumos de sua atuação, criar estratégias político-profissionais que deixem claro 

seus compromissos ético-políticos profissionais.  

Se de um lado, na década de 90 ocorre a conquista de hegemonia do projeto ético-

político profissional construído historicamente através das escolhas definidas pelo Serviço 

Social, por outro, verifica-se também a implantação de práticas político-econômicas 

inspiradas no neoliberalismo, para a superação da crise estrutural do capital – tratadas no 

capitulo anterior.  

O projeto ético-político hegemônico mostrou-se antagônico aos rumos neoliberais,  

colocando-o em risco, pois a proposta macroeconômica afetava diretamente as possibilidades 

de uma nova ordem societária direcionada a emancipação da classe trabalhadora: “[...] a crise 
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de projeto societário das classes trabalhadoras impõem uma crise ao nosso projeto 

profissional.” (BRAZ, 2007, p.07). 

Outro ponto importante é a compreensão de que mesmo o projeto profissional sendo 

hegemônico, não elimina no interior da categoria sua heterogeneidade, legitimada pelo 

pluralismo político. Isto quer dizer que há projetos profissionais em disputa. Este acirramento, 

somado à supremacia de uma realidade adversa a qualquer afirmação dos direitos dos 

trabalhadores, que vai na contramão da orientação hegemônica da categoria, proporciona 

espaço para que velhas expressões políticas da profissão se  propaguem mais livremente.  

 De acordo com Braz (2007), outras questões que colocam o projeto da profissão em 

“xeque” dizem respeito ao processo de formação profissional e o exercício profissional no 

Brasil.  

 A precarização das condições de trabalho – salário, formas de vínculos empregatícios, 

jornada de trabalho etc. –, resultado da reestruturação produtiva pode dificultar o exercício da 

direção social do projeto, levando o profissional a responder de forma imediata e fragmentada  

no seu cotidiano de trabalho, facilitando a introdução de ideias neoconservadoras. 

 Braz trata também das condições de formação dos assistentes sociais que alicerçam as 

bases do projeto. A mercantilização do ensino superior iniciada pelo governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002) e impulsionada por Lula (2003-2010), tendo continuidade na 

gestão de Dilma (2011-2014) vem dando abertura a cursos presenciais privados com 

pouquíssimos critérios, acarretando: “[...] uma acelerada massificação e desqualificação da 

formação, com evidentes, repercussões futuras no exercício da profissão.” (BRAZ, 2007, 

p.09). 

 Sobre o ensino à distância o autor se limita a mencionar sua qualidade, no mínimo 

duvidosa, pelo fato de sua existência ter o único objetivo de atender às necessidades do 

mercado, favorecendo as empresas vendedoras dos cursos.  

 A precarização na formação repercute no projeto de duas formas: primeiro no 

exercício profissional, ao ser desqualificado, ocasiona não apenas a desvalorização da  

imagem da profissão, mas pressiona também  as condições salariais para baixo. Segundo a 

construção de novos quadros teóricos e políticos para o projeto profissional fica 

comprometido, já que sua criação é fruto de uma formação qualificada e da vivência política 

privilegiada pelas universidades.  

Deste modo, o papel do profissional é de suma importância no processo de  

preservação e aprofundamento do atual projeto ético-político da categoria, uma vez que suas 
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ações profissionais nas instituições inseridas, a partir de intervenções qualificadas, eficazes, 

éticas e socialmente comprometidas é que irão afirmar os princípios constitutivos desse 

projeto. Porém sua preservação não depende unicamente da categoria, é preciso estabelecer 

também aliança junto aos movimentos democráticos e populares, para uma maior resistência.  

 

 

2.2 As condições de trabalho dos assistentes sociais inseridos na Política de 

Assistência de Rio das Ostras  

 

Na primeira parte deste trabalho procuramos delimitar o tempo/espaço de nosso objeto 

de pesquisa, com o intuito de situar a área de atuação dos assistentes sociais na perspectiva da 

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras (PMRO), pois o espaço sócio ocupacional em que 

exercem suas funções tem influencias sobre as condições e relações de trabalho destes 

profissionais, lembrando que:  

 

São os empregadores que fornecem instrumentos e meios para o 

desenvolvimento das tarefas profissionais, são as instituições empregadoras 

que têm o poder de definir as demandas e as condições em que deve ser 

exercida a atividade profissional: o contrato de trabalho, a jornada, o salário, 

a intensidade, as metas de produtividade. (RAICHELIS, 2011, p.428) 

 

   Não temos como nos aproximar da realidade de trabalho deste profissional na sua 

condição de assalariamento desvinculado de seu empregador, neste caso um organismo 

público municipal que requisita sua atuação na área da assistência.  

Ao nos propor problematizar a inserção dos assistentes sociais na divisão social e 

técnica do trabalho, participante de um trabalho coletivo, gerido pelo modo de produção 

capitalista,  percebemos que este profissional analisa e indigna-se, 

 

 “[...] frente à exploração e os desgastes a que são submetidos os 

trabalhadores assalariados, mas estabelecendo com estes uma relação de 

exterioridade e de não pertencimento enquanto um segmento desta mesma 

classe” (RAICHELIS, 2011, p.426).  

 

E ao afirmar que o exercício profissional do assistente social não é apenas trabalho 

concreto, mas também trabalho abstrato, seu status de trabalhador assalariado nos conduz a 

pensar e problematizar as condições e relações de trabalho vivenciadas no cotidiano destes 

profissionais, em primeiro lugar, como parte da classe trabalhadora e em segundo, sujeito às 
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mesmas transformações ocorridas no mundo do trabalho, quer dizer,  aos processos de 

flexibilização e precarização do trabalho acarretados pela reestruturação produtiva e a 

implantação das políticas neoliberais.  

 

Enquanto trabalho assalariado, a profissão não é imune à dinâmica dos 

processos sociais contemporâneos que determinam a sua configuração 

técnica-profissional, com claras implicações  em suas competências e 

atribuições, bem como nas suas condições de trabalho. (GRANEMANN; 

ALENCAR, 2009, p. 162) 

  

É necessário superar a visão liberal que apreende a prática do assistente social apenas 

em sua relação com os usuários para os quais presta um serviço, como se o profissional não 

estabelecesse também uma relação patrão/trabalhador com implicações diretas no exercício 

profissional.    

A partir deste entendimento procuraremos trazer para o âmbito da reflexão e análise, 

sem a pretensão de esgotar os dilemas de um assunto tão arenoso, as condições e relações de 

trabalho vivenciadas no cotidiano dos assistentes sociais inseridos na Política de Assistência 

da PMRO, com base nos resultados da pesquisa realizada por meio de questionário e 

entrevista. É um esforço por apreender as condições objetivas desta prática profissional, que 

tem efeitos sobre a população usuária e a qualidade dos serviços prestados.    

Elaboramos um questionário
20

 constituído de 33 questões – abertas e fechadas –  

relacionadas ao perfil profissional e às condições e relações de trabalho dos assistentes sociais 

inseridos na Política de Assistência da PMRO, sob a gestão da SEMBES. O instrumento 

garante o anonimato, ao não solicitar o nome dos participantes e o Programa/Projeto de sua 

inserção, tendo sido aplicado no período de julho a setembro de 2014 a 15 profissionais. 

Considerando que a SEMBES conta com um total de 34 assistentes sociais, podemos afirmar 

que nossa pesquisa dialogou aproximadamente com as respostas de 50% desses profissionais.  

Por outro lado, para complementar essa fonte de pesquisa, foi elaborada uma 

entrevista semiestruturada
21

 relacionada às condições e relações de trabalho, para ser aplicada 

a 02 assistentes sociais inseridos também na SEMBES.  

                                                           
20

 O questionário é parte integrante do corpo deste trabalho e pode ser encontrado em seu apêndice, assim como 

seus resultados em formato de tabelas. Os 15 profissionais que responderam o questionário são de unidades e 

Programas/Projetos diversos e foram escolhidos aleatoriamente.  
21

 O modelo de entrevistas é parte integrante do corpo deste trabalho e pode ser encontrado em seu apêndice. Os 

profissionais convidados a participar da entrevista são de Unidades e Projetos/Programas distintos, com objetivo 

de captar se há perspectivas diferentes ou se compartilham das mesmas condições e relações de trabalho.  
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Deste modo, os gráficos a seguir correspondem aos resultados do questionário, e sua 

análise combina: a leitura dos dados, as respostas das questões abertas do questionário e os 

diálogos das entrevistas.   

Entretanto, daremos início a nossa análise apresentando alguns dados sobre a relação 

entre profissionais contratados e efetivados, pertencentes à SEMBES entre 2012 e 2013.  

 

Tabela 01-  Número de Assistentes Sociais inseridos na SEMBES
22

 de 12/2012 a 12/2013 

Período Contratados Efetivos Total 

12-2012 15 11 26 

01-2013 13 11 24 

06-2013 15 17 32 

12-2013 17 17 34 

 

Segundo dados colhidos no Portal da Transparência do Site Oficial da PMRO, 

conforme tabela 01,  34 profissionais de Serviço Social se encontravam atuantes na SEMBES 

até o mês de dezembro de 2013.  

O período escolhido da coleta de dados tem o propósito de dar visibilidade à dinâmica 

da mobilidade dos funcionários durante a troca de gestão (2012/2013) do município, de 

Carlos Augusto Balthazar (2005-2012) para Alcebíades Sabino dos Santos (2013-atual),   

podendo ser melhor observado pelo gráfico 01. Segundo esse gráfico, do mês de dezembro 

2012 para janeiro 2013 ocorreu uma diminuição do número de contratados na SEMBES o que 

não significa necessariamente que estes foram exonerados, mas podem ter sido encaminhados 

a outra área de atuação do Serviço Social no município. Pode ser notado ainda que no 

primeiro ano da nova gestão o número de efetivos aumenta no interior da Política de 

Assistência, porém o número de contratados cresce na mesma proporção, o que significa que 

metade dos profissionais ainda sofre com a precarização do vinculo empregatício.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Estes dados são resultado de pesquisa realizada pela autora deste  TCC no site Oficial da PMRO, ao Dados 

Financeiros e Gestão Pessoal  no Portal da Transparência. Disponível em: <http://transparencia.riodasostras. 
rj.gov.br:82/pronimtb/> Acessado em: 03/04/2014. 



50 

 

 

Gráfico 01-  Número de Assistentes Sociais inseridos na SEMBES de 12/2012 a 12/2013 

 

 

 

Lembramos que o aumento de assistentes sociais no interior da Política de Assistência 

no início do novo mandato, pode estar relacionado com o recadastramento do Programa 

Cartão do Bem como tratado no capitulo anterior. 

No último ano do segundo mandato de Carlos Augusto Balthazar (2012), no mês de 

fevereiro, foi divulgado através da Edição nº 566 do Jornal Oficial da PMRO, o Edital do VI 

Concurso do Município de Rio das Ostras. Com possibilidade de empregabilidade para 100 

assistentes sociais.  

O concurso público além de ser um modo de acessar ao funcionalismo público de 

maneira justa, democrática e transparente, impedindo o favorecimento e o clientelismo; 

garante o respeito aos direitos trabalhistas e à legislação profissional,  propiciado ainda 

estabilidade e segurança no vínculo empregatício. Por conseguinte, os resultados destes 

elementos refletem na instituição empregadora, que terá profissionais qualificados e 

competentes para exercer a profissão. Contribuindo ainda na redução da rotatividade de 

assistentes sociais e na continuidade do trabalho da equipe.  

E não podemos esquecer que favorece a organização da categoria, podendo assim 

discutir seu papel na instituição, afastando a profissão de práticas voluntaristas, leigas e 

clientelistas.    

Porém, o concurso, pelo período de ocorrência – ano de eleição para novo prefeito – , 

acabou se tornando alvo do acirramento político eleitoral do município. Considerado por 

alguns como um meio de Carlos Augusto promover-se como prefeito, apesar dele não poder 

se candidatar por estar cumprindo na época seu segundo mandato. Entretanto é importante 

lembrar que em abril do último ano de seu primeiro mandato (2008)  ele divulgou o V 

concurso de Rio das Ostras, que foi  utilizado como instrumento de candidatura nas eleições 

de 2008, onde o atual prefeito foi um de seus oponentes.  
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Resultado deste acirramento, foram apontados diversos erros no decorrer do concurso 

que conduziram, em março de 2013 sob o comando da nova gestão municipal, à sua anulação 

por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.  

O município tinha por obrigação segundo o mesmo documento – Termo de 

Ajustamento de Conduta
23

  – que estipula a anulação do VI Concurso de Rio das Ostras, 

efetuar o reembolso da taxa de inscrição e a realização de um novo concurso ainda no ano de 

2013. Entretanto, até a presente data não ocorreu nem um, nem outro. Subentende-se ser uma 

das causas, os diversos processos em tramitação dos concursados classificados.  

A paralisação ou a anulação do V concurso de Rio das Ostras resultou na manutenção 

de condições de trabalho precárias também para os assistentes sociais, como perpetuou a  

abertura de vagas por meio de contratação temporária para suprir as necessidades da PMRO, 

isto é, a flexibilização do contrato de trabalho. Este modelo de vínculo além de ser funcional 

às estratégias clientelistas, em geral provoca sentimentos de instabilidade e insegurança nos 

trabalhadores, devido ao iminente desemprego,  fato que pode vir a  recair sobre dois pontos 

fundamentais: na subordinação destes profissionais aos  constrangimentos dos abusos de 

autoridade, podendo influenciar diretamente no exercício pleno da autonomia relativa; e na 

capacidade de mobilização da categoria.  

A existência de variados vínculo empregatícios no interior da PMRO, nos levaram a 

indagar aos assistentes sociais participantes do questionário em que tipologia se enquadravam.  

  

Gráfico 02- Tipologia do vínculo dos Assistentes Sociais da SEMBES  

  

O gráfico 02 traz um elemento novo na análise: o vínculo por cargo em comissão. 

 

Art. 89 ‐ Os cargos em comissão e as funções de confiança são de livre 

escolha do Prefeito Municipal e serão exercidas, preferencialmente, por 

                                                           
23

 O Termo de Ajustamento de Conduta que anula o VI Concurso de Rio das Ostras  pode ser encontrado no site 

Oficial da PMRO. Disponível em: <http://www.riodasostras.rj.gov.br/download/concursos-publicos/termo-de-

ajustamento.pdf> Acessado em: 02/11/2014. 

Estatutário 

44% 

Contratado 

37% 

Comissionado 

19% 

http://www.riodasostras.rj.gov.br/download/concursos-publicos/termo-de-ajustamento.pdf
http://www.riodasostras.rj.gov.br/download/concursos-publicos/termo-de-ajustamento.pdf
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servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e 

condições previstos em lei. (RIO DAS OSTRAS, 2001)  

 

O artigo citado deixa claro que as pessoas ocupantes deste cargo são escolhidas pela 

hierarquia mais alta do governo municipal e que preferencialmente, mas não necessariamente 

por servidores já ocupantes – efetivos –  de cargo de carreira técnica ou profissional. Porém o 

que se percebe é que estes são sempre ocupados por profissionais contratados e que 

geralmente ocupam uma posição superior aos demais, demonstrando não apenas a 

desvalorização da força de trabalho efetiva – concursada –  como a possibilidade da abertura 

de mais um vínculo precarizado.  

   Esta realidade foi confirmada pelos participantes das entrevistas, em um dos casos, 

chegando a manifestar que, na sua visão, estes cargos não foram feitos para estatutários, sendo  

extremamente perigoso para servidores efetivos pela questão ética. Por outro lado, nosso 

entrevistado problematiza que financeiramente não vale apena, uma vez que os funcionários 

nesta posição são “sugados” 7 dias na semana 24 horas por dia, tendo que participar de todo 

tipo de atividades independente da sua área de atuação, podendo até mesmo à vir ser chamado 

a realizar funções que vá na contramão de seus valores éticos, profissionais, e de 

posicionamento político inclusive, em sua concepção seria bastante “temerário” para um 

estatutário este posto.  

Podemos então, interpretar  que os cargos em comissão, são vínculos com uma 

elevada carga política, ocupantes da posição de gestores, condição que  pode conduzir à 

extrema exploração da força de trabalho e à flexibilidade dos princípios éticos-políticos 

profissionais durante o exercício de suas funções.    

Outro elemento importante para esta analise é a existência de funções gratificadas, 

direcionadas unicamente a servidores públicos efetivos como um meio de valorizar o 

profissional, acrescendo em sua remuneração, porém: “Art.85 § 3º ‐ As gratificações de 

função serão incorporadas após 7(sete) anos de ininterrupto exercício ou 10(dez) anos 

alternados, aos vencimentos do servidor para todos os efeitos.” (RIO DAS OSTRAS, 2001) 

Fica visível que a gratificação não se torna parte integrante do salário do servidor, é 

preciso “conquistá-lo”, ser merecedor de seu recebimento mensalmente durante um longo 

período.  

Segundo os entrevistados, desconhecem assistentes sociais com funções gratificadas, 

informando ainda não terem conhecimento dos critérios de seu recebimento, não existe um 
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protocolo e quando se tem ciência de alguém nesta situação, ainda que não seja do Serviço 

Social, este não ocorre de maneira clara.  

Ainda assim, tanto as funções gratificadas quanto os cargos comissionados, inclusive 

quando são trabalhadores efetivos, podem vir a colocar este trabalhador nas mesmas situações 

de constrangimentos que os profissionais contratados.  

Segundo o gráfico 02 a soma de contratados e cargos em comissão –  que podem ser 

trabalhadores efetivados ou contratados – totalizam 56%, ou seja, mais da metade dos 

assistentes sociais entrevistados, podendo demonstrar este panorama a fragilidade dos 

vínculos empregatícios e o grau de dificuldade para a organização trabalhista.  

 

Um dos profissionais que responderam o questionário manifesta que: 

 

[...] a contratação por tempo determinado de profissionais de nível médio e 

superior, essa forma de contratação afeta ao usuário pelo rompimento 

constante de vínculo, devido à rotatividade de profissionais, afeta o 

profissional no exercício de uma prática comprometida e ética, além de 

impactar na formação de uma equipe coesa e comprometida com a 

comunidade.” 

 

 Este profissional ressalta não apenas a fragilidade do vínculo, afirmando a rotatividade 

dos profissionais e a dificuldade de exercer uma prática comprometida e ética, mas também 

salienta o quanto afeta a continuidade do trabalho executado com  os usuários. 

A dinâmica no universo de trabalho se complexifica, quando além dos diferentes 

modelos de contratação expostos temos ainda variações nos níveis da categoria com distintas 

cargas horárias e remunerações. Hoje o quadro de profissionais do Serviço Social da PMRO, 

segundo o  Portal da Transparência,  dispõe de 3 níveis de categoria: Assistente Social I, 20 

horas; Assistente Social II, 24 horas; e Assistente Social III, 30 horas.  

A criação destas divisões entre os trabalhadores muitas vezes na mesma equipe de 

trabalho, pode gerar dificuldades para a realização do trabalho institucional, além de 

fragmentar mais uma vez a luta coletiva.  

Outra questão levantada no questionário se refere à carga horária de trabalho desses 

profissionais, relevante por ter sido objeto de reivindicação pela melhorias das condições de 

trabalho da categoria.   
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Gráfico 03- Carga horária de trabalho dos Assistentes Sociais da SEMBES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 03 mostra que 20% dos profissionais (3) que responderam o questionário 

trabalham 40 horas, 33% 30 horas (5) e 47% 20 horas (7). Nenhum dos entrevistados tem 

carga horária de 24 horas, isto não quer dizer que profissionais deste nível da categoria não 

estejam inseridos na Política de Assistência da PMRO.  

Temos dois pontos a serem tratados aqui, o primeiro diz respeito à aderência da 

PMRO à Lei 12.317/2010
24

 das 30 horas, considerando a luta de sua implementação em todo 

o país, apesar de ser um direito trabalhista adquirido pela categoria. A existência de 20% de 

profissionais trabalhando 40 horas revela que estes são provavelmente cargos comissionados,  

exigindo destes dedicação exclusiva, trata-se então, de uma situação diferenciada, com 

recebimento de proventos adicionais para o exercício do cargo. Logo, nesses casos não é 

possível obrigar o empregador a aplicar a lei, exceto se houver um acordo entre as partes.   

Como já discutimos o cargo em comissão pode conduzir à descaracterização das 

funções dos assistentes sociais e a dedicação exclusiva citada pode vir a ultrapassar a carga 

horária de 40 horas, por este vínculo na realidade do município de Rio das Ostras, estar 

diretamente ligado a assuntos políticos partidários. O que não justifica o uso de outra 

nomenclatura para a retirada de direitos trabalhistas legítimos e a exposição do funcionário a 

condições precárias de trabalho.  

                                                           
24

 A  luta pela jornada semanal de 30 horas para os assistentes sociais sem redução salarial iniciou-se em 2007, 

na Câmara dos Deputados como PL 1.890/2007, tendo como autor o Deputado Mauro Nazif (PSB/RO). Após a 

vitória na Câmara a PL foi renumerada, passando a ser denominada por Projeto Lei da Câmara (PLC) 152/2008. 

Em prol da luta, foi realizado um Ato Público no dia 3 de agosto de 2010 em Brasília durante o XIII Congresso 

Brasileiro dos Assistentes Sociais, estendido aos movimentos sociais e estudantes, onde concentrando 

aproximadamente 3 mil pessoas.  O que contribui para o encaminhamento da PLC aprovado ao Presidente da 

República dia 6 de agosto de 2010, sendo sancionado por Lula em 26 de agosto de 2010,   entrando em vigor a 

Lei 12.317/2010. O artigo “A organização dos assistentes sociais pela jornada semanal de 30 horas: um processo 

de luta por melhores condições de trabalho” de ROCHA e MARONEZE, 2014, esclarece melhor o assunto.  
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Outro ponto importante é que quase metade dos participantes da pesquisa trabalham 

20 horas o que provavelmente demonstra que estes profissionais tenham outros vínculos 

empregatícios.   

Aos olhos do trabalhador esta possibilidade, a princípio, parece um benefício uma vez 

que ele poderá ter duas fontes de remuneração, porém descaracteriza a conquista da Lei das 

30 horas tendo em vista que o desgaste físico e emocional do profissional permanece o 

mesmo após duas ou mais jornadas de trabalho.  

 Com o intuito de nos aproximarmos melhor deste debate questionamos aos assistentes 

sociais sobre o número de vínculos empregatícios na área de Serviço Social eles teriam.   

 

Gráfico 04- Número de vínculos em Serviço Social dos Assistentes Sociais da SEMBES 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 05- Todos os vínculos são com a PMRO? 

 

 

 

 

 

 

 

Como observado no gráfico 04, 53% dos profissionais possuem duplo vínculo em 

Serviço Social. Entretanto, ao observarmos o gráfico 05, verificamos que em 67% dos casos 

seu segundo vínculo não está ligado à PMRO. Os dados não apenas revelam um alto número 

de assistentes sociais com mais de um vínculo (8), como também dão indício da existência de 

pluriemprego, já que o número de respostas  negativas do gráfico 05 é maior que  o número de 

respostas que apontam duplo vínculo em Serviço Social no gráfico 04.  
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Isto significa que existem profissionais que além de terem dois vínculos, são em áreas 

distintas, o que demanda deles mais de um conhecimento técnico e a vivência em outro 

universo profissional, revelando um nível elevado de precarização do trabalho. 

Não podemos esquecer também que a necessidade de obter mais de uma fonte de 

remuneração é um indicador de que o valor salarial recebido por estes profissionais não tem 

sido o suficiente para sua (re)produção, considerando ainda a inexistência de um piso salarial 

oficial estipulado para a categoria, possuindo apenas uma Tabela Referencial de Honorários 

estabelecida pelo CFESS.   

 Em outubro de 2011 os servidores do quadro permanente da Administração Direta do 

Município de Rio das Ostras, passado sete  anos da promessa de campanha de Carlos Augusto 

Balthazar (2005-2012), tem através da Lei nº1584/2011 o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos (PCCV) aprovado e sancionado.  

 Segundo reportagem
25

 divulgada no site do Sindicato dos Servidores Públicos de Rio 

das Ostras (SINDSERV-RO), o PCCV: 

 

vinha sendo formulado há mais de três meses à sete chaves, por uma 

comissão da qual não participou nenhum servidor da base, ou sequer 

representantes do sindicato dos servidores municipais (SindServ-RO), mas 

somente servidores exercendo cargos em comissão – cargos políticos de 

livre nomeação do prefeito. 

 

 O Projeto de Lei do referido PCCV só veio a ser conhecido pelos servidores após a 

intervenção do coordenador geral do sindicato, o professor Renê Dutra, no uso da Tribuna 

Livre da Câmara, algo histórico na cidade, praticamente às vésperas da aprovação da lei, 

momento que expos a indignação dos servidores por não terem acesso ou participação na 

elaboração da mesma. 

 Ainda assim, mesmo após inúmeras contestações ao PCCV por parte do sindicato, a 

lei foi sancionada. Na nossa interpretação, ainda que de forma precária, este mecanismo 

estabelece um meio de valorização do servidor público e incentivo à qualificação continua, 

configurando uma vitória para os servidores.  

 A lei prevê duas formas de avanço, a Promoção Vertical e a Progressão Horizontal. 

 

                                                           
25

 Disponível em:<http://sindservro.wordpress.com/2011/11/29/manifesto-dos-servidores-quanto-ao-plano-de-

cargos/#more-633> Acessado em 02/11/2014 

 

http://sindservro.wordpress.com/2011/11/29/manifesto-dos-servidores-quanto-ao-plano-de-cargos/#more-633
http://sindservro.wordpress.com/2011/11/29/manifesto-dos-servidores-quanto-ao-plano-de-cargos/#more-633
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Art. 12 - A promoção vertical é a passagem do servidor de um nível de 

formação para outro superior, no mesmo cargo para o qual foi concursado e 

investido, de caráter não cumulativo, sendo o efeito apenas financeiro.  

 

Art. 17 - A progressão horizontal é a passagem de uma faixa de vencimento 

para a seguinte, dentro do mesmo nível, a cada período de 03 anos de efetivo 

exercício, respeitados os requisitos presentes neste PCCV e na legislação 

municipal específica, considerada, ainda, a avaliação de desempenho. 

(OFICIAL, nº551, 2011) 

 

 A Promoção Vertical permite a passagem da graduação até o pós-doutorado sem 

restrição de tempo para sua solicitação, desde que tenha passado o período probatório do 

servidor público. A Progressão Horizontal ocorre a cada 03 anos e depende das notas da 

Avaliação de Desempenho realizada anualmente com os servidores.  

 Um dos entrevistados relatou que a Avaliação de Desempenho, tal como está sendo 

realizada, não passa de um mero instrumento burocrático para o recebimento da Progressão 

Horizontal, considerando que muitas das vezes o profissional é avaliado – cada funcionário é 

avaliado por sua chefia imediata e um servidor efetivo – por servidores que desconhecem  

suas funções técnicas, por não serem da mesma categoria. Dependendo deste modo, muito 

mais das “boas” relações que o trabalhador avaliado estabelece com os sujeitos no interior das 

instituições, do que do desempenho de suas funções. Podendo ainda se transformar em um 

instrumento punitivo, a partir do momento que a avaliação não é pautada na qualidade técnica 

dos serviços prestados. 

 Estas são as duas formas de ocorrerem aumentos salariais efetivos – sem que este 

pareça um favor – para os assistentes sociais concursados; os profissionais contratados e 

comissionados não se enquadram nesta Lei, o que restringe a perspectiva de crescimento e 

valorização do trabalhador. Infelizmente o direito dos concursados representa a injustiça para 

os demais profissionais que exercem, muita das vezes, as mesmas funções, trabalham a 

mesma carga horária, no mesmo ambiente, mas são diferenciados por seu vínculo de trabalho. 

E mais uma vez a categoria é fragmentada. 

Indagamos também aos assistentes sociais para compreendermos as condições e 

relações de trabalho, o número de vezes que eles mudaram de Programas/Projetos durante sua 

atuação na SEMBES, com o objetivo de visualizarmos o nível de rotatividade profissional.  
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Gráfico 06- Número de mudanças dos assistentes sociais de Programas/Projetos durante seu 

tempo de vínculo com a SEMBES 

Podemos observar no gráfico 06, que dos profissionais com 1 a 3 anos de vínculo com 

a SEMBES (4 participantes no total),  25% (1) não passaram por nenhum remanejamento 

enquanto que 75% (3) responderam ter vivenciado de 1-2 mudanças de Programas/Projetos, 

significando que alguns destes trabalhadores podem ter sido remanejados até duas vezes em 

um ano de trabalho ou sofrido uma mudança a cada ano de vínculo.   

Entre os profissionais com 4 a 6 anos de vínculos (um número de 5 no total) 

obtivemos os seguintes resultados: 20% (1) informaram não ter trocado de 

Programas/Projetos nenhuma vez, outros 20% (1) passaram por 1-2 mudanças, enquanto que 

20% (1) foram remanejados de 3-4 vezes, isto é, cada mudança ocorre em pouco mais de um 

ano. Tendo ainda 20% (1) informado que sofreram de 5-6 trocas de Programas/Projetos, o que 

corresponde a ter sido remanejado uma vez ao ano e mais 20% (1) sofreram 7 ou mais 

mudanças, indicando que este profissional foi remanejado mais de uma vez ao ano.  
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O gráfico 06 nos mostra ainda que entre os profissionais de 7 a 9 anos de vínculo com 

a SEMBES (um total de 3), 67% (2) responderam ter passado por 3-4 trocas de 

Programas/Projetos, isto significa que estes profissionais são remanejados a cada  dois e três 

anos mais ou menos. E 33% (1) responderam ter sofrido apenas de 1-2 remanejamentos.  

Observemos quanto aos profissionais com mais de 10 anos de vínculo (3 no total), dos 

quais 33% (1) informaram ter sofrido de 1-2 mudança, enquanto que 67% (2) foram 

remanejados de 3-4 vezes de Programas/Projetos. 

Os dados nos permitem verificar que os profissionais com 1 a 3 anos e 4 a 6 anos de 

vínculo são os que mais sofrem remanejamentos. Suas causas podem ser diversas, vínculo 

fragilizado, não identificação com o Projeto/Programa, inadaptação ao ambiente de trabalho, 

relações dificultosas e outras razões.  

A  inconstância do profissional no local de trabalho além de significar instabilidade e, 

portanto precarização – sobretudo se esta mudança não foi realizada em comum acordo com o 

trabalhador –, vem ainda refletir na continuidade e fluidez da Política Social, podendo tornar 

o acompanhamento dos usuários fragmentado.  

Segundo os entrevistados os profissionais são apenas informados sobre o 

remanejamento, não havendo diálogo nem mesmo para se discutir o perfil do profissional para 

aquela área em especial.  

Outro ponto importante que chamou atenção durante as entrevistas foi o relato da 

utilização conjunta dos remanejamentos e dos vínculos por contrato para desarticular a 

formação de correlações de força dos assistentes sociais no interior das Unidades. Em 

Unidades onde existe uma concentração maior de concursados, alguns são substituídos por 

contratados.  

Percebam que o vínculo fragilizado dos contratados, enfraqueceu as possibilidades de 

articulação da categoria na luta pela efetivação dos direitos de seus usuários e por melhores 

condições de trabalho, considerando que dificilmente os contratados se colocam num embate 

de frente com a gestão.  

Com o intuito de nos aproximarmos um pouco mais da realidade do exercício 

profissional dos assistentes sociais, questionamos aos participantes do questionário sobre a 

atuação simultânea em mais de um Projeto/Programa da SEMBES.    
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Gráfico 07- Atuação dos Assistentes Sociais em mais de um Projeto/Programa da SEMBES 

 

 

 

 

 

 

 Outro dado relevante da pesquisa pode ser observado no gráfico 07, onde 60% dos 

profissionais responderam que atuam em mais de um Programa/Projeto ao mesmo tempo. 

Este dado pode estar mostrando que o número total de assistentes sociais que trabalham na 

SEMBES é inferior ao número necessário para suprir a demanda, sendo que se este número é 

inferior ao requerido, os profissionais atuantes podem estar recebendo uma sobrecarga de 

trabalho. Relembrando ainda que 47% dos profissionais trabalham 20horas, gráfico 03, 

podendo ser cumpridas em 2 dias e meios de trabalho, ao dividir este tempo entre dois 

Projetos/Programas, dedicando um dia de seu trabalho para cada ambiente ou se dividir, por 

turno, é evidente que, dependendo da demanda, este tempo seria insuficiente para o 

cumprimento de atividades qualificadas dentro do prazo das necessidades correntes dos 

usuários.  

Os entrevistados confirmam esta realidade como uma das expressões das condições 

precárias de trabalho dos assistentes sociais, atingindo tanto contratados quanto estatutários. 

Fato que ocorre pela falta de profissionais suficiente para suprir a demanda. Relatam ainda 

que são alocados conforme as necessidades apresentadas pela SEMBES. Não existindo 

nenhum tipo de planejamento conjunto entre gestão e profissional, no máximo um diálogo já 

no local de inserção com a chefia imediata quanto aos horários e Projetos/Programas de 

atuação.  

 Através do questionário conseguimos que os próprios profissionais qualificassem suas 

condições e relações de trabalho, de modo que nos proporcionasse uma visão ampla do 

cotidiano profissional e assim obtermos dados para análise.   
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Gráfico 08- Condições e relações de trabalho dos Assistentes Sociais da SEMBES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Temos no gráfico 08, vários elementos de relevância para nossa análise. Daremos 

início pelas instalações e recursos materiais qualificados, na sua grande maioria, como ruim e 

regular. Podemos observar que a precarização indicada nestes itens incide diretamente na 

execução prática desta atividade profissional podendo refletir na efetivação de direitos dos 

usuários, destacada pelo gráfico como regular e bom. Isto pode estar significando que ainda 

que os recursos físicos tenham recebido qualificação negativa, os profissionais buscam 

garantir os direitos de seus usuários. Um dos participantes que responderam o questionário  

coloca que:  

 

Embora, na Política de Assistência a prática profissional seja constantemente 

tensionada pelo poder hegemônico, percebo que o Serviço Social busca, 

paralelamente ao Projeto Ético-Político profissional, potencializando sua 

atuação e importância na defesa da universalidade, de acesso dos direitos 

sociais e humanos ao seu público alvo. 
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Considerando ainda que o entrosamento da equipe atuante influencia muito neste fator, 

é um dado positivo – tanto para o exercício profissional dos assistentes sociais, quanto para os 

usuários –  que as relações com a equipe tenham sido classificadas por 11 profissionais como 

ótimo.   

Outros dados que incidem sobre a efetivação de direitos dos usuários giram entorno 

dos recursos humanos qualificados entre regular e bom, e da relação dos assistentes sociais 

com a rede, onde 7 avaliaram como regular , 4 como bom e outros 4 como ótimo, entendendo 

que esta relação com a rede muita das vezes é ditada pelo tempo do funcionário na Política de 

Assistência e seu conhecimento dos diversos profissionais em seu interior. 

Os dados quanto ao sigilo profissional são preocupantes: 6 participantes qualificaram 

como regular, 3 como ruim e 1 preferiu não se manifestar, o que já pode ser um indício de 

qualificação negativa. A precarização das instalações pode ser um dos entraves nesta área.  

 Os resultados quanto ao grau de incidência no planejamento e avaliação de 

Programas e Políticas da SEMBES não foram dos melhores: sendo que 2 profissionais não 

quiseram expor sua opinião a respeito, 3 caracterizaram como ruim, 6 como regular e apenas 

4 como bom. Estes dados preocupam devido à falta de oportunidades dos trabalhadores  

propor ações novas, mudanças e melhorias para a execução de seu próprio trabalho e 

consequentemente garantias de direito para os usuários. Sinalizando assim, dentro desta 

perspectiva, que as decisões e ações de seu trabalho são dadas de “cima para baixa”, onde sua 

participação é praticamente  nula. Este modelo de gestão pode vir a engessar o exercício 

profissional através do autoritarismo e reduzir nossa profissão a funções meramente 

executivas.  

 Segundo os profissionais entrevistados não existe hoje espaço para diálogo, onde os 

profissionais possam se colocar. As gestões de Coordenadorias e Unidades são os espaços que 

possibilitam um pouco mais de oportunidades propositivas, porém estes são ocupados por 

trabalhadores comissionados e contratados, que não necessariamente são assistentes sociais.  

 Quanto à relação com a gestão da SEMBES, 2 participantes qualificaram como ótimo, 

5 como bom, 6 como regular, 1 como ruim e 1 não quis declarar, o que totaliza 7 

qualificações positivas , 7 negativas e uma abstenção. Durante a aplicação do questionário 

esta foi notadamente a questão mais difícil para os participantes responderem, pois em sua 

maioria a compreensão  era de que  avaliar a relação com a gestão seria avaliar o acesso à 

pessoa da secretária da SEMBES, gerando assim dificuldades para qualificar.  Quando na 
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verdade a avaliação da  relação com a gestão deveria levar os profissionais a refletir sobre o 

grau de acesso que eles têm às equipes encarregadas de coordenar e dar rumo à política.  

Todavia, este entendimento já representa um sintoma de como é compreendida esta 

relação, reduzindo o acesso à gestão à figura pessoal da secretária, revelando assim o grau de 

personalismo, de patrimonialismo que pode prevalecer na condição da Política de Assistência. 

A internalização desta relação no cotidiano de trabalho é tão profunda, ao ponto dos próprios 

profissionais não conseguirem identificá-la, levando-os a acreditarem que apenas tendo um 

acesso direto a secretária seria possível modificar suas condições de trabalho. 

As entrevistas revelam que o acesso à gestão hoje tem sido muito dificultosa, não 

apenas para os assistentes sociais na ponta do atendimento, mas para os próprios gestores das 

Unidades. Até mesmo a equipe assessora que tem a função de gerir à própria Secretaria  de 

Bem-Estar Social, a Política de Assistência, não estaria encontrado espaços de diálogo.  

Esta situação propaga um sentimento de isolamento e estranhamento nos profissionais 

a respeito das ideias propostas no âmbito da gestão quando estas chegam até eles, uma vez 

que não participam de sua elaboração. 

O que parece estar  ocorrendo é um distanciamento da Secretaria até mesmo de sua 

equipe, que por sua vez,  sem um direcionamento não consegue atender de modo satisfatório 

as demandas dos trabalhadores inseridos na Política de Assistência. Estas informações 

contribuem para o entendimento da formação dos elementos que conferem sustentação a uma 

gestão personalista.  

O interessante nestes dados é que enquanto há um baixo grau de incidência dos 

profissionais no Planejamento e Avaliação dos Programas, 9 dos participantes qualificam sua 

autonomia relativa  entre bom e ótimo, o que pode ser fruto da boa relação que tem com a 

gestão imediata, avaliada entre bom e ótimo, assim como sua boa relação com a equipe como 

já citado. Assim sendo, existe um indicativo de que dentro dos limites do ambiente de 

trabalho, os profissionais conseguem exercer sua autonomia relativa através das relações 

sociais que estabelecem com os sujeitos em seu interior. Porém não podemos deixar de notar 

que duas pessoas preferiram não se manifestar neste item, 1 qualificou como ruim e 3 como 

regular; o que quer dizer que 6 profissionais não estão encontrando as condições necessária 

em seu espaço de trabalho para exercerem sua autonomia, o que pode ser fruto de uma gestão 

imediata autoritária, de um vínculo empregatício precário, de situações de assédio moral ou de  

relação dificultosa com a equipe e etc. 

Um participante do questionário explicita 
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No âmbito da SEMBES, a ação profissional sofre muita interferência da 

gestão, não preservando a autonomia relativa do profissional. As ações 

pertinentes à prática profissional são colocadas de maneira hierárquica e sem 

margem para discussões. 

 

   Este relato manifesta um posicionamento autoritário da gestão, o que cria dificuldades 

tanto para o exercício da autonomia relativa quanto para o grau de incidência destes  

profissionais no Planejamento e Avaliação de Programas e Políticas da SEMBES.  

 Indagamos ainda o número de qualificações realizadas através da SEMBES nos anos 

de 2013 e 2014, considerando ser um tema importante não apenas para a melhoria das 

condições de trabalho, mas também para a qualidade dos serviços prestados.   

 

Gráfico 09- Número de participação dos Assistentes Sociais em capacitações através da 

SEMBES em 2013/2014 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto às possibilidades de qualificação e capacitação profissional, o gráfico 08 nos 

mostra que apenas dois profissionais consideram positiva, os demais avaliam como negativo, 

11 dizem ser regular e 2 ruim. Ao verificar o gráfico 09, onde mais da metade dos 

profissionais que responderam o questionário não participaram de nenhuma qualificação 

profissional do ano de 2013 até o preenchimento deste questionário, é compreensiva a 

qualificação negativa por parte dos profissionais. Observemos ainda uma certa  

desproporcionalidade: enquanto a grande maioria não recebeu nenhuma qualificação, uma 

minoria recebeu diversas, sendo que 7% (1) participaram de 3 a 4 qualificações e 13% (2) de 

5 ou mais.  

O período delimitado para a ocorrência das qualificações não foi uma mera 

causalidade; tem a intenção de buscar conhecer se a nova gestão municipal – nas mãos de 

Alcebíades Sabino dos Santos – tem investido na valorização desta força de trabalho, que 

significa ao mesmo tempo investir na qualidade dos serviços prestados aos usuários.  Porém 

0 

53% 

1-2 

27% 

3-4 

7% 

5 ou mais 

13% 



65 

 

 

tal fato não se reduz ao exercício profissional dos assistentes sociais, mas é atravessado pelos 

mecanismos de manutenção e fortalecimento do modo de produção capitalista e o grau de 

representatividade e organização política da classe operária que em disputas de interesses 

retraem ou alargam o acesso aos direitos sociais, afetando o quanto de investimento um 

Estado classista irá realizar nesta área.   

Ainda que existam capacitações continuadas, são poucos os profissionais que vêm 

tendo acesso a elas. Cabe ressaltar que os dados não indicam que os profissionais não estejam 

qualificando-se particularmente, mas que o empregador não esta disponibilizando 

oportunidades de qualificação na mesma proporção para todos os trabalhadores de Serviço 

Social inseridos na SEMBES. Não podemos afirmar se essas razões se relacionam com um  

investimento ínfimo na área; com ações de favoritismo para determinados assistentes sociais  

e/ou Programas/Projetos; ou com outros motivos.    

Um dos assistentes sociais entrevistado considera que o critério é o do favoritismo, 

pois a maioria dos profissionais que participaram, estão na gestão ou próximo dela, e poucos 

se encontravam na linha de frente do atendimento.  

Outro ponto importante que sobressaiu nas entrevistas foi o fato de que as 

qualificações continuadas em sua maioria foram concedidas a servidores contratados, e como 

o conhecimento adquirido por estes não era repassado, foi perdido no momento em que seus 

contratos acabaram.  

Percebam que não estamos afirmando que os profissionais contratados não devam ser 

qualificados, o que constitui um direito de todos os trabalhadores e condições de qualidade da 

efetivação das políticas públicas. A questão é que a partir do momento que não houve repasse 

de conhecimento, acarretou perda não apenas de conhecimento, mas também de investimento 

público, sobretudo considerando que, segundo os entrevistados, algumas dessas capacitações 

foram realizadas em outros estados.  

Um dos relatos dados em entrevista confirma a desqualificação das capacitações 

continuadas na atual gestão, indicando ainda que as capacitações que estão ocorrendo são 

como “chover no molhado”, pois pouco ou nada estaria acrescendo para o profissional. Porém 

não se responsabiliza por esta situação apenas à PMRO, mas também  ao Estado do Rio de 

Janeiro que, como Coordenador dos Município, não tem cumprido o seu papel, primeiro por 

não pressionar e incentivar o município a investir nesta área e segundo por ele mesmo não 

proporcionar mais possibilidades de qualificação como no passado.   
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 Entendemos ser de grande importância para a compreensão das condições e relações 

de trabalho principalmente em um âmbito com variados vínculos empregatícios, questionar 

quanto à vivência de perseguição, retaliação ou assédio moral aos profissionais.  

 

Gráfico 10- Número de Assistentes Sociais que vivenciaram perseguição, retaliação ou 

assédio moral da SEMBES 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 10, mostra que apenas 20% (3) dos participantes da pesquisa afirmam ter 

sofrido algum tipo de perseguição, retaliação ou assédio moral; é um número pouco 

representativo considerando os diferentes vínculos mencionados e suas possíveis 

consequências.   

A preocupação reside no fato de que algumas situações inoportunas ocorridas no 

cotidiano profissional de tão rotineira  tornam-se naturalizadas, de modo que os trabalhadores 

vivenciam a opressão sem que esta seja percebida, ou quando captada, o profissional cria 

mecanismos de defesa para suportar tais situações.  

A resposta aberta de um dos nossos participantes dá indícios de que o resultado do 

gráfico 10 possa ter sido motivada por sentimentos de receios de retaliação, ainda que 

garantíssemos o sigilo da pesquisa, sobretudo levando em conta que, segundo o gráfico 02, 

mais da metade dos que responderam o questionário eram trabalhadores contratados e com 

cargos comissionados.  

 

“[...] acredito que poderíamos avançar muito se houvesse mais apoio do Conselho da 

categoria, pois sinto que os profissionais da área quando não concursados, ficam reféns da vontade 

partidária dos gestores.”  

 

A fala do profissional mostra uma relação conflituosa entre gestão e contratados,   

confirmando a existência de situações de perseguição, retaliação ou assédio moral. A partir da 

utilização da  palavra “reféns”, que exprime o grau de opressão, ao dizer que estes 

profissionais ficam “aprisionados” à vontade partidária dos gestores. Ao mesmo tempo, pode 
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demonstrar certa passividade ao reivindicar uma atuação mais presente do CRESS sem 

necessariamente se identificar a importância da organização interna dos profissionais para 

alavancar essa presença e fiscalização por parte das entidades da categoria.  

Este são alguns dos elementos que caracterizam o panorama das condições e relações 

de trabalho dos assistentes sociais no âmbito da Política de Assistência no município de Rio 

das Ostras hoje, indicativos estes pautados na pesquisa empírica da realidade desta região e  

expressões de uma particularidade marcada pelas  transformações  ocorridas no mundo do 

trabalho, fruto do novo ordenamento econômico sob o comando do neoliberalismo.  

 

As estratégias do capital para o enfrentamento da crise capitalista redundam 

em formas de flexibilização que implicam alterações nos tipos de contratos 

de trabalho, no enxugamento de postos de trabalho e na alteração das 

funções profissionais, impondo-se, também, os institutos de polivalência e 

da multifuncionalidade nos processos de trabalho do Serviço Social. 

(SERRA, 2010, p. 122) 

 

Constatamos a partir da apresentação dos dados que os assistentes sociais inseridos na 

SEMBES também vivenciam a flexibilização imposta pela reestruturação produtiva, 

materializada por: variados modelos de contratação, profissionais com mais de um vínculo, 

multifuncionalidade, rotatividade. Sem mencionar que o pouco investimento por parte da  

PMRO nas políticas sociais, como parte do ajuste neoliberal, conduz à precarização das 

instalações e recursos materiais, influenciando também nas condições do exercício 

profissional.   

Conforme destacamos no capítulo 1 confirmamos também, através da pesquisa  

empírica, certa tendência personalista e patrimonialista no modelo de gestão em curso, que 

mantem uma relação de tensão com os assistentes sociais, onde estes são fundamentalmente 

reduzidos a uma função executiva, com pouco ou nenhum grau de incidência sobre o 

planejamento e avaliação das políticas e programas. Um modelo de gestão que, demandando 

uma atitude de passividade dos seus profissionais, pode estar utilizando da fragilidade do 

vínculo empregatício em prol de práticas clientelistas que negam direitos de cidadania.   
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3 A CONSTRUÇÃO DE UM TRABALHO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DA 

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS 

 

 

3.1 A apropriação do exercício profissional pelo Primeiro-Damismo 

 

Este estudo vem sendo construído a partir das diversas informações coletadas 

referentes à dinâmica sócio-política do município, dos dados extraídos de pesquisa empírica, 

das elucidações feitas nas entrevistas e do conhecimento teórico. E que juntos conformam as 

condições e relações de trabalho dos assistentes sociais no interior das particularidades que 

circunscrevem a Política de Assistência no município de Rio das Ostras.   

Desvelar estas particularidades nos permitirá compreender quais os elementos que 

influem sobre nosso objeto, por isso no primeiro capitulo procuramos compreender a  

materialização da Política de Assistência em Rio das Ostras, mostrando algumas das 

expressões da questão social próprias da região que  acometem  aos usuários da política 

pública e por tanto, constituem as demandas que chegam aos profissionais de Serviço Social. 

Mostramos também que estas demandas são atendidas dentro de uma estrutura 

organizacional político-administrativa da Política de Assistência aparentemente cumpridora 

de exigências legislativas nacionais – LOAS, PNAS, NOB/SUAS –, porém diversos 

elementos nos levam a problematizar a existência real de uma política pública de Assistência 

Social no município: primeiro-damismo e figuras públicas à frente da política, a denominação 

da secretaria como “Bem-Estar Social” ao invés de “Assistência Social”, as tensões entorno 

da continuidade e permanência de Projetos/Programas utilizados para auto promover os 

gestores, a prevalência de critérios políticos sobre os técnicos na escolha dos cargos de gestão 

das unidades de atendimento. Tudo isto nos leva a considerar que sua efetividade depende na 

verdade do ritmo eleitoral e da vontade política dos gestores de turno.     

 A forma como é conduzida a política social, que constitui o espaço sócio ocupacional 

dos assistentes sociais, já nos permite obter uma prévia leitura das condições e relações de 

trabalho destes profissionais. As mesmas foram, analisadas no capitulo anterior, comprovando 

as tensões existentes entre a gestão e os profissionais,  no que diz respeito à utilização dos 

vínculos fragilizados no desenvolvimento da passividade, na desarticulação de correlações de 

força no interior da categoria e o aprisionamento das ações profissionais às decisões da 

gestão. Analisamos também: a existência de um gerenciamento com certo perfil autoritário 
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que interfere tanto no exercício da autonomia relativa quanto em uma potencial atuação 

propositiva; e constatamos uma tendência à desvalorização da força de trabalho demonstrada 

pela falta de capacitações continuadas etc.  

Todos estes elementos conferem consistência às condições objetivas em que a prática 

profissional vem sendo exercida.  

As relações conflituosas em torno deste trabalho de qualidade determinada, 

mencionadas acima, indicam ser produto de uma gestão municipal que prioriza ações político-

partidárias, que, por conseguinte, rebatem na gestão da política social pública, recaindo seus 

efeitos sobre as condições do exercício profissional. O desvelar do primeiro-damismo na 

gestão da política assistencial de Rio das Ostras, nos permitirá perceber como se constrói esta 

relação de tensão com a profissão, que se expressa nas relações conflitivas com as práticas 

clientelistas.    

No início deste trabalho analisamos que a introdução do primeiro-damismo no âmbito 

nacional ocorreu na década de 40 com a implantação da primeira instituição assistencial, 

LBA, gerida pelo Estado, sob a direção de Darcy Vargas, esposa, do Presidente Getúlio 

Vargas (1930-1945). Tratava-se de uma instituição de cunho assistencialista que procurava 

promover um sentimento de solidariedade no povo brasileiro. 

 

O assistencialismo atua no plano residual de descontinuidade de suas ações , 

as quais apresentam uma “face humanitária” associada à filantropia e à 

benesse. Em face dessa funcionalidade, tal prática não é orgânica, 

politizadora, como a assistência social. Ao contrário, atua fora da dimensão 

de cidadania, com ações que muitas vezes, produzem um estado de 

passividade e de despolitização das consciências sociais, tornando os sujeitos 

sociais de direito em seres excluídos e socialmente discriminados como 

incapazes, fracassados, dentre outros estereótipos. (TORRES, 2002, p. 126-

127)  

 

Desde então, a atividade assistencial “em favor do povo”, ligada à figura generosa da 

primeira dama, transforma-se em um mecanismo estratégico de legitimidade do poder público 

junto às classes subalternas, ao promover a “benevolência” do governante, que passa a ser 

visto como aquele que “estende as mãos para os pobres”.    

E mesmo após a afirmação da Política de Assistência como política social pública de 

direito do cidadão e dever do Estado, esta prática vem se perpetuando na contemporaneidade 

em todos os níveis governamentais, contribuindo para sua descaracterização através da 

efetivação de uma política pautada na “solidariedade” e na “caridade humana” onde os 
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sujeitos de direito permanecem em uma relação de dependência e, portanto, sob a tutela de um 

governo paternalista.     

O primeiro-damismo também é uma realidade na construção da Política de  

Assistência Social em Rio das Ostras desde 1997, que perdura até os dias atuais, com a 

ampliação dos serviços assistenciais e o nascimento da SEMBES, secretaria que passa a gerir 

todos os trabalhos direcionados para esta área, assim como seu corpo técnico. Desde então 

cada troca de Prefeito conduz a uma nova primeira dama na gerencia da Política de 

Assistência Social, que segundo os assistentes sociais entrevistados, vem conservando a 

prática assistencialista em seu interior, modificando apenas o grau de sua empregabilidade.   

 Foi através da Sr.ª Rosangila Costa dos Santos que se iniciou o primeiro-damismo na 

política assistencial de Rio das Ostras, primeira esposa de Alcebíades Sabino dos Santos,  

durante seus dois primeiros mandatos (1997-2004). Anteriormente  atuava como visitadora 

sanitária
26

, lotada na Fundação Nacional de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, sendo cedida 

ao Município em 1997. Infelizmente não temos maiores informações quanto à sua atuação no 

período em que ocupou a gestão, entretanto um de nossos entrevistados relatou que ainda é 

possível ter acesso a alguns arquivos de cadastros de usuários onde consta a aprovação 

pessoal da gestora na liberação de benefícios, informando ser ela mesma quem realizava a 

seleção após o cadastramento. Está prática poderia estar indicando uma atuação  que reproduz 

um padrão de intervenção social do Estado tradicional e autoritário, visto não se tratar de um 

procedimento tecnicamente qualificado para a avaliação das condições de vida desses 

usuários.   

Ao fim do mandato, esta gestora se candidatou, ganhou e tomou posse da posição de 

vereadora de Rio das Ostras no período de 2005-2008. Atualmente, de acordo com a edição 

nº615 do Diário Oficial do Município, ela ocupa cargo em comissão como Coordenadora de 

Gestão, Avaliação e Auditória, setor vinculado à Secretaria Municipal de Saúde do município, 

que segundo o site oficial da prefeitura oferece os seguintes serviços
27

:  

 

Serviço Social, Marcação de Exames, Cadastro do Cartão Nacional de 

Saúde, Cadastro dos Estabelecimentos e Profissionais de Saúde, 

Faturamento Ambulatorial e Hospitalar, Controle da Produção Ambulatorial 

de todas as unidades de saúde e TFD - Tratamento Fora Domicílio - 

                                                           
26

 Segundo Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 15 de setembro de 1997, seção 2, nº 177. Disponível 

em: <http://www.jusbrasil.com.br/diarios/1440234/pg-27-secao-2-diario-oficial-da-uniao-dou-de-15-09-1997> 

Acessado em 26/11/2014. 
27 Disponível em: <http://www.riodasostras.rj.gov.br/coordenacao-controle-avaliacao-auditoria.html> Acessado 

em:15/11/2014. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/1440234/pg-27-secao-2-diario-oficial-da-uniao-dou-de-15-09-1997
http://www.riodasostras.rj.gov.br/coordenacao-controle-avaliacao-auditoria.html
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encaminhamento para cirurgias e procedimentos de alta e média 

complexidade, transporte para exames, consultas, avaliações e internações 

em diversos hospitais do RJ. 

 

Nota-se que é um cargo de alta responsabilidade, de controle sobre diversos serviços 

importantes de atendimento direto às necessidade de saúde da população, principalmente 

aqueles que não tem como arcar com despesas médicas privadas.  

É provável que sua passagem pela Política de Assistência de Rio das Ostras tenha lhe 

concedido a sustentação necessária para se eleger como vereadora, devido ao seu contato 

direto com a população atendida por essa política, e sua permanência em um serviço público 

tão necessário tenha corroborado para a manutenção da imagem que criou frente aos 

riostrenses. 

Porém foi através da Primeira Dama, Márcia de Souza Almeida, engenheira civil, 

casada com o ex-prefeito Carlos Augusto Balthazar (2005-2012) que se deu início ao 

enquadramento dos projetos assistenciais existentes no município dentro dos padrões exigidos 

pelo SUAS em 2006, segundo o Plano Municipal de Assistência Social (2006-2009). 

 Segundo um dos profissionais entrevistados, a falta de conhecimentos específicos da 

primeira dama sobre a Política de Assistência, a teria levado a cercar-se de uma equipe 

técnica competente na área, dando ainda no início de sua gestão certa abertura para uma 

atuação mais propositiva dos assistentes sociais. Oportunizando o desenvolvimento de uma 

equipe profissional, pois havia espaço de diálogo com a gestão.   

 

Na época não tinha nenhuma coordenação do Serviço Social, tinha uma 

equipe de coordenação, porque era uma equipe que modificava e a cada 

reunião saia-se uma comissão que passava para ela (secretária) as coisas que 

foram deliberadas, muitas vezes ela nem participava. Agente fazia 

deliberações, passava para ela e tomavam-se as providências, agente 

conseguia uma coisa maior.  (Entrevistado) 

 

De acordo ainda com o entrevistado, inicialmente a gestão considerava muitas das 

deliberações, acarretando um real avanço para o Serviço Social e para a Política de 

Assistência. Porém esta abertura persistiu apenas durante o período de implementação do 

SUAS na cidade, sendo que os espaços de diálogo foram se tornando secundários a medida 

que a gestão se apropriava mais da política assistencial e do conhecimento dos profissionais.   

Ainda segundo nosso entrevistado, outros elementos que podem ter contribuído para 

enfraquecer a relação da categoria com a gestão, foi a fragmentação da equipe com a 

implantação dos CRAS e as novas demandas que estes geraram para os profissionais, 
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verificando assim uma queda tanto na frequência das reuniões quanto na participação dos 

assistentes sociais, ocasionando a diluição da unidade conquista. Compreendendo que antes 

da implantação dos CRAS estes profissionais se concentravam todos no mesmo ambiente.  

Porém do nosso ponto de vista o problema não se encontra na criação dos CRAS, mas em um 

modelo de gestão que reproduz a fragmentação e não prevê mecanismos de articulação e 

planejamento do trabalho conjunto.      

A perda de aliados junto à gestão com a introdução de profissionais contratados 

também contribuiu para enfraquecer a correlação de forças da categoria. Todavia o 

entrevistado entende que nenhum destes elementos justificam a perda desta relação, contudo  

auxiliam na reflexão da construção do processo que provocou a existência da atual relação de 

tensão com os gestores da Política de Assistência.     

Apesar destas dificuldades, observemos como foi importante o trabalho do Serviço 

Social na construção da Política de Assistência de Rio das Ostras, seu exercício profissional 

foi valorizado por conter o conhecimento necessário para materializar uma política pública de 

direito. Ainda que este conhecimento seja apropriado e descartado segundo a vontade da 

gestão, vem cumprindo seu papel de mediador. Nas brechas concedidas  ou disputadas na 

relação com o empregador, o Assistente Social atua de modo a contribuir na efetivação de 

direitos sociais dos cidadãos. Porém este mesmo movimento, contribuiu para a apropriação de 

conhecimentos por parte da gestão, que  passou a utilizar a nova estrutura assistencial para 

efetivar seus próprios interesses, não necessariamente balizados na realização de uma política 

universal e de direito. 

 Atualmente a gestão da SEMBES se encontra nas mãos de outra primeira dama, a Sr.ª 

Rosineide Azeredo dos Santos e do subsecretário Rosenildo Correa Viana ex-vereador, os 

quais encontraram uma Política de Assistência, apesar de seus limites, estruturada.  

Já trabalhamos nos capítulos anteriores algumas características desta gestão 

confirmadas também pela pesquisa realizada através da aplicação de questionário junto aos 

assistentes sociais da SEMBES.  

 

Quando um gestor é mais qualificado, as chances de diálogos são maiores 

porque ele se sente menos ameaçado, quando não é qualificado, ele 

centraliza e se coloca em uma posição de diálogo muito dificultado.  

(Entrevistado)      

 

No capitulo anterior, trabalhamos a hipótese de que a gestão atual vem evidenciando 

certo afastamento da equipe técnica da SEMBES, e de acordo com as entrevistas, até mesmo 
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de sua própria equipe de assessoramento, centralizando todas as decisões sobre uma política 

que não conhece plenamente. Esta condução da política pode estar expressando um modelo de 

gestão que prioriza a criação de uma imagem “popular” a partir de sua administração, em 

detrimento de uma preocupação com o funcionamento e efetividade de serviços públicos 

universais e de qualidade. Uma gestão nestes moldes colabora para a transformação da 

Política de Assistência Social em assistencialismo, por responder a interesses político-

partidários.  

Por outro lado, informações obtidas ao longo do processo de pesquisa corroboram a 

realização recente de uma vistoria fiscalizatória aos equipamentos assistenciais municipais 

por parte do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
28

 (MDS), que 

determinou a necessidade de um reordenamento da política assistencial devido à falta de 

adequação ao SUAS.  

É importante afirmar as diferenças que existem entre a realidade do município há dez 

anos, quando não havia uma Política de Assistência Social estruturada, com uma população 

de mais ou menos 40.000 habitantes, com uma realidade na qual ultrapassamos os 120.000 

habitantes.  

A forma como a Política de Assistência deve ser gerenciada e desenvolvida no interior 

de uma cidade hoje, balizada no SUAS, é muito diferente de uma política empreendida sem 

critérios técnico-legislativos claros – como ocorrido no período pós emancipação de Rio das 

Ostras –  até a introdução do projeto assistencial da cidade em 2006 nos padrões do SUAS. E 

apesar do Estado não ser tão presente na fiscalização da implantação/implementação da 

política social, os municípios cadastrados na prestação de serviços assistenciais que recebem 

verba estadual e federal, devem cumprir algumas metas pré-estabelecidas e prestarem contas 

de suas ações ao MDS. O não cumprimento destes requisitos pode ocasionar uma visita 

fiscalizadora ao município.   

Tendo em vista que o município teve um aumento demográfico considerado, gerando 

diversas dificuldades de ordem estrutural, social, econômica, política e, principalmente, de 

segurança pública para serem administradas, Rio das Ostras se torna alvo de observação, 

                                                           
28

 O MDS foi criado em janeiro de 2004, com o propósito de promover a inclusão social, segurança alimentar, a 

assistência integral e uma renda mínima de cidadania às famílias que vivem em situação de pobreza. Sendo de 

sua responsabilidade também coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a execução dos programas de 

transferência de renda, bem como aprovar os orçamentos gerais do Serviço Social da Indústria (SESI), do 

Serviço Social do Comércio (SESC) e do Serviço Social do Transporte, portanto gerenciar o Fundo Nacional de 

Assistência Social. Segundo o site oficial do MDS, disponível em: <http://www.mds.gov.br/acesso-a-

informacao> acessado em: 01/12/2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_Social_da_Ind%C3%BAstria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_Social_do_Com%C3%A9rcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_Social_do_Transporte
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundo_Nacional_de_Assist%C3%AAncia_Social&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundo_Nacional_de_Assist%C3%AAncia_Social&action=edit&redlink=1
http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao
http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao
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sobre os fatores que vem transformando uma cidade semi-rural e turística em um centro 

urbano caótico.    

Deste modo, não apenas as orientações legislativas, mas também a visibilidade que o  

município obteve, devido ao aumento demográfico e às transformações sociais advindas desse 

processo, dificultam o desenvolvimento de uma política social tão autônoma quanto à 

desenvolvida na época em que a política assistencial não era gerenciada por critérios técnicos-

jurídicos tão claros e o número populacional atendida era bem inferior ao atual. O que pode 

facilitar a efetivação de uma política de governo ao invés de uma política pública no sentido 

mais amplo da palavra.  

Porém, o município não é mais o mesmo de 10 anos atrás, sua situação política, 

econômica e social tem novas configurações, é difícil encobertar sua realidade não apenas de 

seus moradores, mas dos órgãos governamentais de maior instância também. Podemos 

perceber assim, a importância da fiscalização dos órgãos gerenciais da Política de Assistência 

na consolidação de uma política social de direito, contribuindo ainda para que o exercício 

profissional dos assistentes sociais não fique atravancado por ações clientelistas.  

O primeiro damismo como característica histórica da gestão da política assistencial 

brasileira, nos coloca duas questões a serem pensadas: o risco potencial da falta de preparo e 

qualificação apropriada do gestor e a reprodução de práticas de nepotismo.  

Na primeira questão a política pública de assistência prevê que seja gerida por pessoa 

qualificada para tal cargo e de preferência, com formação em Serviço Social ou em política 

pública e áreas afins. Este é o maior risco potencial, na medida em que o gestor, na grande 

maioria das vezes, acede ao cargo, mais pela sua condição de “primeira dama”, que pela sua 

trajetória e profissional.  

Quanto à segunda, podemos analisar que a afirmação de um modelo de gestão da 

política assistencial tradicional e autoritário, pode favorecer a reprodução de práticas de 

nepotismo. Ainda que seja proibido que os governantes beneficiem parentes em detrimento de 

pessoas mais qualificadas, especialmente no que diz respeito à nomeação ou elevação de 

cargos dentro da administração pública, a existência de cargos de comissão –  conhecidos 

como “de confiança” – são legalmente permitidos, oportunizando manobras político-

partidárias.  

A política pública requer profissionais de conhecimento técnico específico para sua 

implantação e implementação, tornando-se factível a necessidade de contratar profissionais 

especializados assim como o Serviço Social.  
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[...] o assistente social é portador de uma formação que o qualifica para atuar 

na área dos serviços sociais de forma sistemática e racional, conduzindo suas 

ações a partir de diretrizes filosóficas que lhe impõem credibilidade e 

respeito profissional, tanto no que diz respeito à gestão e implementação de 

programas institucionais de políticas sociais, quanto à administração do 

aparato institucional. (TORRES, 2002, p. 176). 

 

A mão de obra do assistente social é fundamental para a realização de uma política 

social pública, pois em sua formação recebe capacitação teórico-metodológica e ético-política 

para o exercício de suas atividades técnico-operativas, de modo a ter uma apreensão crítica 

dos processos sociais numa perspectiva de totalidade.  Deste modo, recebe o aprendizado 

necessário para realizar uma analise geral do movimento histórico da sociedade brasileira e do 

desenvolvimento do capitalismo no país, identificando seus efeitos que tomam vida sob as 

demandas dos usuários atendidos em seus espaços sócio ocupacionais, o que os torna  

profissionais competentes na formulação e implementação de respostas no enfrentamento das 

expressões da questão social.   

Porém quando o primeiro damismo, revestido pela forma de pensar e de agir do grupo 

político que se encontra no poder, tendo como objetivo o fortalecimento dos projetos político-

dominantes da conjuntura, disputa o trabalho dos assistentes sociais, desenvolvendo-o  na 

direção de sua perspectiva ideológica, além de descaracterizar a Política de Assistência – 

porque a transforma em um eficiente instrumento de marketing do poder local –, impõe 

limites ao exercício profissional, posto que os resultados de seu trabalho são utilizados para a 

realização de práticas assistencialistas e não para a execução de uma política pública que 

afirma direitos de cidadania.  

 

 

3.2 Um esboço do perfil dos assistentes sociais e suas principais atribuições e 

competências 

 

 

3.2.1 O perfil dos assistentes sociais na Política de Assistência de Rio das Ostras 

 

Temos neste tópico o objetivo de mostrar por meio de gráficos as tendências e 

particularidades referente ao perfil profissional dos assistentes social inseridos na Política de 

Assistência Social de Rio das Ostras vinculados à SEMBES, resultado da pesquisa realizada 
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através de questionário, constituído de 33 perguntas relacionadas ao perfil e às condições e 

relações de trabalho,  aplicado a 15 assistentes sociais de um total de 30 profissionais. 

O presente estudo não tem a pretensão de apresentar dados de caráter definitivo  

acerca do perfil profissional desta categoria, mesmo porque seria necessário estender a 

pesquisa a todos os espaços sócio ocupacionais de atuação do Serviço Social na PMRO.  

A proposta é termos um ponto de partida para a construção do perfil profissional dos 

assistentes sociais, de modo que possamos entender quem são estes trabalhadores. Podendo 

vir a contribuir para um melhor conhecimento sobre o profissional de Serviço Social da 

Política de Assistência e potencialmente auxiliar um estudo mais extensivo futuramente.   

Os indicadores do perfil do assistente social são: sexo, idade, religião, pentença étnico-

racial, orientação sexual, situação conjugal, número de filhos, residência, graduação, nível de 

formação, conhecimento legislativo da categoria, tempo de vínculo com a PMRO, 

participação em movimentos sociais, filiação sindical e satisfação profissional.   

Iniciaremos nosso estudo pela apresentação dos dados referente ao sexo e a idade dos 

assistentes sociais inseridos na SEMBES.  

A observação do gráfico 11, indica a existência de uma predominância feminina 

87%(13), com apenas 13%(2) masculino, seguindo a tendência histórica da profissão. 

 E possível notar ainda no gráfico 11, que entre os participantes da pesquisa  

prevalecem as idades entre 25 a 34 anos, 50% (7), um grupo consideravelmente jovem. Tendo 

ainda 22% (3) entre 35 a 44 anos, 14% (2) entre 45 a 59 e outros 14% (2) 60 e mais.   

 

Gráfico 11- Sexo e Idade dos Assistentes Sociais da SEMBES 

 

No quesito religião, o gráfico a baixo mostra que 54% (8) se autodenomina da  religião 

católica, sendo majoritária entre os profissionais, seguida pela protestante com 33% (5) e 
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somente 13% (2) responderam outras. Contudo não questionamos quanto à assiduidade 

religiosa.  

Observe-se ainda no gráfico 12, os dados quanto à auto declaração dos  assistentes 

sociais sobre sua pertença étnico-racial. Nota-se que houve um empate, 40% (6) se declararam 

branca e outros 40% (6) parda. 13% (2) identificaram-se como preta e apenas 7% (1) 

declararam ser amarela.  

 

Gráfico 12- Religião e Pertença Ético-Racial dos Assistentes Sociais da SEMBES 

 

Quanto à orientação sexual, o gráfico 13 mostra que 93% (13) dos assistentes sociais 

se declararam heterossexual, 7% (1) homossexual e um profissional não se manifestou.  

 

Gráfico 13- Orientação Sexual dos Assistentes Sociais da SEMBES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à situação conjugal dos profissionais que responderam o questionário, 

gráfico 14, os dados revelam que a maioria são casados, 73%(11),  enquanto que 13%(2) 
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disseram ser solteiro. 7% (1) informaram ser separado e outros 7%(1) declararam ter uma 

situação conjugal diferente das apresentadas.  

 Quando questionados sobre o número de filhos, gráfico 14, 46%(7) dos assistentes 

sociais responderam  não ter nenhum filho, 27%(4) responderam ter um, 20%(3) informaram 

ter dois e apenas 7%(1) três ou mais.    

 

Gráfico 14- Situação Conjugal e Número de Filhos dos Assistentes Sociais da SEMBES 

 

O próximo gráfico tem por objetivo mostrar se os assistentes sociais residem na 

mesma cidade onde atuam profissionalmente. Podendo ser observado que 73%(11) dos 

profissionais residem em Rio das Ostras e 27%(4) por não residirem necessitam deslocar-se 

de uma cidade a outra.  

 

Gráfico 15- Assistentes Sociais da SEMBES Residentes de Rio das Ostras  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao perguntar a respeito da instituição onde se graduaram, o gráfico 16,  revelou que 

73%(11) dos assistentes sociais que participaram do questionário efetuaram sua graduação em 
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instituições de ensino público, 27%(4) em instituições privadas e nenhum em instituições de 

ensino à distância. 

 

Gráfico 16- Graduação dos Assistentes Sociais da SEMBES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a formação profissional atual dos assistentes sociais, o gráfico 17, nos mostra 

que a maioria, 60%(9), realizaram curso de especialização de pós-graduação e 40% (6) são 

graduado. Os dados expressam a existência de uma mão de obra bastante qualificada atuando 

no município. Tendo em vista ainda que segundo o gráfico 11, referente à idade, os assistentes 

sociais participantes da pesquisa são, na sua grande maioria, de uma geração jovem, que ainda 

é suscetível ao processo de formação acadêmica futura.   

 

Gráfico 17- Nível de Formação dos assistentes Sociais da SEMBES 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne ao conhecimento das legislações da categoria, os dados demonstram-

se positivos. Todos os participantes da pesquisa conhecem a Lei 8662/93 de regulamentação 

da profissão que define suas competências e atribuições privativas; e o Código de Ética de 

1993, expressão da nova direção ético-política profissional.  
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12 participantes conhecem as diretrizes curriculares para o Serviço Social elaborada 

pela ABEPSS que possibilitou a revisão das diretrizes curriculares das unidades de ensino da 

categoria, sob uma perspectiva histórico-crítica, assumida após o rompimento com suas bases 

conservadoras. E 9 profissionais conhecem a tabela referencial de honorários elaborada pelo 

CFESS, o qual estabelece parâmetros para a prestação de serviços profissionais dos 

assistentes sociais, para aqueles sem qualquer vínculo empregatício. 

 

Gráfico 18- Conhecimento da Legislação da Categoria dos Assistentes Sociais da SEMBES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando questionados quanto ao tempo de vínculo com a PMRO, constatou-se que 

33% (5) dos assistentes sociais têm entre 4 a 6 anos de vínculo, seguido de 27%(4) com 1 a 3 

anos de trabalho na PMRO, os quais provavelmente são funcionários contratados, devido ao 

cancelamento do concurso público de Rio das Ostras. Sendo que 20%(3) informaram ter entre 

7 a 9 anos de vínculo e outros 20%(3) mais de 10 anos.  

 

Gráfico 19- Tempo de Vínculo com a PMRO dos Assistentes sociais da SEMBES 
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Os dados relacionados à participação dos assistentes sociais em alguma atividade 

política foram bastante negativos, revelando que predomina a não participação em 

movimentos reivindicatórios, 69%(11). Apenas 13%(2) participam de Conselhos de Direitos 

ou de Políticas Sociais, 12%(2) de Movimento Sindical e 6%(1) de Movimentos da Categoria 

de Assistente Social.  

Gráfico 20- Participação Política dos Assistentes Sociais da SEMBES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em nossa pesquisa perguntamos ainda aos assistentes sociais sobre sua filiação ao 

sindicato, entendendo ser uma instância que possibilitaria a organização do trabalhador na 

conquista de melhores condições de trabalho, tendo em vista ainda as estratégias de 

dominação perpetuadas pelo sistema capitalista no sentido não só de enfraquecer, mas 

também de destruir os sindicatos.  

 Deste modo podemos observar no gráfico 21, que somente 13%(2) dos participantes 

são filiados ao SINDSERV-RO, sindicato dos servidores públicos de Rio das Ostras, ao passo 

que quase a totalidade dos assistentes sociais, 87% (13), não são filiados. Todavia devemos 

ressaltar que somente os servidores efetivos podem se filiar ao  SINDSERV-RO e conforme o 

gráfico 02, contratados e comissionados – que podem ser tanto contratados quanto efetivos – 

representam juntos mais da metade dos participantes 56%(9). Isto quer dizer que além do 

vínculo fragilizado estes profissionais também se encontram desamparados pelo SINDSERV-

RO.   

 Entretanto, sabendo deste fator, questionamos aos participantes quanto sua filiação em 

outros sindicatos.  Os resultados segundo o gráfico 21, mostram que 87%(13) não tem 

nenhuma outra filiação sindical e apenas 13%(2) estão filiados a outro sindicato, uma 

porcentagem pouco expressiva.   
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Gráfico 21-  Assistentes   Sociais  da  SEMBES  filiados  ao   SINDSERV-RO   e/ou   outros                      

sindicatos 

 

Buscamos conhecer através dos assistentes sociais que responderam o questionário, se 

estão satisfeitos com o trabalho que exercem em seu espaço sócio ocupacional. O gráfico 22, 

revela que 80% (12) dos participantes sentem satisfação em seu trabalho, enquanto que 

20%(3) estão insatisfeitos com o exercício de suas funções.    

 

Gráfico 22- Satisfação dos Assistentes Sociais da SEMBES quanto ao trabalho que exercem  
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 Identificou-se ainda que os profissionais têm um conhecimento considerável dos 

instrumentos técnicos legais vinculados à defesa do Serviço Social como profissão e à 

qualidade dos serviços prestados aos usuários.  

Ficou nítido que os assistentes sociais que responderam o questionário tem pouca ou 

nenhuma participação em movimentos políticos, assim como um número inexpressivo de 

profissionais são filiados ao sindicato.  

 No capitulo anterior discorremos sobre alguns pontos das condições e relações de 

trabalho que vêm contribuindo para o enfraquecimento e fragmentação da organização da 

categoria, sendo o principal deles o vínculo empregatício fragilizado que, somado à 

desproteção sindical, conformam um quadro bastante adverso na conquista de melhorias nas 

condições de trabalho.  

Contudo os dados podem estar indicando certo grau de despolitização da categoria, 

considerando que a falta de participação em movimentos políticos ultrapassa os espaços de 

organização trabalhista da categoria, efeito do movimento de desmonte da classe trabalhadora 

executado pelo capitalismo através da precarização do trabalho. Se estendendo também para 

os espaços de construção da democracia e alargamento do “controle social” da política social. 

Os assistentes sociais entrevistados pontuaram alguns elementos que em suas 

concepções podem nos ajudar a compreender os motivos causadores da desmobilização e do 

descredito da categoria nos movimentos políticos.   

Um dos assistentes sociais acredita que os próprios profissionais não entendem a 

importância dos espaços democráticos, citando como exemplo o esvaziamento das 

Conferências da Política de Assistência do município. Por outro lado salienta que na maioria 

das vezes os funcionários são coagidos por seus chefes a participarem, transformando o 

espaço de “controle social”, que é direito do cidadão, em objeto de opressão. Ressalta ainda 

que o profissional está “cansado de lutar, insistir e não conseguir nenhuma mudança real”, 

como por exemplo, a greve dos servidores públicos de Rio das Ostras, ocorrida em 2013 e 

organizada pelo SINDSERV-RO, onde no final, os resultados foram praticamente nulos. Esta 

pode ser uma realidade que desmotiva o profissional levando-o a cair no fatalismo.  

Outro assistente social também confirma a pouca participação da categoria nos 

espaços democráticos, expondo ainda que além de exigir muito do profissional por esta 

participação ser fora do horário de trabalho –  demandando dele abrir mão, por exemplo, de 

seu contexto familiar –,  é preciso ter certeza se este embate vale apena – se  mostrar ou expor  

nestes espaços –  destacando dois pontos pertinentes à questão: o primeiro está relacionado 
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aos  possíveis rebatimentos no exercício profissional e o segundo  diz respeito a acreditar se 

estes espaços funcionam de verdade. O entrevistado não desconsidera a importância da 

conquista destes espaços para o cidadão, todavia tem dúvidas sobre sua funcionalidade na 

atualidade,  principalmente quanto aos Conselhos de Direitos que estão muito ligados à gestão 

como um todo. Este profissional nos conduz a uma reflexão:  

 

“Eu estou começando a pensar, que talvez os espaços de representatividades 

não sejam os melhores hoje, talvez agente deva começar a pensar em 

espaços fora destes”. (Entrevistado) 

 

A reflexão de nosso entrevistado parece a princípio contraditória, afinal de contas nos 

propõe a pensar em espaços democráticos fora dos espaços democráticos existentes, nos 

conduz a refletir e a construir algo novo ou talvez um meio de reivindicar e se apropriar dos 

espaços atuais que se encontram cooptados pela classe dominante, de modo que 

verdadeiramente os trabalhadores possam ocupá-los e ali exercerem seu direito à voz.   

Outra característica ressaltada na pesquisa, considerando todos os elementos tratados 

até aqui na construção das condições e relações de trabalhos dos assistentes sociais inseridos 

na SEMBES, vem revelar que a grande maioria se sente satisfeito com o trabalho que exerce, 

demostrando que apesar de todas as estratégias do reordenamento econômico e da 

reestruturação produtiva para enfraquecer, fragmentar  e explorar a classe trabalhadora, o 

trabalho que desempenham no interior de seus espaços sócio ocupacionais é dotado de sentido 

e lhes oferece algum prazer.  

 

 

3.2.2 As atribuições e competências do profissional de Serviço Social na Assistência 

 

As Atribuições e Competências Privativas do Serviço Social, descritas na lei nº 

8662/93 de Regulamentação da Profissão, contidas nos artigos 4º e 5º, fornecem as diretrizes 

para a realização do trabalho concreto dos assistentes sociais. Porém, durante o processo de 

construção de nosso estudo contatamos que a efetivação deste trabalho  não é determinada tão 

somente pelos sujeitos que a exercem, nem por aqueles a quem seus serviços são direcionados 

– os usuários –, mas também atravessa as relações estabelecidas entre o empregado e o 

empregador, que define as condições objetivas  – espaciais, materiais, contratuais – em que 

este trabalho será executado, repercutindo no próprio conteúdo e na qualidade do trabalho 

realizado.  
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Especificamente esta relação, somada ao grau de absorção das políticas neoliberais e 

do processo de restruturação produtiva em seu interior, delimitará as possibilidades de uma 

atuação profissional que expresse o projeto ético-político profissional hegemônico do Serviço 

Social.  

Projeto este construído no processo de Renovação do Serviço Social –  proporcionado 

por um pluralismo profissional e uma conjuntura política de ampliação democrática –  que 

criaram as condições necessárias para a ocorrência de uma ruptura com o conservadorismo, 

repercutindo em uma mudança na auto-imagem da profissão.  

O projeto profissional da categoria ao reconhecer a liberdade como valor ético central,  

passou a comprometer-se com a plena emancipação dos indivíduos sociais.  

Consequentemente este projeto se vincula à construção de uma nova ordem societária, sem 

dominação, exploração de classe, etnia e gênero; intimamente ligado aos interesses históricos 

da massa da população trabalhadora.  

Todavia ao se revestir de princípios éticos fundamentais que se orientam por interesses 

contrários aos do poder hegemônico, a profissão se depara com limites à sua execução. 

Limites expressos, como puderam ser observados no capitulo anterior, nas particularidades 

das condições e relações de trabalho dos assistentes sociais da SEMBES: pela instabilidade no 

vínculo empregatício, pela alta rotatividade, pela autonomia relativa comprometida, pela falta 

de insumos, instalações precárias, pelo sigilo profissional prejudicado, pela relação dificultosa  

com a gestão e etc.  

Todos esses elementos condizentes ao âmbito cotidiano da prática profissional, 

juntamente com uma conjuntura sócio-histórica adversa de perda de direitos sociais, devido à 

contra-reforma do Estado, demarcada pela ideia de privatização e a redução da 

responsabilidade do poder público no trato das necessidades sociais, rompendo ainda com a 

universalização dos serviços, impõem limites à efetividade do projeto profissional que 

ultrapassa as projeções individuais e coletivas dos assistentes sociais.  

 

Logo, não há uma identidade imediata entre intencionalidade do projeto 

profissional e resultados derivados de sua efetivação. Para decifrar esse 

processo é necessário entender as mediações sociais que atravessam o campo 

de trabalho do assistente social. (CFESS, 2012, p.47) 

 

Sendo este o caminho de nossa investigação, buscamos conhecer os limites postos pela 

condição de assalariamento da categoria, para então, pensar estratégias e mediações que 

proporcionem um alargamento das oportunidades de sua efetivação, “mas a configuração 
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social da profissão depende decisivamente das respostas dos agentes profissionais nesse 

contexto, articuladas em torno do projeto profissional de caráter ético-político”. (CFESS, 

2012, p.41) 

Entendemos então que a defesa de uma atuação teórico-metodológica crítica e técnico-

operativa condizente com os fatores sócio-históricos, na perspectiva de superação das 

desigualdades sociais e pela igualdade de condições –  e não da abstrata igualdade de 

oportunidades –  depende das respostas profissionais dadas pelos assistentes sociais em seus 

espaços sócio ocupacionais – ainda que em um contexto de condições adversas –  articuladas 

ao projeto ético-político profissional, o qual fortalecerá a luta contra a retomada de uma 

prática profissional conservadora.  

O conhecimento das legislações sociais e da categoria profissional é um fator 

importante que incide sobre a realização do projeto profissional, além de ser uma matéria 

obrigatória prevista nas diretrizes curriculares.  

 

Assim, é fundamental que os/as trabalhadores/as envolvidos na 

implementação do SUAS tenham clareza das funções e possibilidades das 

políticas que integram a Seguridade Social, de modo a não atribuir à 

Assistência Social a intenção e o objetivo hérculeo e inatingível de responder 

a todas as situações de exclusão, vulnerabilidade, desigualdade social. Essas 

são situações que devem ser enfrentadas pelo conjunto das políticas públicas, 

a começar pela política econômica, que deve se comprometer com a geração 

de emprego e renda e distribuição da riqueza.  (CFESS, 2011, p.8) 

    

Visualizar o papel da Assistência Social no interior da Seguridade Social permitirá ao 

assistente social, primeiro, compreender que o sentido de proteção social extrapola as 

possibilidades de uma única política social. Segundo, que ao superestimar a Assistência 

Social atribuindo-lhe funções e competências que correspondem ao conjunto das políticas 

públicas, corre-se o risco de restringir o conceito de proteção social aos serviços sócio-

assistenciais.  

 O conhecimento da estrutura e dos serviços prestados pela Política de Assistência 

contribui para o cumprimento das competências e atribuições privativas do profissional de  

Serviço Social em seu interior, voltadas para a ampliação das garantias de direito.   

 

As atribuições e competências dos/as profissionais de Serviço Social, sejam 

aquelas realizadas na política de Assistência Social ou em outro espaço 

sócio-ocupacional, são orientadas e norteadas por direitos e deveres 

constantes no Código de Ética Profissional e na Lei de Regulamentação da 

Profissão, que devem ser observados e respeitados, tanto pelos/as 

profissionais, quanto pelas instituições empregadoras. (CFESS, 2011, p.16) 
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 Tanto o Código de Ética quanto a Lei de Regulamentação da Profissão são expressões 

do Projeto ético-politico profissional do Serviço Social, e quando colocados em prática 

fortalecem a direção social proposta por ele.  

  A lei de Regulamentação da Profissão clarifica as competências ao próprio 

profissional, permitindo ainda, demarcar os limites do exercício profissional para outras 

categorias, além de esclarecer o papel profissional do assistente social para o empregador. 

Dando assim, maior compreensão ao assistente social do seu exercício profissional e do lugar 

que a profissão ocupa na divisão sócio-técnica do trabalho, o que pode contribuir na 

sustentação e visibilidade desse exercício.  

 No art. 4º da Lei 8662/93 constam as competências gerais da profissão, que são 

fundamentais para a compreensão do contexto sócio-histórico e a elaboração de uma análise 

crítica da realidade em que se situa a intervenção. Enquanto no art. 5º se encontram as 

atribuições privativas do assistente social que lhe proporcionam estruturar o seu trabalho para 

o enfrentamento das demandas sociais que se apresentam em seu cotidiano. É importante 

ressaltar: 

 

[...]que a especificidade recai sobre aquilo que torna o exercício profissional 

diferente dos demais profissionais que atuam na área das ciências humanas e 

sociais. A especificidade está relacionada à direção que o profissional 

imprime a prática que realiza e esta direção está balisada pelo projeto ético-

político e principalmente pela percepção que o profissional tem do referido 

projeto. (TORRES, 2007, p. 57)  

  

 Desta forma, as atribuições privativas é o conjunto de atividades que torna o exercício 

profissional peculiar, o que é próprio do assistente social. A capacidade dos profissionais em 

efetuar uma leitura crítica da realidade social, através da análise de conjuntura e da 

interpretação das expressões da questão social a partir de seus conhecimentos teórico-

metodológicos, do projeto ético-político, dos instrumentos técnicos-operativos e das 

condições objetivas de vida dos usuários, possibilitam a construção qualificada de mediações 

que particularizam as ações profissionais.   

 Sendo assim, o que particulariza a intervenção é o direcionamento dado ao trabalho, o 

modo como o profissional estabelece os objetivos, metas, metodologia de ação etc.. 

Direcionamento que pode ser o de assumir o objeto de intervenção – as expressões da questão 

social –  construído pela demanda institucional da instituição onde atua ou este objeto pode 

ser construído a partir da análise das determinantes das correlações de forças conjunturais, do 
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contexto institucional, das demandas organizacionais e dos usuários e do projeto ético 

político.  

 Esta especificidade torna o exercício profissional do assistente social complexo e 

requer dos sujeitos que o exercem fundamentação teórico-metodológica, ética e política, 

portanto é preciso ter uma formação técnica que o capacite. A afirmação desta necessidade 

conduz à superação de associações do perfil profissional à bondade e à benemerência, o que 

desqualifica o exercício profissional e retira o caráter de direito da política social que o 

assistente social está implementando.  

 Segundo o gráfico 18 a respeito do Conhecimento da Legislação da Categoria dos 

Assistentes Sociais inseridos na SEMBES, exposto no item anterior, todos os 15 participantes 

responderam que conhecem tanto a Lei de Regulamentação quanto o Código de Ética da 

Profissão. Este conhecimento permite estabelecer limites na relação de compra e venda da 

força de trabalho, situando o lugar da profissão no espaço sócio ocupacional ao ressaltar os 

deveres e direitos do profissional, assim como as competências e atribuições que lhe são 

cabidas. A Lei é um instrumento que além de nortear o exercício profissional, funciona como 

respaldo político-profissional porque torna-se uma “importante estratégia de alargamento da 

relativa autonomia do assistente social, contra a alienação do trabalho assalariado” 

(IAMAMOTO, 2008, p.422), ampliando assim, as possibilidades de efetivação do projeto 

profissional.   

 Entretanto estes mesmo profissionais, quando questionados sobre o respaldo das 

legislações no cotidiano de trabalho, têm as opiniões divididas.   

 

Gráfico 23- As legislações da categoria respaldam o cotidiano de trabalho dos Assistentes 

Sociais da SEMBES 

 

 

 

  

 

Nenhum profissional afirmou que a legislação não respalda; contudo metade dos 

participantes (50%) informaram que respalda Em Parte. Alguns participantes se colocaram 

quanto à pergunta:  

Sim 

50% 

Não 

0% 

Em Parte 

50% 
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“Legalmente sim”, “Depende muito da postura e entendimento da gestão 

sobre a nossa legislação”, “Não contamos com o total apoio do nosso 

Conselho para efetivá-los” e “Porque as mesmas, por vezes, responsabilizam 

os profissionais por atribuições que fogem da sua autonomia”. (Participantes 

do questionário) 

 

Ao observar as respostas pode-se notar que algumas responsabilizam o empregador, o 

CRESS e até mesmo a própria legislação pela falta de seu cumprimento. É verdade que as 

legislações de nosso país, na grande maioria das vezes têm especificações de caráter dúbio, 

porém cabe ao profissional esclarece-los em sua relação profissional seja com o patrão, com 

os usuários ou com a equipe interdisciplinar. Quanto ao apoio do CRESS, este precisa ser 

acionado pelo conjunto da categoria quando existem indícios de violação dos direitos 

trabalhistas, demandando dos trabalhadores certa mobilização política, e, portanto o abandono 

da passividade.   

Com o intuito de conhecer as atividades que os assistentes sociais inseridos na 

SEMBES estão desenvolvendo em seu trabalho, perguntamos através do questionário sobre  

as competências e atribuições que vêm sendo demandas ou assumidas por eles.  

 Podemos observar no gráfico 24, que os relatórios e/ou pareceres sociais, a 

orientação social e o encaminhamento são atividades exercidas por todos os assistentes 

sociais que responderam ao questionário (15).  

14 profissionais informaram realizar visita domiciliar, atendimento individual e/ou 

coletivo, acompanhamento de usuários e participam de reuniões com a rede 

socioassistencial. E 13 executam plantão social.  

12 assistentes sociais responderam que, entre suas atividades cotidianas, estão às 

atividades socioeducativas, a realização de estudo sócio-econômico e a participação em 

eventos, encontros, seminários e conferências. 11 afirmaram fazer cadastramento em 

programas, projetos ou benefícios e 10 realizam concessão de benefícios.  

9 participantes trabalham na elaboração de projetos e/ou programa social, 8 executam 

pesquisa, 7 avaliam programas e/ou projetos e 6 participantes realizam triagem social, 

participam do planejamento, organização e/ou execução de seminários, encontros e etc., 

assim como do planejamento, organização e/ou execução de reuniões de equipe.  

3 profissionais estão na gestão de programas, projetos ou equipamentos, enquanto que 

2 realizam capacitação de equipe e somente 1 tem participação colegiada da gestão da sua 

administração. 



90 

 

 

1 participante indicou exercer atividades que não são da competência de um assistente 

social e apenas 1 informou realizar outras atividades além das descritas no questionário.  

 

Gráfico 24- Competências e Atribuições demandadas ou assumidas pelos assistentes sociais 

da SEMBES      

 

 Verifica-se, por meio dos dados apresentados – relativo aos profissionais que 

responderam o questionário –, uma gradativa diminuição da inserção dos assistentes sociais 

inseridos na Política de Assistência de Rio das Ostras, em atividades de elaboração, 

planejamento, organização, administração, avaliação e gestão; funções que proporcionam 

maior liberdade para o exercício da reflexão, do estudo, da pesquisa, da criatividade, em 

outras palavras, atividades propositivas. Deste modo, podemos afirmar que vem sendo 

demandado e assumido por estes profissionais, atividades prioritariamente operacionais.   

 Os dados podem estar indicando uma visão da profissão por parte dos gestores, de 

meros executores da política social, atuantes de atividades pré-estabelecidadas pela instituição 

15 

15 

14 

15 

14 

14 

12 

12 

13 

12 

11 

14 

2 

7 

6 

8 

6 

9 

3 

1 

6 

10 

1 

1 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Encaminhamento

Orientação social

Visita domiciliar

Relatórios e/ou pareceres sociais

Atendimento individual e/ou coletivo

Acomp. de usuários

Partic. em eventos, enco., semin., conf.

Real. de Estudo Socioeconomico

Plantão social

Atividades socioeducativas

Cadast. em programas, projetos ou benefícios

Part. em reuniões com a rede socioassistencial

Capacitação de equipe

Avaliar Progr. e/ou Proj.

Triagem Social

Execução de pesquisa

Planej., org. e/ou exe. de semin., enc. e etc.

Elaboração de projetos e/ou programa social

Gestão de prog., proj. ou equip.

Part. colegiada da gestão da sua adm.

Planej., org. e/ou exe. de reuniões de equipe

Concessão de benefícios

Atrib. que não são da compet. de um AS

Outros



91 

 

 

organizacional, com pouco ou nenhuma intervenção dos profissionais em sua elaboração, 

planejamento e organização.    

 Esta realidade é hostil à realização do projeto ético-político da categoria, pois as ações 

profissionais acabam por ficar limitadas aos objetivos, regras e metas de interesse da 

instituição. Por isso os assistentes sociais entrevistados relataram que apenas nas ações  

profissionais em seus microespaços e em situações pontuais é possível visualizar a efetivação 

do projeto profissional.   

 Infelizmente o quadro de efetivação do projeto ético-político profissional não é dos 

melhores no interior da Política de Assistência de Rio das Ostras, tendo em vista as poucas 

oportunidades de exercer atividades propositivas –  que viabilizem uma atuação na direção da 

ampliação e consolidação da cidadania –, assim como a precarização das condições e relações 

de trabalho, o cerceamento da autonomia relativa, além da pouquíssima participação dos 

assistentes sociais em movimentos políticos que venham proporcionar o fortalecimento da 

categoria e das demais bandeiras de luta comuns à toda classe trabalhadora. 

 Se a categoria não criar formas de resistência e de afirmação do atual projeto ético-

político profissional corre-se o risco da perda de sua hegemonia e de um retrocesso ao 

conservadorismo.  

 

 

3.3 Serviço Social e Política de Assistência: instrumento do Neoliberalismo? 

 

O Estado, como mediador das relações de classe próprias do modo de produção 

capitalista, ao implementar políticas sociais, simultaneamente supre os interesses tanto dos 

trabalhadores – por estas responderem a necessidades  legítimas que são pauta das lutas 

políticas e reivindicatórias da classe trabalhadora, deslocando-se para o campo dos direitos 

sociais reconhecidos, sendo as vezes o único meio de sobrevivência do trabalhador –; como os 

interesses do capitalismo, porém em medidas desiguais, entendendo que nos referimos a uma 

Estado classista.  

Segundo Iamamoto e Carvalho (2006), as políticas sociais, do ponto de vista do 

capital, participam do processo de acumulação ao contribuir para o aumento da produtividade 

do trabalho, por exemplo, através da prestação de serviços de ensino profissionalizante, 

qualificação esta solicitada pelo capital à parcela da classe trabalhadora para o cumprimento 

de atividades especificas.   
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Também quando possibilitam a ampliação do campo de investimento do capital ao 

privatizar serviços que atendem às necessidades básicas humanas de reprodução da vida.  

Contribuem ainda ao tornarem-se responsáveis pela manutenção do exército industrial 

de reserva, aqueles sujeitos que não são absorvidos pelo mercado de trabalho. Fazendo com 

que a procura por emprego seja maior que sua oferta, o que tende a elevar a competitividade 

entre os próprios trabalhadores, colaborando para a redução dos salários. Esta dinâmica 

garante uma permanente e abundante oferta de força de trabalho a baixo custo para o capital.  

Ao socializar os custos de reprodução da força de trabalho com toda a população por 

meio do pagamento de imposto e taxas recolhidas pelo poder público, as políticas sociais 

também participam do processo de acumulação.  

Quando o Estado coopera diretamente nos meios de subsistência do trabalhador, 

interfere no valor salarial pago a este pelo capitalista, compreendido pelo valor equivalente ao 

tempo socialmente necessário para sua reprodução – assentadas nas necessidades fisiológicas, 

sociais e culturais –, ainda que no modo de produção capitalista o salário seja composto 

estritamente pelos elementos imprescindíveis para sua reprodução.  

Visto que os custos de reprodução da força de trabalho estão sendo em parte 

socializados pelo Estado, o capitalista pode assim, diminuir o salário ou estagná-lo. 

Ocasionando o aumento do trabalho excedente – aquele realizado durante o processo de 

produção da mercadoria para além do necessário ao provimento dos meios de subsistência do 

trabalhador –  e, por conseguinte o da mais-valia que se expressa no lucro do capitalista. 

Isto significa que os serviços prestados pela Política de Assistência de Rio das Ostras, 

quando colocados em ação participam do processo de acumulação, ao mesmo tempo em que 

respondem às necessidades legítimas dos trabalhadores. Podemos dar como exemplo, os 

serviços prestados pelos Centros Integrados de Convivência e as Creches, ao transformar-se 

em espaços institucionais que garantem a segurança dos filhos dos trabalhadores, permite que 

estes exerçam suas funções laborativas com tranquilidade, podendo assim, venderem sua 

força de trabalho e serem expropriados pelo modo de produção capitalista.  

Podemos citar ainda o papel dos programas de transferência de renda – produto da 

inabilidade da política econômica em gerar emprego – do município, que além de 

contribuírem para a manutenção do exército industrial de reserva – empregado na sua grande 

maioria na indústria da construção que cresce ao ritmo da especulação imobiliária –  servem 

para fomentar a economia da cidade.  
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Em Rio das Ostras, a Prefeitura definiu como prioridade o desenvolvimento 

de programas de geração de renda e emprego. Segundo os dados da 

Secretaria de Bem-Estar Social , por ano, pelo menos R$ 6 milhões são 

injetados na economia do município, resultado dos auxílios recebidos por 

beneficiários de programas como Cartão do Bem Social , Feliz Idade, 

Vencendo Barreiras e Jovem Cidadão, todos do governo municipal. (RIO 

DAS OSTRAS, 2013, Edição nº641) 

 

 Rio das Ostras, ao implantar diversos programas de transferência de renda participa da 

lógica de substituição do emprego pela assistência, colocando-a para exercer um papel – 

estruturante – que não lhe pertence, na busca por amenizar o antagonismo de classe, podendo 

ser funcional no estímulo à passividade nos sujeitos de direito. Colaborando também no 

processo de acumulação do capital, por meio da compra e venda de mercadorias.  Notemos 

como o modo de produção capitalista utiliza até mesmo os sujeitos que se encontram 

desempregados para sua reprodução a partir da intervenção do Estado.   

Não podemos esquecer do caráter político dos programas de transferência de renda, 

fortemente utilizados para angariar votos em períodos eleitorais e legitimar um Estado difusor 

das ideias dominantes.   

 Lembrando que as políticas sociais, por serem fruto de uma relação contraditória, do 

conflito de interesses distintos das classes sociais, e não objetivarem atingir a gênese da 

questão social, pensadas sempre como uma dimensão isolada da economia da sociedade, 

tornam-se medidas paliativas para responder a necessidades imediatas da população usuária 

destes serviços, cada vez mais precárias, pragmáticas e focalizadas.  

Esta é a visão de uma política social que é funcional à dinâmica de acumulação 

capitalista, que tem no assistente social a bomba propulsora de seu movimento, determinante 

que foge do controle do profissional por estar condicionado a uma relação de compra e venda 

de sua própria força de trabalho, que ao executar suas funções laborais, 

 

Reproduz também, pela mesma atividade, interesses contrapostos que 

convivem em tensão. Responde tanto as demandas do capital como do 

trabalho e só pode fortalecer um ou outro pólo pela mediação de seu oposto. 

Participa tanto dos mecanismos de dominação e exploração como, ao mesmo 

tempo e pela mesma atividade, dá resposta às necessidades de sobrevivência 

da classe trabalhadora e da reprodução do antagonismo nesses interesses 

sociais, reforçando as contradições que constituem o móvel básico da 

história. A partir dessa compreensão é que se pode estabelecer uma 

estratégia profissional e política, para fortalecer as metas do capital ou do 

trabalho, mas não pode excluí-las do contexto da prática profissional, visto 

que as classes só existem inter-relacionadas. (IAMAMOTO; CARVALHO, 

2006, p.75) 
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  Deste modo o profissional de Serviço Social envolvido na implementação de políticas 

sociais necessariamente participa dos mecanismos de dominação e exploração, devido a sua 

condição de trabalhador assalariado, ainda que seu projeto profissional se comprometa com a 

classe trabalhadora e o afirme como um ser prático-social dotado de liberdade e teleologia.   

 O Serviço Social “não é uma profissão que se inscreva, predominantemente, entre as 

atividades vinculadas ao processo de criação de produtos e de valor” (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2006, p.85), e, portanto, caracterizada como um trabalho improdutivo. Isto não 

significa que nossa profissão esteja completamente apartada da produção social em seu 

sentido mais amplo, considerando que o principal alvo do exercício profissional ainda se 

relaciona com o processo de reprodução social do trabalhador – seja na sua condição ativa ou 

como parte do exército industrial de reserva – e este é de suma importância para o processo de 

produção, pois dele depende a transferência do valor contido nos meios de produção ao 

produto e a criação de novos valores. Pelo fato do Serviço Social estar integrado a um 

trabalho coletivo inserido em tarefas de implementação das condições necessárias para a 

reprodução de vida da classe trabalhadora, participa do processo de criação das condições 

indispensáveis ao funcionamento da força de trabalho, e, por conseguinte da extração da mais-

valia. Deste modo a profissão, 

 

Embora não seja geradora de valor, tornam mais eficiente o trabalho 

produtivo, reduzem o limite negativo colocado à valorização do capital, não 

deixando de ser para ele uma fonte de lucro. (IAMAMOTO; CARVALHO, 

2006, p.86). 

 

 Em outras palavras, a inserção do Serviço Social em processos de trabalho, 

participante de um trabalho coletivo – combinado – no modo de produção capitalista, ainda 

que não esteja diretamente vinculado à criação de mercadorias, integra às relações sociais que 

circunscrevem o circuito de valor.  

 O modo como se efetiva o desenvolvimento econômico na sociabilidade burguesa – 

baseado na exploração da força de trabalho –, concomitantemente ao ampliar as relações de 

dominação e exploração, cria as condições objetivas que viabilizam o desenvolvimento da 

consciência de classe dos trabalhadores e de sua maturidade política.  

A sociabilidade burguesa percebe então a necessidade de criar mecanismos difusores 

da ideologia dominante, de modo a obter um consenso social que legitime a ordem vigente e 

assim, reduzir o nível de tensão que permeia as relações antagônicas.  
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 O Serviço Social ao ser inscrito na divisão sócio-técnica do trabalho e participar do 

processo de reprodução das relações sociais é requisitado pela classe dominante – seu 

empregador – também para exercer, através de atividades de cunho sócio-educativas, o papel 

de transmissor dos valores, normas e comportamentos próprios da sociabilidade burguesa. 

Portanto,  o assistente social é solicitado para ser um dos agente institucionais que auxiliam na 

internalização da ideologia dominante como destacam Iamamoto e Carvalho (2006).  

Entretanto, existe uma relação de tensão entre o trabalho assalariado, onde a realização 

das funções laborativas ficam sujeitas as condições e relações de trabalho orientadas pelo 

empregador; e o projeto ético-político profissional que o compromete com ações de cunho 

emancipatória direcionadas a classe trabalhadora, compreendendo que esta relação de tensão 

não tem como ser eliminada do cotidiano profissional, por ser a essência do caráter 

contraditório da profissão,  

 

Pode tornar-se intelectual orgânico a serviço da burguesia ou das forças 

populares emergentes; pode orientar a sua atuação reforçando a legitimação 

da situação vigente ou reforçando um projeto político alternativo, apoiando e 

assessorando a organização dos trabalhadores, colocando-se a serviço de 

suas propostas e objetivos. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006, p.95) 

 

 A direção que será dada por cada assistente social em seu exercício profissional no 

interior de seus espaços sócio ocupacionais depende de sua opção política e do grau de 

identificação com o atual projeto profissional, podendo configurar-se como mediador dos 

interesses do capital ou do trabalho, ambos presentes no contexto profissional.  

 Constatamos então que tanto as políticas sociais, assim como a força de trabalho dos 

assistentes sociais, podem sim serem utilizados como instrumentos do capitalismo. Todavia, 

as políticas sociais não deixam de ser direitos sociais legítimos, na medida em que respondem 

às necessidades de subsistência dos trabalhadores. Nesse contexto, o profissional de Serviço 

Social que se identifica com o projeto profissional hegemônico da categoria – fruto da ruptura 

da profissão com o conservadorismo – poderá utilizar sua capacidade teleológica, de 

introduzir finalidades e disputar a direção social do seu exercício profissional, ampliando sua 

autonomia relativa, sem perder de vista as condições socialmente objetivas de trabalho, na 

ampliação das oportunidades de efetivação dos direitos historicamente conquistados pela 

classe trabalhadora.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos no decorrer da construção deste trabalho foram possíveis devido 

aos referenciais teóricos de perspectiva crítica que serviram de embasamento para a intensa 

pesquisa documental e de campo realizada, garantindo consistência e veracidade ao debate 

proposto, incitando ainda novas questões e interesses que podem vir a conduzir a um novo 

trabalho.  

No aspecto documental, nos focamos em encontrar dados que nos dessem um 

panorama sócio-político da cidade, o que não foi uma tarefa fácil considerando que Rio das 

Ostras praticamente não tem fontes de registros de si mesma; o caminho escolhido foi o 

acompanhamento dos diários oficiais da cidade e a busca por notícias online do município no 

site da PMRO e na rede em geral. Porém sentimos falta de maiores informações referente à 

Política de Assistência antes da implantação do SUAS, ficando algumas lacunas, como por 

exemplo, sobre a atuação da primeira primeira-dama no âmbito da assistência social. 

A pesquisa de campo proporcionou uma vivencia direta com os assistentes sociais, 

revelando-se uma área de pesquisa ampla e cheia de desafios tanto pelo conhecimento dos 

fatos sócio-históricos da cidade que influem no cotidiano profissional – que alguns adquiriram 

pelo tempo de experiência –, quanto pela própria dinâmica do universo profissional onde as 

duas dimensões do trabalho – concreta e abstrata – do assistente social se realiza 

simultaneamente.  

Chamamos a atenção para um fato importante que contribuiu na realização desta 

pesquisa, sem o qual provavelmente não teria sido possível. Nos referimos à aproximação da 

universidade aos profissionais de Serviço Social via inserção de estagiários nos diversos 

espaços sócio ocupacionais de implementação da política pública do município de Rio das 

Ostras, marcando uma nova conjuntura relacional entre a academia e o campo profissional, o 

que  potencializa a troca de conhecimento e a experiência entre estudantes e assistentes 

sociais –  relação de via de mão dupla e, portanto enriquecedora para ambas as partes.  

Iniciamos este trabalho buscando conhecer algumas das expressões da questão social – 

desemprego, subemprego, moradia precária, pobreza – que acometem a população riostrense, 

assim como a estrutura atual da Política de Assistência que se materializa na região para dar o 

suporte necessário às demandas da população tendo como base a cobertura legal da Política 

de Assistência e seus desafios.     
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Desta forma, constatamos que existem traços de uma política pública devido à 

implantação de equipamentos e ações de governo, que cumprem com exigências legislativas 

nacionais – LOAS, PNAS, NOB/SUAS –, entretanto observamos elementos que nos fazem 

questionar a existência de uma política pública de Assistência Social no município, por se 

tratar de ações que dependem do ritmo eleitoral e da vontade política dos gestores de turno. 

Fato que nos levou à afirmação de que a implantação de equipamentos de assistência social e 

de ações de governo, não necessariamente configura que a assistência seja tratada como 

política pública e direito de cidadania.   

Em um segundo momento, nos aproximamos diretamente do nosso objeto de estudo, 

onde tratamos das condições e relações de trabalho proporcionadas pelo empregador ao 

profissional de Serviço Social no exercício de suas funções no interior da política assistencial, 

no enfrentamento das expressões da questão social. Com base nos dados alcançados através 

da aplicação do questionário e da realização de entrevistas aos assistentes sociais da 

SEMBES, verificamos que estes vivenciam a flexibilização imposta pela reestruturação 

produtiva materializada por: variados modelos de contratação, profissionais com mais de um 

vínculo, multifuncionalidade, rotatividade, sobrecarga de trabalho. E o pouco investimento da  

PMRO nas políticas sociais, como parte do ajuste neoliberal, impulsiona à precarização das 

instalações e recursos materiais, assim como diminui as possibilidade de qualificação e 

capacitação profissional. Todo este quadro tem impacto direto nas condições do exercício 

profissional, o que influi em sua efetividade e qualidade.  

Notamos ainda certa tendência personalista e patrimonialista no modelo de gestão em 

curso, que mantem uma relação de tensão com os assistentes sociais, onde estes são 

fundamentalmente reduzidos a uma função executiva, com pouco ou nenhum grau de 

incidência sobre o planejamento e avaliação das políticas e programas.  O que nos conduziu a 

problematizar a reprodução do primeiro-damismo na política de assistência do município, 

compreendendo este como um elemento que pode intervir nas condições do trabalho 

profissional e no direcionamento da política, principalmente quando revestido pela forma de 

pensar e de agir do grupo político que se encontra no poder, tendo como objetivo o 

fortalecimento dos projetos político-dominantes da conjuntura.      

Conseguimos iniciar a construção de um perfil profissional, buscando conhecer  quem 

são os assistentes sociais frente à política de assistência, e nos deparamos com um dado 

bastante relevante que influencia diretamente na conquista de  melhoria das condições de 

trabalho, relacionado à pouca participação em movimentos políticos, indicando certo grau de 
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despolitização da categoria, o que dificulta a criação de estratégias de transformação da 

realidade vivenciada no espaço de trabalho.  

A reflexão sobre as atribuições e competências dos assistentes sociais, confirmam por 

meio dos dados da pesquisa, a participação majoritária dos profissionais em atividades 

operacionais tendo poucas oportunidades de serem propositivos, o que reflete na realização do 

projeto ético-político, pois as ações profissionais acabam por ficar limitadas aos objetivos, 

regras e metas de interesses da instituição.  

Finalizamos este trabalho tentando mostrar que a análise da inserção do Serviço Social 

na divisão social do trabalho, como trabalhador assalariado no modo de produção capitalista, 

não é uma mera formalidade, e que a profissão cumpre uma função social que é funcional à 

dinâmica de acumulação capitalista, assim como as políticas sociais que implementam. E ao 

cumprir esta função social, o profissional, simultaneamente responde às necessidades 

legítimas dos trabalhadores, e participa dos mecanismos de dominação e exploração; neste 

movimento reside à relação de tensão entre o trabalho assalariado e a efetivação do projeto 

ético-político da categoria. 

No decorrer deste trabalho atestamos o cenário nada positivo para a efetivação do 

projeto ético-político profissional, considerando as poucas oportunidades de exercer 

atividades propositivas, a precarização das condições e relações de trabalho, o cerceamento da 

autonomia relativa e a pouquíssima participação dos assistentes sociais em movimentos 

políticos. 

E ainda que os profissionais que se identifiquem com o projeto profissional 

hegemônico possam disputar a direção social do seu exercício profissional, utilizando sua 

capacidade teleológica, conhecer suas condições socialmente objetivas é de suma importância 

para a criação de estratégias e mediações que contribuam na ampliação da autonomia relativa 

e nas oportunidades de efetivação dos direitos de cidadania.  

E não podemos deixar de mencionar, que a partir do momento em que se tem ciência 

de que vários profissionais da mesma categoria e espaço sócio ocupacional compartilham de 

condições e relações de trabalho opressoras, isto pode contribuir para a organização coletiva 

na luta por mudanças concretas no cotidiano de trabalho.   
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APÊNDICE A – Questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASCULINO FEMININO

20 A 24 25 A 34 35 A 44 45 A 59 60 E MAIS

NENHUMA CATÓLICA PROTESTANTE UMBANDA KADERCISTA

OUTRAS

BRANCA PRETA AMARELA INDÍGENA PARDA

HETEROSSEXUAL HOMOSEXUAL BISSEXUAL OUTRAS

 CASADA (O) SOLTEIRA (O) SEPARADA (O) OUTRAS

NENHUM UM DOIS TRÊS OU MAIS

SIM NÃO

PÚBLICA PRIVADA AED

GRADUADO (A) PÓS-GRADUAÇÃO MESTRE (A) DOUTOR (A) PÓS-DOUTOR (A)

NENHUM UM DOIS TRÊS OU MAIS

9 - SUA GRADUAÇÃO FOI REALIZADA EM QUE TIPO DE INSTITUIÇÃO?

                                                                                                                                                                                                                 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS - PURO 

DEPARTAMENTO INTERDISCIPLINAR DE RIO DAS OSTRAS – RIR  

CURSO: SERVIÇO SOCIAL

                                                      QUESTIONÁRIO                                           Nº

6 - QUAL A SUA SITUAÇÃO CONJUGAL DE FATO?

7 - QUANTOS FILHOS VOCÊ TEM?

8 - VOCÊ RESIDE EM RIO DAS OSTRAS?

11 - QUANTOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS, NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL, VOCÊ POSSUI?

1 - SEXO

2 - IDADE

3 - QUAL A SUA RELIGIÃO

4 - QUAL A SUA PERTENÇA ÉTNICO-RACIAL?

5 - QUAL SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL?

Gostaria de convidá-la(o) para participar da pesquisa inerente ao Trabalho de Conclusão de

Curso (TCC) sobre: O exercício profissional dos Assistentes Sociais inseridos na Política de Assistência

do município de Rio das Ostras. O TCC é uma exigência do Curso de Serviço Social da Universidade

Federal Fluminense, Pólo Universitário de Rio das Ostras, para obtenção de título de Bacharel em

Serviço Social.

Esta pesquisa será realizada por mim, Fabiana de Jesus Alves, matrícula 21064066, sob orientação

acadêmica de um professor desta Universidade. Eu e minha orientadora estamos a disposição para

qualquer esclarecimento que se faça necessário pelo endereço eletrônico:

fabiana.jalves@gmail.com.

Para tanto, conto com a dedicação de alguns minutos de seu tempo no preenchimento deste

questionário (calculado em aproximadamente 20 minutos), o qual foi formulado com a preocupação

de preservar em anonimato os seus participantes, não contendo questões que revelem nome ou

local de trabalho. E caso se sinta incomodada(o) em responder alguma questão fique a vontade para

deixá-la em branco.

Desde já agradeço a sua participação que será muito importante para aprofundarmos nosso

conhecimento acerca dos desafios da consolidação do exercício profissional nesta política pública!

10 - SUA ATUAL FORMAÇÃO É?
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SIM NÃO

ESTATUTÁRIO CONTRATO COMISSIONADO                                                                                                                                                                           

20H 24H 30H 40H MAIS DE 40H

AS DIRETRIZES CURRICULARES P/ O SERVIÇO SOCIAL ELABORADA PELA ABEPSS                                               SIM NÃO

A LEI  Nº 8662/93 DE REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO                         SIM NÃO

O CÓDIGO DE ÉTICA DE 1993                         SIM NÃO

A TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS ELABORADA PELO CFESS 2001                         SIM NÃO

SIM NÃO EM PARTE

MOVIMENTO DA CATEGORIA DE ASSISTENTE SOCIAL

MOVIMENTO SINDICAL

MOVIMENTO SOCIAL (ASSOCIAÇÕES, MOV. NEGRO, MOV. DE MULHERES, ETC.)

MOVIMENTO PARTIDÁRIO

CONSELHO DE DIREITOS OU DE POLÍTICAS SOCIAIS

NENHUM 

OUTROS

SIM NÃO

SIM NÃO

1 a 3 ANOS 4 a 6 ANOS 7 a 9 ANOS MAIS DE 10 ANOS

14 - QUAL SUA CARGA HORÁRIA TOTAL DE TRABALHO EM RIO DAS OSTRAS? 

15 - VOCÊ JÁ LEU: 

QUAIS? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________

19 - VOCÊ TEM OUTRA FILIAÇÃO SINDICAL? 

QUAL? ________________________________________________________________________________________________

16 - NA SUA OPINIÃO AS LEGISLAÇÕES DA CATEGORIA RESPALDAM O COTIDIANO DO TRABALHADOR PROFISSIONAL?

17 - VOCÊ PARTICIPA DE ALGUM :  

POR QUÊ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

12 - TODOS OS SEUS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS SÃO LIGADOS A PREFEITURA DE RIO DAS OSTRAS?

13 - QUAL(IS) O(S) TIPO(S) DE SEU(S) VÍNCULO(S) EMPREGATÍCIO(S) EM RIO DAS OSTRAS?

20 - QUANTO TEMPO ESTÁ VINCULADO(A) AO PODER PÚBLICO DE RIO DAS OSTRAS? 

21 - QUAIS AS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES LHE SÃO DEMANDADAS OU ASSUMIDAS EM SEU ESPAÇO 

SOCIOCUPACIONAL?   VOCÊ PODERÁ MARCAR QUANTOS ITENS ACHAR NECESSÁRIO.

18 - VOCÊ É FILIADO AO SINDSERV-RO?

ENCAMINHAMENTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL

PRESTAR ORIENTAÇÃO SOCIAL AOS USUÁRIOS E POPULAÇÃO
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OUTRAS

1-2 3-4 5-6 7 OU MAIS

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

22 - QUANTAS VEZES VOCÊ JÁ MUDOU DE PROGRAMA/PROJETO DURANTE SUA ATUAÇÃO NA SEMBES?

23 - VOCÊ ATUA EM MAIS DE UM PROJETO E/OU PROGRAMA DA SEMBES? 

24 - VOCÊ É EXIGIDA(O) A ESTENDER SEU HORÁRIO DE TRABALHO COM FREQUENCIA?

QUAIS? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________                                                         

REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR

REALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E/OU PARECERES SOCIAIS

ATENDIMENTO INDIVIDUAL E/OU COLETIVO

CAPACITAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

ELABORAÇÃO DE PROJETO E/OU PROGRAMA SOCIAL

TRIAGEM SOCIAL

PLANTÃO SOCIAL

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM USUÁRIOS E/OU COMUNIDADE

CADASTRAMENTO EM PROGRAMAS, PROJETOS OU BENEFÍCIOS

PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL

ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIOS

AVALIAR PROGRAMAS E/OU PROJETOS 

REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIOECONOMICO

EXECUÇÃO DE PESQUISA QUE CONSTRIBUA PARA ANÁLISE DA REALIDADE SOCIAL E SUBSIDE AÇÕES PROFISSIONAIS

PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DE SEMINÁRIOS, ENCONTROS, EVENTOS E/OU CONFERENCIAS

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, ENCONTROS, SEMINÁRIOS, CONFERENCIAS  

GESTÃO DE PROGRAMA, PROJETO OU EQUIPAMENTOS

PARTICIPAÇÃO COLEGIADA DA GESTÃO DA SUA ADMINISTRAÇÃO

PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DE REUNIÕES DE EQUIPE

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO

ATRIBUIÇÕES QUE NÃO SÃO DA COMPETÊNCIA DE UM ASSISTENTE SOCIAL

SE A RESPOSTA É NEGATIVA PULAR PARA A 26

25 - SE SIM, ESTA EXTENSÃO DA HORA TRABALHADA É REMUNERADA?

QUAIS? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                                                
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SIM NÃO

GESTACIONAL PROBLEMA RESPIRATÓRIO

ACIDENTE DE TRABALHO DORES NAS COSTAS

TRANSTORNOS MENTAIS PROBLEMAS CRÔNICOS DE SAÚDE

OUTROS LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO

SIM NÃO

0 1-2 3-4 5 OU MAIS

1 - RUIM 2 - REGULAR 3 - BOM 4 - ÓTIMO

SIM NÃO

SIM NÃO

30 - COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES MATERIAIS E AS RELAÇÕES DE TRABALHO:                                                                                     

ENUMERE DE 1 A 4 CADA ITEM DE ACORDO  COM O ADJETIVO QUE ACHAR MAIS APROPRIADO.

QUANTO ÀS POSSIBILIDADES DE 

QUALIFICA- ÇÃO E CAPACITAÇÃO 

PROFISSIONAL

GRAU DE INCIDÊNCIA NO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE 

PROGRAMAS E POLÍTICAS DA SEMBES

QUANTO AO SIGILO PROFISSIONAL

RELAÇÃO COM A GESTÃO IMEDIATA

RELAÇÃO COM A GESTÃO DA SEMBES

26 - VOCÊ JÁ SOLICITOU AFASTAMENTO DO TRABALHO?

33 - CASO DESEJE, ESCREVA SOBRE ALGO QUE GOSTARIA DE EXPRESSAR EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

E/OU SUAS CONDIÇÕES NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA DE RIO DAS OSTRAS, OU ALGUM PONTO NÃO 

CONTEMPLADO NAS QUESTÕES ANTERIORES.  

QUANTO A EFETIVAÇÃO DE DIREITOS DOS USUÁRIOS

31 - JÁ SOFREU ALGUM TIPO DE PERSEGUIÇÃO, RETALIAÇÃO OU ASSÉDIO MORAL NO EXÉRCICIO DE SEU TRABALHO?

32 - VOCÊ SE SENTE REALIZADO(A), SATISFEITO(A) COM O TRABALHO QUE VEM EXERCENDO? 

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS MATERIAIS

INSTALAÇÕES

RELAÇÃO COM A EQUIPE

RELAÇÃO COM A REDE

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

QUANTO A SUA AUTONOMIA RELATIVA

QUAIS?______________________________________________________________________________________________

SE A RESPOSTA É NEGATIVA PULAR PARA A 29

27 - QUAL FOI O MOTIVO DE SEU AFASTAMENTO? VOCÊ PODE MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO.

28 - VOCÊ RELACIONA O MOTIVO DE SEU AFASTAMENTO COM AS CONDIÇÕES DE TRABALHO?

29 - DE QUANTAS CAPACITAÇÕES CONTINUADAS VOCÊ PARTICIPOU DE 2013 A 2014 ATRAVÉS DA SEMBES?
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APÊNDICE B - Resultados do Questionário aplicado a 15 assistentes sociais inseridos na 

Política de Assistência Social da PMRO no período de julho a setembro 2014. 

 

 

Questão 01: Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 02: Idade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 03: Qual a sua religião? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo Respostas 

Feminino 13 

Masculino 2 

Total 15 

Idade Respostas 

20 A 24 0 

25 A 34 7 

35 A 44 3 

45 A 59  2 

60 e mais 2 

Total 14 

Religião Respostas 

Nenhuma 0 

Católica 8 

Protestante 5 

Umbanda 0 

Kadercista 0 

Outras 2 

Total 15 
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Questão 04: Qual a sua pertença Étnico-racial?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 05: Qual a sua orientação sexual?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 06: Qual a sua situação conjugal de fato?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 07: Quantos filhos você tem?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertença Étnico-Racial Respostas 

Branca 6 

Preta 2 

Amarela 1 

Indígena 0 

Parda 6 

Total 15 

Orientação Sexual Respostas 

Heterossexual 13 

Homossexual 1 

Bissexual 0 

Outras 0 

Total 14 

Situação Conjugal Respostas 

Casada (o) 11 

Solteira(o) 2 

Separada (o) 1 

Outras 1 

Total 15 

Número de Filhos Respostas 

Nenhum 7 

Um 4 

Dois 3 

Três Ou Mais 1 

Total 15 
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Questão 08: Você reside em Rio das Ostras?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 09: Sua graduação foi realizada em que tipo de instituição?   

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 10: Sua atual formação é?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 11: Quantos vínculos empregatícios, na área de Serviço Social, você possui?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residente de Rio das Ostras Repostas 

Sim 11 

Não 4 

Total 15 

Graduação Respostas 

Pública 11 

Privada 4 

AED 0 

Total 15 

Nível de Formação Respostas 

Graduada (a) 6 

Pós-graduação 9 

Mestre (a) 0 

Doutor (a) 0 

Pós-Doutor (a) 0 

Total 15 

Nº de Vínculos em Serviço Social Respostas 

Nenhum 0 

Um 7 

Dois 8 

Três Ou Mais 0 

Total 15 
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Questão 12: Todos os seus vínculos empregatícios são ligados a Prefeitura de Rio das Ostras?  

 

 

 

 

 

 

 

Questão 13: Qual(is) o(s) tipo(s) de seu(s) vínculo(s) empregatício(s) na Prefeitura de  Rio 

das Ostras?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 14: Qual sua carga horária total de trabalho em Rio das Ostras?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 15: Você já leu:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os Vínculos são com a PMRO? Respostas 

Sim 5 

Não 10 

Total 15 

Tipologia do Vínculo Respostas 

Estatutário 7 

Contratado 6 

Comissionado 3 

Total 16 

Carga Horária de Trabalho Respostas 

20 horas 7 

24 horas 0 

30 horas 5 

40 horas 3 

Mais de 40 horas 0 

Total 15 

Você já Leu: Respostas 

Diretrizes Curriculares 12 

Lei 8662/93 15 

Código de Ética 15 

Tabela Referencial de Honorários  9 
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Questão 16: Na sua opinião as legislações da categoria respaldam o cotidiano do trabalhador 

profissional?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 17: Você participa de algum:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 18: Você é filiado ao SINDSERV-RO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 19: Você tem outra filiação sindical?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As legislações da categoria respaldam o 

cotidiano de trabalho? 
Respostas 

Sim 7 

Não 0 

Em Parte 7 

Total 14 

Participação Respostas 

Movimento da Categoria de Assistente Social  1 

Movimento Sindical 2 

Movimento Social 0 

Movimento Partidário 0 

Conselho de Direitos ou de Políticas Sociais  2 

Nenhum 11 

Outros 0 

Total 16 

Filiado ao SINDISERV-RO Respostas 

Sim 2 

Não 13 

Total 15 

Outra Filiação Sindical Respostas 

Sim 2 

Não 13 

Total 15 
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Questão 20: Quanto tempo está vinculado(a) ao poder público de Rio das Ostras?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 21: Quais as competências e atribuições lhe são demandadas ou assumidas em seu 

espaço sócio ocupacional?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo de Vínculo com a PMRO Respostas 

1 a 3 anos 4 

4 a 6 anos 5 

7 a 9 anos 3 

Mais de 10 anos 3 

Total 15 

Competências e Atribuições Demandadas ou Assumidas Respostas 

Encaminhamento a rede socioassistencial  15 

Prestar orientação social aos usuários e população  15 

Realização de visita domiciliar  14 

Realização de relatórios e/ou pareceres sociais  15 

Atendimento individual e/ou coletivo  14 

Capacitação de equipe multidisciplinar  2 

Elaboração de projetos e/ou programa social  9 

Triagem social  6 

Plantão social  13 

Realização de atividades socioeducativas com usuários e/ou 

comunidade  
12 

Cadastramento em programas, projetos ou benefícios  11 

Participação em reuniões com a rede socioassistencial  14 

Acompanhamento de usuários  14 

Avaliar Programas e/ou Projetos   7 

Realização de Estudo Socioeconomico  12 

Execução de pesquisa que contribua para análise da realidade 

social e subside ações profissionais  8 

Planejamento, organização e/ou execução de seminários, 

encontros, eventos e/ou conferências  
6 

Participação em eventos, encontros, seminários, conferências   12 

Gestão de programas, projetos ou equipamentos  3 

Participação colegiada da gestão da sua administração  1 

Planejamento, organização e/ou execução de reuniões de equipe  6 

Concessão de benefícios  10 

Atribuições que não são da competência de um assistente social  1 

Outros  1 
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Questão 22: Quantas vezes você já mudou de Programas/Projetos durante sua atuação na 

SEMBES?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 23: Você atua em mais de um Projeto e/ou Programa da SEMBES?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 24: Você é exigida(o) a estender seu horário de trabalho com frequência?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 25: Se sim, esta extensão da hora trabalhada é remunerada?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Mudanças de Programas/Projetos 

Durante a Atuação na SEMBES 
Respostas 

1-2 6 

3-4 5 

5-6 1 

7 ou mais 1 

Nenhum 2 

Total 15 

Atuação em Mais de um Projeto/Programa da 

SEMBES Respostas 

Sim 9 

Não 6 

Total 15 

Extensão da Carga Horária de Trabalho Respostas 

Sim 3 

Não 12 

Total 15 

Remuneração da Carga Horária Extensiva Respostas 

Sim 2 

Não 2 

Total 4 
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Questão 26: Você já solicitou afastamento do trabalho?  

 

 

 

 

 

 

 

Questão 27: Qual foi o motivo de seu afastamento?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 28: Você relaciona o motivo de seu afastamento com as condições de trabalho?   

 

 

 

 

 

 

 

Questão 29: De quantas capacitações continuadas você participou de 2013 a 2014 através da 

SEMBES?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitação de Afastamento do Trabalho Respostas 

Sim 4 

Não 9 

Total 13 

Motivo do Afastamento Respostas 

Gestacional 3 

Acidente de trabalho 1 

Transtornos mentais 0 

Problemas respiratórios 0 

Dores nas costas 0 

Problemas crônicos de saúde  0 

Lesão por esforço repetitivo  0 

Outros 1 

Relação do Motivo de Afastamento com as                  

Condições de Trabalho 
Respostas 

Sim 0 

Não 4 

Total 4 

Nº de Participação em Capacitações através da         

SEMBES de 2013 a 2014 
Respostas 

0 8 

1-2 4 

3-4 1 

5 ou mais 2 
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Questão 30: Como você avalia as condições e as relações de trabalho: 

 

 

 

Questão 31: Já sofreu algum tipo de perseguição, retaliação ou assédio moral no exercício de 

seu trabalho?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 32: Você se sente realizado(a), satisfeito(a) com o trabalho que vem exercendo?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condições e Relações de Trabalho Ruim Regular  Bom Ótimo Total 

Recursos humanos  1 6 8 0 15 

Recursos materiais  6 8 1 0 15 

Instalações  6 7 2 0 15 

Relações com a equipe  0 1 3 11 15 

Relação com a Rede  0 7 4 4 15 

Quanto às possibilidades de qualificação e 

capacitação profissional  
2 11 1 1 15 

Quanto ao sigilo profissional  3 6 2 3 14 

Relação com a gestão imediata  0 1 7 6 14 

Relação com a gestão da SEMBES  1 6 5 2 14 

Quanto a sua autonomia relativa  1 3 5 4 13 

Quanto a efetivação de direitos dos usuários 0 6 5 2 13 

Grau de incidência no planejamento e 

avaliação de programas e políticas da 

SEMBES  

3 6 4 0 13 

Nº de Profissionais que Vivenciaram Perseguição,   
Retaliação ou Assédio Moral 

Respostas 

Sim 3 

Não 12 

Total 15 

Satisfação com o Trabalho que Exerce Respostas 

Sim 12 

Não 3 

Total 15 
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APÊNDICE  C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Gostaríamos de convidá-la(o) para participar da pesquisa inerente ao Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), sobre As Condições e Relações de Trabalho dos Assistentes 

Sociais inseridos na Política de Assistência do município de Rio das Ostras. O TCC é uma 

exigência do Curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, Pólo Universitário 

de Rio das Ostras, para obtenção de título de Bacharel em Serviço Social. 

Esta pesquisa será realizada por mim, Fabiana de Jesus Alves, matrícula 21064066, 

sob orientação de uma professora desta Universidade. Eu e minha orientadora estamos à 

disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário pelo endereço eletrônico: 

fabiana.jalves@gmail.com 

Para tanto, solicitamos seu consentimento para realizar esta pesquisa através de uma 

entrevista que será gravada. A utilização do gravador tem por objetivo garantir a fidelidade 

das informações fornecidas por você. No entanto, caso queira interromper a gravação isso 

poderá ser feito a qualquer tempo durante a entrevista.  

As informações fornecidas por você serão tratadas teoricamente, todos os dados, 

informações e opiniões colhidas durante a entrevista serão utilizadas em consonância com os 

princípios éticos que norteiam a pesquisa e a produção de conhecimento, deste modo, os 

profissionais que participarem desta pesquisa estarão com suas identidades mantidas em total 

anonimato e os dados pessoais serão mantidos em sigilo, sendo esta a responsabilidade da 

aluna e da professora envolvida nesta pesquisa.   

Ao aceitar participar, você deve assinar este termo de consentimento, juntamente com 

a entrevistadora, termo do qual você terá uma cópia. 

Pelo presente manifesto ter lido/ouvido as considerações feitas no Termo de 

Consentimento e concordo em fornecer as informações solicitadas através de uma entrevista 

que será gravada.  

 Desde já agradeço a sua participação que será muito importante para aprofundarmos 

nosso conhecimento acerca dos desafios da consolidação do exercício profissional nesta 

política pública! 

Rio das Ostras, ____/____/______ 

 

________________________________________  

Entrevistada(o) 

 

________________________________________ 

Entrevistadora  
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APÊNDICE  D – Questões realizadas nas entrevistas com os assistentes sociais                

inseridos na SEMBES 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS - PURO  
DEPARTAMENTO INTERDISCIPLINAR DE RIO DAS OSTRAS – RIR   
CURSO: SERVIÇO SOCIAL 

 

ENTREVISTA 

1. Na sua interpretação, há algum Programa/Projeto que se destaque hoje, na Política de 

Assistência de Rio das Ostras, por quê?   

 

 

2. A pesquisa anônima realizada por meio de questionário aplicado a 15 Assistentes 

Sociais da rede da Política de Assistência de Rio das Ostras, com o intuito de conhecer 

o perfil e as condições e relações de trabalho destes profissionais, revelou:  

 

a) Um número representativo de profissionais que trabalham em mais de uma unidade. 

Na sua concepção, de fato existe uma realidade de multifuncionalidade? Seria esta 

uma expressão de condições precárias de trabalho? Fale um pouco sobre esta 

realidade, por exemplo, como se organiza essa participação em diversas unidades? 

Existe um planejamento conjunto, profissionais-gestão? A que critério respondem essa 

organização? 

 

b) Uma elevada rotatividade dos profissionais de um Projeto/Programa para outro. A que 

motivos respondem essa mudança? E esta é realizada em comum acordo? 

 

c) Que poucos profissionais exercem atividades propositivas e ocupam posição de 

gestão. Quais as relações que você estabelece com estes resultados.  

 

d) Que um número expressivo de profissionais não realizaram nenhuma capacitação 

continuada enquanto uma minoria realizou diversas. Você saberia dizer o por quê? Ou 

como se constroem as propostas de capacitações, a partir de que assuntos? 

 

e) Que pouquíssimos profissionais são vinculados a sindicatos ou participam de 

movimentos populares democráticos. A que se dá tamanha desmobilização e 

descrédito? Você consegue vislumbrar as implicações deste fato para a realidade 

profissional em Rio das Ostras? 

 

3. Segundo a Lei Orgânica do Município e a Lei de Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos o servidor público tem 4 meios de  ter sua remuneração aumentada: 
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através das funções gratificadas, dos cargos em comissão, da progressão horizontal e 

da promoção vertical.  

 

a) Sobre a função gratificada, existe algum critério para recebê-la? Os assistentes sociais 

estão tendo acesso a ela.  

 

b) Os cargos em comissão são considerados cargos de confiança, escolhidos pela 

hierarquia de maior poder em nosso município, podendo ser profissionais efetivos. 

Você acha que os Assistentes Sociais concursados estão tendo acesso a esse cargo? 

Como se estabelece essa relação na SEMBES? 

 

c) A progressão horizontal depende das notas de Avaliação de Desempenho realizada 

anualmente com os servidores. Como se dá este processo na SEMBES? 

 

4. O caráter contraditório da profissão é relacionado diretamente à compra e venda da 

sua força de trabalho. Os profissionais contratados e comissionados por não terem 

vínculos empregatícios tão sólidos quanto os concursados, podem vir a sentir com 

maior potência o peso deste caráter no exercício profissional.  Como você analisa as 

tensões resultantes deste conflito tanto para o exercício profissional quanto para a 

Política de Assistência?   

 

5. Quais as dificuldades de uma atuação profissional identificada com a direção social do 

projeto ético-político no cotidiano do trabalho institucional? Você identifica 

momentos de materialização desses princípios? Poderia enumerar ou descrever esses 

momentos ou suas tensões? 

 

6. Historicamente em Rio das Ostras a Política de Assistência tem sido dirigida pelas 

Primeiras Damas. Na sua concepção quais são os rebatimentos que esta realidade traz 

para o exercício profissional e para a forma de condução da política assistencial? 

 

7. Na sua avaliação, os momentos de disputa eleitoral rebatem de algum modo sobre o 

exercício profissional e a Política de Assistência social?  
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ANEXOS 

ANEXO A - Estrutura Organizacional Político-Administrava da PMRO 

Fonte: Jornal Oficial de Rio das Ostras – Edição Especial nº613 e site oficial da PMRO. 

GABINETE 

PROGEM – Procuradoria Geral do Município 

CGMRO – Controladoria Geral do Município  

SEMUSA – Secretaria Municipal de Saúde 

SEMAD – Secretaria Municipal de Administração e Modernização da Gestão Pública 

SEMFAZ – Secretaria Municipal de Fazenda 

SEMOB – Secretaria Municipal de Obras 

SECPLAN – Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Habitação  

SEMBES – Secretaria Municipal de Bem-Estar Social  

SESEP – Secretaria Municipal de Segurança Pública  

SEMEL - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer  

SEMED - Secretaria Municipal de Educação 

SECOM - Secretaria Municipal de Comunicação Social 

SECTI - Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação  

SEMDEC – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  

SEMSP – Secretaria Municipal de Serviços Públicos  

SETUR – Secretaria Municipal de Turismo 

SEMAP – Secretaria Municipal do Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura e Pesca  

SECTRAN – Secretaria Municipal de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade 
Urbana  

OSTRAPREV – Rio das Ostras Previdência  

FROC – Fundação Rio das Ostras de Cultura 
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ANEXO B - Estrutura Organizacional da Secretaria de Bem Estar Social 

 

Fonte: Jornal Oficial de Rio das Ostras – Edição Especial nº613. 

S
E

M
B

E
S

 

GABINETE DA 
SECRETÁRIA 

SUBSECRETARIA DE 
BEM-ESTAR SOCIAL 

COGES - Coordenadoria de 
Gestão de Unidades 

Centro Integrado de Convivência (CIC) 

Centro de Referência da Assistência Social 

Casa da Criança 

Casa da Mulher 

Abrigo Municipal 

Centro do Idoso 

Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social (CREAS) 

Unidade de Atendimento de Cantagalo 

DEAD - Departamento 
Administrativo 

DIGEP - Divisão de Gestão de Pessoas 

DIPAS - Divisão de Patrimônio e Almoxarifado 

DIPRE - Divisão de Promoções e Eventos 

DEPABE - Departamento 
de Serviços e Programas de  
Atenção Básica e Especial 

DIPAB - Divisão de Serviços e Programas de 
Atenção Básica 

DIPAE - Divisão de Serviços e Programas de 
Atenção Especial 

DEBEC - Departamento de 
Gestão de Benefícios e 

Convênios 

DIBAS - Divisão de Benefícios e Auxílios 
Assistenciais 

DICAD - Divisão de Bolsa Família e Cadastro 
Único 

Órgãos Colegiados 

Conselho Mun. de Assistência Social 

Conselho Mun. De Direitos da Criança e do 
Adolescente 

Conselho Tutelar 

Conselho Municipal do Idoso 

Conselho Mun. de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Deficiente 
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ANEXO C – Unidades de Atendimento da SEMBES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Programas e Projetos da SEMBES, Rio das Ostras-RJ - Encarte oferecido à população 

em 2013. 

S
E

M
B

E
S

 

CASA DA CRIANÇA 

CIDADE PRAIANA 

ÂNCORA I 

ÂNCORA II 

LIBERDADE 

CIC’S 

CIC I – NOVA CIDADE 

CIC II – NOVA ESPERANÇA 

CIC III –  RECANTO CREAS – JARDIM 
CAMPOMAR 

ABRIGO MUNICIPAL – NOVA 
ESPERANÇA 

CASA DA MULHER – BOCA 
DA BARRA 

CENTRO DO IDOSO – NOVA 
CIDADE 

CRAS 

CENTRAL – NOVA CIDADE 

NORTE – JARDIM MARILÉA 

SUL – CIDADE PRAIANA 

ROCHA LEÃO  

CANTAGALO 
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ANEXO D – Projetos e/ou Programas da SEMBES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Programas e Projetos da SEMBES, Rio das Ostras-RJ - Encarte oferecido à população 

em 2013 e pesquisa junto à profissionais da SEMBES.  
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PROJETO FELIZ IDADE 

PROJETO VENCENDO BARREIRAS 

PROJETO CANGURU 

PROJETO CRESCENDO SAUDÁVEL 

PROGRAMA COMEÇAR DENOVO 

PROJETO SEMENTES DE CANTAGALO 

PÉROLAS DO AMANHÃ 

BRINQUEDOTECA 

FAZENDO ARTE 

PROGRAMA JOVEM CIDADÃO 

PROJETO GERAÇÃO TEEN 

PROJETO REFAZENDO LAÇOS 

PROJETO UM BEM MAIOR 

PROJETO WUSHU TEAM 

PROJETO COMUNIDADE CIDADÃ 

CORAL AQUARELA 

PROGRAMA HABITACIONAL 

CARTÃO DO BEM SOCIAL 


