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3
cotidiano profissionaL nas 

entidades sociais

 as circunstâncias  
fazem os homens assim como os 

homens fazem as circunstâncias.
marx

O Estado e seu papel no enfrentamento  
à questão social

a história da humanidade no século XX apresentou contradi
ções jamais vivenciadas anteriormente: de um lado, desenvolvi
mento científico, tecnológico; de outro, fome, miséria, epidemias 
descontroladas, duas guerras mundiais, conflitos localizados, san
grentos, ascensão e queda do socialismo real, sonhos e desencantos.

o “breve século XX”, ou “a era dos extremos”, de que fala  
Hobsbawm (2005), não levou para todos os povos do planeta a con
dição de “modernidade”. 

a humanidade entrou no século XXi com atentados terroristas, 
violência urbana nos grandes centros, pandemias,1 e, simultanea

1. Enquanto escrevemos, as aulas estão suspensas em escolas e universidades no 
Estado de São Paulo e em vários outros estados no Brasil, para evitar a propa
gação da “gripe suína”, provocada pelo vírus H1N1, que está no mundo todo.
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mente, o mundo ficou pequeno com a comunicação eletrônica.  
o trabalho apresenta uma nova configuração na divisão inter
nacional, com a multinacionalidade das empresas, ultrapassando 
fron teiras geográficas, históricas e culturais. o aumento das ci
dades globais2 demonstra a mudança no estilo de vida no mundo, 
urbanizado, financeirizado, na era da tecnologia da informação, 
quando o hoje já se torna velho em poucos minutos.

o trabalho ocupa preocupação central: nunca foi tão fácil rea
lizar tarefas complexas em tão pouco tempo, mas o desemprego 
está generalizado, não há postos de trabalho suficientes para 
muitos, há o recrudescimento da escravização, da corrupção de 
crianças e adolescentes para o tráfico de drogas e para a prosti
tuição, concentração de renda e de terras nas mãos de poucos, pes
soas sem teto e sem terras para viver. o avanço tecnológico não 
mata a fome de milhões.

o Estado de Bem Estar Social a partir da década de 1920 até  
a crise mundial do capitalismo nos anos 1970, foi uma resposta do 
capital à questão social de curta duração. a política social compen
satória permitia um amortecimento das crises e variações no setor 
produtivo, pois o consumo de produtos não se reduzia drastica
mente em virtude da manutenção de certo poder de compra da 
grande massa da população.

a partir de então, o Estado forte, em virtude do alto custo para 
o capital, torna se o grande vilão, gerador de déficits públicos e pre
cisa ser diminuído. é minimizado, mas não para todos: os serviços 
são cortados para os que mais deles necessitam, mas seu poder le
gislativo é mais forte do que nunca, afrouxando as formas de con
trole para a transação financeira e de modo a permitir a concentração 
da renda, da riqueza e das terras. acesso a bens e serviços que a 
humanidade socialmente conquistou? Somente mediante dinheiro 
para comprá los. 

2. a respeito das cidades globais, sociedade global, ver interessantes reflexões em 
ianni, 2003 e 2004.
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a economia regida por princípios neoliberais elabora estraté
gias de enfrentamento de diversas crises do capitalismo, buscando 
por todos os meios preservar a acumulação do capital, ainda que ao 
preço do desemprego estrutural descontrolado, do aumento do es
tado de miserabilidade em amplos segmentos sociais. a retração do 
Estado em suas responsabilidades como prestador de serviços à po
pulação nos seus direitos à saúde, educação, moradia, transporte e 
trabalho, é colocada em prática como solução para a crise da eco
nomia. os gastos públicos são apontados como causadores do de
sequilíbrio econômico e, assim, a salvação é a sua redução drástica.

Para Freire (2006), o Estado tem sofrido uma reconfiguração, e 
não é que tenha diminuído, uma vez que, no período de 1990 a 
2000, a receita pública cresceu 50%, e o Estado cresceu de 22% para 
31,32% (2006, p.89). a mesma autora considera a política de pro
teção social como “uma espécie de Políticas Pobres para Pobres” 
(Freire, 2006, p.89, grifo da autora).

o desmonte do Estado ocorre através de uma reforma com pri
vatizações de bancos, empresas públicas produtivas, desregula
mentação da entrada e saída de capitais, eliminação de barreiras 
alfandegárias, redução dos gastos públicos, realização de negocia
ções entre empregados e empregadores sem a presença do Estado e 
de suas leis de proteção ao trabalhador, ao mesmo tempo em que os 
sindicatos se encontram fragilizados pelo imenso contingente de 
desempregados.

Essa política de minimização dos gastos públicos obedece aos 
princípios neoliberais que foram expressos no Consenso de Wash
ington (Batista, 2005). Em reunião realizada na capital dos Estados 
Unidos, em novembro de 1989, entre funcionários do governo 
norte americano e dos organismos internacionais Fundo mone
tário internacional (Fmi), Banco mundial e Banco internacional de 
desenvolvimento (Bid), além de economistas dos países da amé
rica Latina, para discutir especificamente os problemas dos Es
tados latino americanos, foi elaborado um documento que ficou 
conhecido como Consenso de Washington. Nele estão presentes  
as orientações para os países emergentes que desejam enfrentar a 
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crise capitalista, e, naturalmente, buscam créditos internacionais. 
Foram estabelecidos dez princípios para avaliar e orientar os países:

 1. disciplina fiscal, com limitação dos gastos à arrecadação;
 2. focalização dos gastos públicos em educação, saúde e infra

estrutura;
 3. reforma tributária, com maior peso nos impostos indiretos e 

menos progressividade nos impostos diretos;
 4. liberalização financeira;
 5. eliminação de restrições ao capital externo, permitindo in

vestimento direto estrangeiro;
 6. liberalização do comércio exterior;
 7. taxa de câmbio competitiva;
 8. privatização das empresas públicas;
 9. desregulação das relações trabalhistas, com redução da le

gislação de controle do processo econômico e da legislação 
trabalhista;

10. regulamentação da propriedade intelectual.

No Brasil, os princípios neoliberais tiveram sua implantação 
iniciada pelo governo Collor (Behring, 2003), a partir de 1990. re
cebeu continuidade no governo de itamar Franco, especialmente 
no período 1993 1994, quando Fernando Henrique Cardoso foi 
ministro da Fazenda, e foi definitivamente implementado em seus 
dois mandatos como presidente da república (Singer, 1999).

isso permitiu ao Brasil fazer parte do processo de deslocamento 
dos investimentos do setor produtivo para o mercado financeiro, 
capaz de proporcionar maior taxa de lucros, que havia diminuído 
com a crise da década de 1970. a financeirização do capital no 
Brasil ocorre simultaneamente à intensificação da globalização ou 
mundialização do sistema capitalista. 

o capitalismo neoliberal atinge não somente o Brasil, mas os 
demais países do mundo. Pochmann et al. (2004) e ianni (2003 e 
2004) apontam como características do período dos anos 1980 no 
mundo: aumento das taxas de juros e da desregulamentação finan
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ceira; criação de novas instituições não bancárias, como fundos de 
investimento, de pensões e de companhias seguradoras; aumento 
dos ativos dos bancos comerciais pertencentes a não residentes, que 
passa de 5% do total em 1960 para 40% em 1990; as decisões das 
multinacionais perdem contato com as estratégias de desenvolvi
mento internas dos países; entre 1979 e 1991, o faturamento das 
quinhentas maiores multinacionais amplia se de US$ 721 bilhões 
para US$ 5,3 trilhões, respondendo por 1/3 das exportações in
dustriais, 3/4 do comércio de commodities3 e 4/5 do comércio de  
tecnologia e serviços. Esse processo representou também uma assi
metria da globalização porque, das 25 empresas multinacionais não 
financeiras com maiores ativos no exterior, seis estão nos EUa; 
quatro no reino Unido; alemanha e França têm três cada uma; 
Japão, Suíça e Holanda têm duas cada um; e itália, Espanha e Hong 
Kong têm uma empresa cada (Pochmann et al., 2004, p.32).

Netto (2003, p.81) explica:

a análise dos gastos ditos sociais do governo FHC, ao largo de 
quatro anos, comprova a sua firme disposição de, contendo ou re
duzindo os recursos alocados à implementação das políticas so ciais 
– e isto num quadro de crescimento das receitas da União –, dete
riorar ao limite a prestação de serviços. 

o maior ou menor investimento estatal em políticas sociais tem 
sido determinado pelas diferentes formas de enfrentamento às ma
nifestações da questão social, incorporando parte das reivindica
ções populares na busca de um consenso entre as classes sociais.

Com efeito, a função do Estado, a partir do momento em que as 
relações sociais se tornam mais complexas, tem sido a de manter as 

3. Commodities são mercadorias cultivadas em larga escala e mundialmente co
mercializadas. Podem ser agrícolas (café, soja, trigo, suco concentrado de la
ranja), minerais (bauxita, prata, ouro, etc.), financeiras (moedas negociadas em 
vários países, etc.) e ambientais (créditos de carbono). atualmente, lotes de ca
misetas brancas e calças jeans também são considerados commodities.
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condições de reprodução da sociedade na forma em que está orga
nizada no momento histórico. 

as primeiras reflexões de marx e Engels sobre o Estado capi
talista iniciadas com as observações dos fatos na Europa na mo
dernidade apontam para uma estrutura fechada, desprovida de 
contradições de interesses de classe, porque sua formação contava 
apenas com representantes da burguesia, levando os, evidente
mente, a organizar mecanismos de manutenção do statu quo  
vigente.

marx e Engels (1993) especificam que a propriedade privada na 
modernidade encontra se despojada da propriedade estatal, pois 
não possui mais a aparência de pertencimento a uma comunidade. 
assim, o Estado assume a função de preservação da propriedade 
privada, da segurança e da manutenção da ordem, na perspectiva 
da sociedade burguesa.

as reflexões de marx e Engels (1993, p.97) explicitam que

a esta propriedade privada moderna corresponde o Estado mo
derno, o qual, comprado paulatinamente pelos proprietários pri
vados através dos impostos, cai completamente sob o controle 
destes pelo sistema da dívida pública, e cuja existência, como é re
velado pela alta e baixa dos valores do Estado na bolsa, tornou se 
completamente dependente do crédito comercial concedido pelos 
proprietários privados, os burgueses.

desse modo, esses autores apontam como as relações entre o 
Estado e a sociedade burguesa se consolidam de forma interde
pendente, pois a sua própria existência depende do pagamento dos  
impostos, cuja origem se dá nas atividades exercidas pelos proprie
tários industriais e comerciais, tanto pela sua forma de taxação dos 
seus produtos como na forma da expansão do consumo de seus 
produtos, sendo, então, o pagamento dos impostos proveniente de 
toda a população consumidora, mas isso, concretamente, significa 
a expansão e a reprodução do capital.
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os autores (1993, p.97 8) continuam suas observações com a 
explicação:

através da emancipação da propriedade privada em relação à co
munidade, o Estado adquire uma existência particular, ao lado e 
fora da sociedade civil; mas este Estado não é mais do que a forma 
de organização que os burgueses necessariamente adotam, tanto no 
interior como no exterior para a garantia recíproca de sua proprie
dade e de seus interesses.

o Estado exerce então seu poder com a coerção, em geral de 
forma violenta, pelos setores responsáveis pela segurança, sob a 
proteção de legislação pertinente.

ocorre, entretanto, que as lutas sociais obrigaram o Estado a in
corporar mecanismos de participação da classe trabalhadora e de 
controle das ações estatais, levando para seu âmbito a contradição 
dos interesses das diferentes classes sociais.

após a morte de marx, Engels observa a complexidade que  
o Estado adquire com a participação política da classe operária,  
em particular pela possibilidade de votar e ser votada, mas dando 
origem ainda a novas formas de dominação estatal, como na propa
gação da educação. o Estado deixa de ser o “comitê da burguesia”, 
e passa a ser resultante de um “contrato”, como afirma Engels:

o império alemão, como todos os pequenos Estados, e, em geral, 
todos os Estados Modernos, é produto de um pacto: primeiramente, 
de um pacto dos príncipes entre si, e depois, dos príncipes com o 
povo. Se uma das partes quebra o pacto, todo ele é nulo e a outra 
parte está desobrigada. (apud Coutinho, 1996, p.27, grifos do 
autor)

mészáros analisa o Estado como sendo pertencente à segunda 
ordem das mediações do capital,4 necessárias à reprodução da pri

4. mészáros (2006, p.180) resume as mediações de segunda ordem do capital 
como sendo: a família nuclear; os meios alienados de produção; o dinheiro; os 
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meira ordem, qual seja, a relação de produção que se estabelece 
entre o homem e a natureza.

as mediações de segunda ordem se sobrepõem às de primeira 
ordem na sociedade complexa do capital na atualidade, cuja orga
nização torna se fundamental para a reprodução sociometabólica 
do capital, tendo em vista a redução drástica da ocupação da força 
humana de trabalho na produção industrial, graças ao desenvolvi
mento tecnológico. 

além da função coercitiva em defesa da propriedade privada, o 
Estado exerce um profundo controle da política econômica do país, 
é responsável pela transmissão dos valores da educação que per
mitem a reprodução do capital, mas também se torna o agente fis
calizador das leis que surgem para proteção dos trabalhadores e de 
limitação ao poder da classe hegemônica, promulgadas como resul
tado dos embates dos diferentes interesses de classe.

a posição de arrecadador de impostos coloca o Estado em si
tuação singular: a burguesia deplora os impostos, proclama a inefi
ciência do Estado, apontando o como causador dos males da 
sociedade, mas, em tempos de crise, busca diretamente sua inter
venção para injetar recursos públicos nas empresas privadas para 
evitar sua falência, sob o discurso da manutenção dos empregos, o 
que nunca conseguem cumprir.5

Essa variação de opinião, conforme sua própria necessidade, 
acerca do Estado por parte do empresariado é analisada por 
mészáros (2006, p.138 9):

objetivos fetichistas de produção; o mercado mundial e as diferentes formas de 
formação do Estado.

5. a crise mundial do capital iniciada em 2008 demonstrou de sobejo a correria de 
empresas, de todos os setores, inclusive financeiro, para suplicar investimentos 
públicos diretos para evitar a falência. indiretamente, o Estado também foi 
convocado a reduzir a arrecadação de impostos sobre mercadorias, de modo a 
facilitar o consumo pela classe trabalhadora. apesar do auxílio com recursos 
públicos para o setor privado, os postos de trabalho têm sido constantemente 
reduzidos, conforme previsão da oit.
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Sob as condições de fracassos e distúrbios econômicos é que eles (os 
capitalistas) são obrigados a reconhecer a importância dos parâme
tros sistêmicos e – esquecendo ou varrendo para baixo do tapete as 
críticas de adam Smith sobre a política e os políticos “perigosos” e 
também os “tolos” – fazem meia volta, implorando a intervenção 
do governo para assegurar a expansão econômica geral. Pois são 
obrigados a perceber que, sem a livre expansão ininterrupta da eco
nomia, eles próprios, como indivíduos no mais alto escalão de suas 
próprias empresas, não poderão acumular nem para si nem para 
suas firmas. 

o Estado detém ainda a propriedade de imóveis, é gerenciador 
dos valores recebidos como impostos e é o comprador da força de 
trabalho nos empregos públicos para a prestação de serviços. Essa 
posição coloca o, simultaneamente, como importante consumidor 
de produtos que são utilizados na sua organização e realização dos 
serviços, permitindo a existência de várias empresas fornecedoras, 
entre fabricantes e comerciantes, dos produtos de que necessita em 
sua estrutura organizacional e funcional.

os mecanismos de participação da classe trabalhadora na orga
nização do Estado e no seu controle, como no caso dos conselhos 
gestores e de cidadania, tornam as relações bastante complexas, 
tanto na esfera estatal como na totalidade das relações sociais.

os poderes do Estado nação foram alterados com a vigência 
dos princípios neoliberais, eliminando as fronteiras para o capital 
financeiro e para a entrada de empresas transnacionais, descom
promissadas com os objetivos de cada país, mantendo apenas seu 
propósito de expansão e reprodução do capital.

o poder coercitivo e repressivo do Estado tem demonstrado na 
experiência histórica não ser suficiente para sufocar os anseios 
emancipatórios da classe trabalhadora, pois “nem a garantia dis
sua sória do Estado contra a potencial rebelião política pode eli
minar completamente as aspirações emancipatórias (autocontrole) 
da força de trabalho” (mészáros, 2006, p.127).

o autor observa que existe uma relação de reciprocidade entre a 
base sociometabólica do sistema do capital e o Estado moderno, o 
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qual permite a materialização de diversas estruturas de reprodução 
da sociedade de modo a consolidar o sistema econômico do capital.

o processo de reprodução da sociedade, porém, para mészáros 
(2006, p.125), é permeado por contradições, e existe, intrinseca
mente,

uma grande dissonância estrutural entre o Estado moderno e as es
truturas reprodutivas socioeconômicas do capital: dissonância essa 
que é muito relevante para a avaliação de perspectivas futuras. Ela 
diz respeito inicialmente à ação humana de controle – o sujeito so
cial – em relação à escala cada vez mais extensa da operação do sis
tema do capital. 

assim, as determinações econômicas e a ação do Estado como 
parte integrante das estruturas reprodutivas da sociedade, que per
mitem o seu funcionamento de forma ininterrupta, não são inevitá
veis, em virtude da ação do sujeito social, que pode potencializar as 
contradições internas do sistema do capital de modo a romper com 
o círculo vicioso existente para a reprodução das condições vi
gentes.

mészáros (2006, p.126) identifica que mesmo os controladores 
do capital que ocupam posições de gestão, seja no âmbito privado, 
seja no âmbito estatal, muito embora se identifiquem com a pro
posta capitalista, não possuem o poder de controlá lo, pois estão 
eles mesmos submetidos “pelas exigências fetichistas do capital”, o 
que significa um controle sem sujeito, ou, ainda, uma incontrolabili
dade inerente ao próprio sistema.

a sociedade do capital possui como fundamento da contradição 
da reprodução, 

a tendência a uma crescente socialização da produção no terreno 
global do capital. Este processo transfere objetivamente algumas 
potencialidades de controle aos produtores (ainda que, na estrutura 
da ordem sociometabólica estabelecida, apenas em sentido nega
tivo), abrindo algumas possibilidades de aguçar ainda mais a in
controlabilidade do sistema do capital. (mészáros, 2006, p.127)
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dessa maneira, se o Estado se constitui em elemento funda
mental para a sustentação e a reprodução da sociedade capitalista, 
também reflete as contradições do próprio sistema e gera outras, à 
medida que incorpora reivindicações populares e pela impossibili
dade de controle total do capital, apesar de todo o seu aparato.

a relação entre o Estado e as empresas de fins lucrativos e as 
organizações sociais não governamentais sem finalidade econômica 
se alterou nas últimas décadas, e as últimas aparecem como “par
ceiras” do Estado, complementando serviços e atividades, mas, ao 
mesmo tempo, dependendo da sua intervenção para a sobrevi
vência, seja na forma direta de subvenções, seja na forma indireta, 
através de concessões tributárias e outros mecanismos da economia 
para seu favorecimento.

Embora não tenha sido objeto de nossas análises a constituição 
das entidades sociais, é importante observar que a proliferação  
de demanda do Serviço Social nesses locais está dentro de uma  
estratégia de desmonte das instituições públicas, com o Estado de
legando à sociedade civil o cumprimento do que deveria ser aten
dimento universalizante, deixando a cargo das oNGs o acesso a 
pequena parcela da população que necessita dos serviços. 

a Loas (1993) prevê a participação de entidades e organizações 
de assistência social da sociedade civil, desde que obedeçam a  
algumas normas. a primeira condição é a inscrição da entidade  
no Conselho municipal de assistência Social, como prevê o seu  
artigo 9o, parágrafo 3o, o que também é condição prévia para a ob
tenção do certificado de entidade de fins filantrópicos, concedido 
pelo Conselho Nacional de assistência Social (CNaS), como pre
visto no artigo 18, inciso iV da mesma lei.

do ponto de vista jurídico, as organizações sociais que não  
possuem finalidades lucrativas, a partir da vigência do novo Có
digo Civil de 2002, podem ser classificadas como fundações ou  
associações.

as fundações se constituem a partir de doações específicas, que 
devem ser utilizadas na sua manutenção (artigo 62 e seguintes).

as associações estão previstas no artigo 53:
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Constituem se as associações pela união de pessoas que se orga
nizam para fins não econômicos.

Parágrafo único: Não há, entre associados, direitos e obrigações 
recíprocos.

o Estado já havia criado, anteriormente ao Código Civil, meca
nismos que possibilitam sua desresponsabilização dos serviços a 
serem prestados à população, como a Lei no 9.637/1998, do go
verno FHC, que define o que são organizações sociais (oSs) em 
seu artigo 1o e permite a celebração de contratos de prestação de 
serviços para o poder público:

o Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais 
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas  
atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao  
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio 
ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos 
nesta lei.

E estabelece em seu artigo 2o:

São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas 
no artigo anterior habilitem se à qualificação como organização so
cial:

i – comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo 
sobre:

a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de 
atuação;

b) finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investi
mento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das pró
prias atividades;

c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de delibe
ração superior e de direção, um conselho de administração e uma 
diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele 
composição e atribuições normativas e de controle básicas pre
vistas nesta Lei;
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d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação 
superior, de representantes do Poder Público e de membros da co
munidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral;

e) composição e atribuições da diretoria;
f) obrigatoriedade de publicação anual, no diário oficial da 

União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do con
trato de gestão;

g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados na 
forma do estatuto;

h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patri
mônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desli
gamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da 
entidade;

i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados 
ou das doações que lhe forem destinados, bem como dos exce
dentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de ex
tinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social 
qualificada no âmbito da União, da mesma área de atuação, ou ao 
patrimônio da União, dos Estados, do distrito Federal ou dos mu
nicípios, na proporção dos recursos e bens por estes alocados;

ii – haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade de 
sua qualificação como organização social, do ministro ou titular de 
órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente 
ao objeto social e do ministro de Estado da administração Federal 
e reforma do Estado.

Esse dispositivo legal permite praticamente a “terceirização” 
dos serviços de competência do poder público, onerando a socie
dade civil, sob um discurso de pretensa solidariedade.

além da lei das oSs há a Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, 
que dispõe sobre as organizações da sociedade civil de interesse pú
blico (oscips), e sobre o termo de parceria entre o poder público e 
as oscips. Esse mecanismo legal oferece também recurso para que 
o Estado transfira suas responsabilidades à sociedade civil, em 
áreas diferentes, a instituições privadas sem fins lucrativos.
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a resolução do Conselho Nacional de assistência Social 
(CNaS) no 191, de 10 de novembro de 2005, a partir das normas do 
novo Código Civil, regulamenta o artigo 3o da Loas acerca das enti
dades e organizações de assistência social, indicando suas caracte
rísticas fundamentais no artigo 1o:

Consideram se características essenciais das entidades e organiza
ções de assistência social para os devidos fins:

i – ser pessoa jurídica de direito privado, associação ou fun
dação, devidamente constituída, conforme disposto no artigo 53 do 
Código Civil Brasileiro e no artigo 2o da Loas;

ii – ter expresso, em seu relatório de atividades, seus objetivos, 
sua natureza, missão e público conforme delineado pela Loas, pela 
PNaS e suas normas operacionais;

iii – realizar atendimento, assessoramento ou defesa e garantia 
de direitos na área da assistência social e aos seus usuários, de forma 
permanente, planejada e contínua;

iV – garantir o acesso gratuito do usuário a serviços, programas, 
projetos, benefícios e à defesa e garantia de direitos, previstos na 
PNaS, sendo vedada a cobrança de qualquer espécie;

V – possuir finalidade pública e transparência nas suas ações, 
comprovadas por meio de apresentação de planos de trabalho, rela
tórios ou balanço social de suas atividades ao Conselho de assis
tência Social competente;

Vi – aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado 
operacional integralmente no território nacional e na manutenção e 
no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;

Parágrafo único: Não se caracterizam como entidades e organi
zações de assistência social as entidades religiosas, templos, clubes 
esportivos, partidos políticos, grêmios estudantis, sindicatos, e as
sociações que visem somente ao benefício de seus associados que 
dirigem suas atividades a público restrito, categoria ou classe.

os demais artigos – do 2o ao 7o – dessa resolução preveem as 
atividades que as entidades podem realizar e sua adequação à legis
lação em vigor referente à assistência social, para sua inclusão no 
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Sistema Único de assistência Social – Suas, e, assim, estarem aptas 
a receber recursos públicos.

o Conselho municipal de assistência Social é a primeira ins
tância para a regulamentação e adequação das entidades de assis
tência social para o funcionamento do Suas.

Embora as organizações religiosas não sejam consideradas enti
dades de assistência social, sua presença é marcante na estrutura e 
funcionamento de muitas dessas entidades, no direcionamento das 
suas finalidades e na forma de atendimento. No caso das organiza
ções de Bebedouro, a própria nomenclatura indica sua influência  
e, às vezes, resistência em adequação do nome à legislação atual, 
como a utilização da palavra menor em vez de criança e adolescente.

a influência da religiosidade facilita, evidentemente, as práticas 
de filantropia, em resistência ao entendimento de assistência social 
enquanto direito e política pública.

Por outro lado, o discurso da solidariedade entre pessoas, esva
ziado de conteúdo político, a desconsideração da divergência dos 
interesses entre as classes sociais, abre campo para o crescimento 
das organizações não governamentais, que incorporam a ideologia da 
participação social, da responsabilidade da sociedade civil no aten
dimento às necessidades da população, porém dependendo dos re
cursos públicos para sua sobrevivência.

a solidariedade que se propaga não se refere à identificação de 
interesses de classe, até porque, se houvesse a verdadeira solidarie
dade, a produção seria socializada, a renda e a riqueza distribuídas, 
sendo desnecessário qualquer outro mecanismo compensatório 
para atendimento às necessidades humanas e sociais da classe tra
balhadora.

o autor Carlos montaño (2003, p.53 9) realizou um estudo crí
tico a respeito do chamado “terceiro setor”, em que aponta diversas 
fragilidades do termo.

a sociedade é compreendida a partir de esferas: o setor é ter
ceiro em relação ao público – Estado, primeiro – e ao privado – 
mercado, segundo. o conceito parte da premissa de que ambos não 
conseguem enfrentar adequadamente os “problemas sociais”, pois 
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o Estado é burocrático, ineficiente, e o mercado está voltado para o 
lucro, para a acumulação e expansão do capital, e portanto não é sua 
tarefa (montaño, 2003). Compete, então, às organizações não go
vernamentais, menos onerosas, mais “enxutas” em sua estrutura, 
realizar a prestação de serviços sociais, juntamente com o Estado.

outra dificuldade em relação ao termo é definir quais institui
ções podem ser classificadas como pertencentes ao terceiro setor: 
entidades sem fins lucrativos, filantrópicas, movimentos sociais, 
fundações, grupos sociais. montaño (2003, p.55) afirma que não há 
um consenso entre os autores. menciona que nos anos 1970 e 1980 
o termo foi inicialmente utilizado em estreita relação com a filan
tropia, e posteriormente, no rio de Janeiro, em 1996, foi utilizado 
no iii Encontro ibero americano do terceiro Setor,6 consolidando o 
conceito já utilizado em encontros anteriores.

montaño explica que, em 1998, no iV Encontro, foi definido 
que as organizações do terceiro setor são aquelas “privadas, não go
vernamentais, sem fins lucrativos, autogovernadas, de associação 
voluntária” (acotto & manzur, 2000, p.4, apud montaño, 2003, 
p.55). Esse conceito é muito amplo, podendo ser nele incluídas 
todas as variedades institucionais não lucrativas, atingindo qual
quer área de atuação, como sociedades protetoras de animais, por 
exemplo, e que não estão ligadas à prestação de serviços de atendi
mento às necessidades sociais da população.

outro aspecto que o autor considera (2003, p.57), diz respeito à 
expressão não governamental, pois muitas entidades trabalham ba
sicamente a partir dos recursos governamentais, principalmente 
aquelas que estabelecem os chamados termos de parceria com o 
poder público, num processo de terceirização do atendimento antes 
estatal. além disso, 

o Estado, ao estabelecer “parceria” com determinada oNG e não 
com outra, ao financiar uma, e não outra, ou ao destinar recursos a 

6. Segundo o autor, o referido encontro foi organizado pelo Gife (Grupo de insti
tutos, Fundações e Empresas).
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um projeto e não a outro, está certamente desenvolvendo uma ta
refa seletiva, dentro e a partir da política governamental, o que leva 
tendencialmente à presença e permanência de certas oNGs e não 
outras, e determinados projetos e não outros – aqueles selecionados 
pelo(s) governo(s). (montaño, 2003, p.57)

os critérios para a seleção de instituições, programas e projetos 
para recebimento do recurso público atendem aos objetivos ideoló
gicos do governo e não necessariamente às efetivas demandas apre
sentadas pela classe trabalhadora (montaño, 2003, p.57).

Entendemos assim, como o autor montaño explicita, que o 
termo terceiro setor não é adequado para designar o conjunto das 
instituições chamadas de não governamentais, pertencendo não à 
esfera entre o Estado e o privado, e sim à sociedade civil como  
um todo.

desse modo, as diretrizes nacionais estabelecidas pela legis
lação atual de assistência social enquanto política pública enfrenta 
imensos desafios, em meio a diversas estratégias de referência neo
liberal levadas a efeito pelos governos, especialmente a partir dos 
anos 1990.

a transferência da responsabilidade do Estado para a sociedade 
civil ocorre concomitantemente à diminuição de empregos, que se 
acelera com a reestruturação das empresas. o operariado é redu
zido, desaparecem profissões, ao mesmo tempo em que cresce a 
prestação de serviços, oferecendo novos espaços ocupacionais. 
Conforme apontado anteriormente, os estudos de Braverman in
dicam que o trabalho exercido na área de serviços faz parte da di
visão social do trabalho, estrategicamente situada para valorização 
e reprodução do capital.

o processo de financeirização da economia, especialmente na 
américa Latina, ao gerar uma pressão suplementar sobre o pro
cesso de valorização do capital, implica uma flexibilidade crescente 
dos salários e do emprego. [...] o sistema econômico passa a exigir 
para a sua reprodução a precarização e a intensificação do trabalho. 
E a pobreza, que antes resultava da manutenção de altas taxas de 
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lucro e da repressão à organização sindical, que comprimia os salá
rios de base, passa a estar associada à insuficiente geração de em
pregos. (Pochmann, 2004, p.54)

a institucionalização do Serviço Social, ocorrida sob a égide do 
capital, expande se simultaneamente ao aprofundamento da ques
tão social, no embate entre capital e trabalho. mesmo sob forte in
fluência dos postulados da igreja Católica, a categoria profissional 
foi em busca de novas bases conceituais, metodológicas e valorati
vas, mais apropriadas à realidade vivenciada em países na periferia 
do processo de mundialização do desenvolvimento econômico do 
capital.

a nova demanda por prestação de serviços, inclusive para o Ser
viço Social, se traduz em grande parte pela iniciativa pública, que 
incorpora a maior parte da força de trabalho dos assistentes sociais, 
de acordo com o levantamento nacional já mencionado. Com a des
responsabilização do Estado na prestação dos serviços públicos e o 
aumento simultâneo da demanda, os serviços são praticamente ter
ceirizados, assumidos por organizações da sociedade civil, que 
passa a ser responsabilizada também pelo atendimento das necessi
dades sociais, podendo alterar o quadro nacional, como ocorre no 
município de Bebedouro, em que o setor privado, incluindo em
presas, emprega majoritariamente a força de trabalho do Serviço 
Social.

o chamado terceiro setor também absorve parcela significativa 
da profissão, permanecendo em quinto lugar como empregador, de 
acordo com a pesquisa nacional sobre os assistentes sociais no Brasil.

Em Bebedouro, as ocupações nas organizações não governa
mentais representam 45%, ocupando o segundo lugar como empre
gadoras, envolvendo 21 assistentes sociais, sendo que seis destas 
são também funcionárias públicas municipais, o que identifica 
também os baixos salários no âmbito municipal. Como apontado 
na introdução do presente estudo, as profissionais nas esferas esta
dual e federal não possuem outro vínculo empregatício.
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Cotidiano: espaço de vida e de luta

a totalidade social se manifesta no espaço da vida cotidiana, 
com seus valores, instrumentos, técnicas. é o espaço do repetitivo, 
da mimese, da heterogeneidade, pois o homem deve dedicar se a 
uma variedade imensa de tarefas para a sua sobrevivência. 

Para Heller (1985, p.17),

a vida cotidiana é a vida do homem inteiro; ou seja, o homem par
ticipa na vida cotidiana com todos os aspectos de sua individuali
dade, de sua personalidade. Nela colocam se “em funcionamento” 
todos os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas 
habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, ideias, ideo
logias.

a vivência do cotidiano pertence a qualquer ser humano, inde
pendentemente de sua posição na divisão social do trabalho, da 
classe social. é nesse espaço que se produzem e se re produzem as 
relações sociais, pois é onde o homem adquire as habilidades e os 
valores de sua classe social, realiza o trabalho para sua sobrevi
vência e todas as atividades que compõem sua vida social. 

a vida cotidiana se passa num determinado momento histórico, 
em uma sociedade dada, apresentando se diferente nas classes so
ciais, porém, o que existe de denominador comum é que a cotidia
nidade presentemente está marcada pela sociedade do capital, e 
suas formas metabólicas de reprodução perpassam cada momento 
da vida humana.

Pela rotina, pela repetição que se estabelece, forma se um am
biente favorável à alienação; no entanto, é no mesmo espaço que se 
produz a indignação e a criação do novo, é onde a história se plasma. 
a rotina favorece o aprendizado das tarefas corriqueiras, mas, de
vido ao seu fracionamento, também favorece a alienação pela perda 
da noção de totalidade.

a vida cotidiana é o espaço no qual se encontram as necessi
dades, as demandas, e no qual se constroem as respostas. o homem 
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necessita do repetitivo para seu aprendizado e a sociedade o consi
dera adulto quando consegue ter domínio das tarefas cotidianas, 
aprendidas de acordo com a sua classe social, com os valores, cos
tumes e ideologias. aprende as formas de comunicação e de inter
câmbio social (Heller, 1985). 

dada a heterogeneidade da vida cotidiana, composta pela orga
nização do trabalho e da vida privada, pelo lazer, pelo descanso, 
pela atividade social sistematizada, pelo intercâmbio e pela purifi
cação (Heller, 1985, p.18), as alternativas se apresentam ao ser so
cial e, dependendo do seu grau de comprometimento com o ser 
genérico, escolhe alternativas para além do seu eu, do seu indivi
dualismo. é a partir das escolhas que a história se constrói em  
determinada direção, o que pode ocorrer de modo consciente ou 
simplesmente modelando um comportamento de acordo com o 
senso comum.

o rompimento com a cotidianidade ocorre quando diversas ca
pacidades do homem se debruçam sobre uma questão na busca de 
respostas criativas, inovadoras, que imprimem mudanças na reali
dade vivenciada e, consequentemente, no próprio ser. Essa é a ele
vação da cotidianidade, e quando o homem volta para ela já não é 
mais o mesmo.

assim, é na vida cotidiana que se produz a práxis social, que “é 
tanto objetivação do homem e domínio da natureza quanto reali
zação da liberdade humana”, como afirma Kosik (2002, p.225). a 
práxis não é somente o trabalho para sobrevivência, é composta 
também pelo momento existencial, que forma a subjetividade hu
mana (Kosic, 2002, p.224).

Guerra (2007, p.103) entende por práxis 

o conjunto das objetivações humanas, por meio das quais os ho
mens realizam se enquanto seres humano genéricos, objetivações 
estas que não se reduzem ao trabalho. Entretanto, é por meio deste 
que o ser social se constitui, se expressa, se desenvolve, cria e recria 
relações sociais. a práxis é, em marx, não apenas uma categoria on
tológica, mas a categoria fundamente da História. (Grifos da autora)
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a história se processa nos acontecimentos da vida cotidiana, mas 
o que não é comum é a direção que se dá a esses acontecimentos, e é 
precisamente na construção da história que se encontra a possibili
dade de produzir novos conhecimentos, os quais podem permitir a 
introdução de ações, valores e ideias que sejam direcionados para a 
construção de novas relações sociais, não apenas re produzindo o 
que se encontra historicamente determinado, mas determinando 
uma história futura, de uma sociedade em novas bases.

as determinações históricas são resultado da criação humana e 
devem ser modificadas pela própria ação do ser social. o determi
nismo é criticado por marx (1993, p.12) na iii tese sobre Feuer
bach, quando afirma:

a doutrina materialista sobre a alteração das circunstâncias e da 
educação esquece que as circunstâncias são alteradas pelos homens 
e que o próprio educador deve ser educado. Ela deve, por isso, se
parar a sociedade em duas partes – uma das quais é colocada acima 
da sociedade.

a coincidência da modificação das circunstâncias com a ativi
dade humana ou alteração de si próprio só pode ser apreendida e 
compreendida racionalmente como práxis revolucionária.

Para realizar algo autêntico, o homem precisa romper com a fa
miliaridade e a alienação da cotidianidade, precisa atuar sobre a ro
tina cotidiana com uma “violência”, no dizer de Kosik (2002, p.89), 
desconstruindo a e rompendo com a mimese. 

a transformação que ocorre nas circunstâncias e no próprio ser 
social não altera as relações sociais dominantes. a alteração de si 
próprio não pode ser realizada somente através do trabalho, da 
prévia ideação e da sua objetivação. o homem precisa do conheci
mento acumulado na realização de tarefas imediatas, cotidianas, 
mas também de ações autênticas, não espontâneas, de superação da 
cotidianidade, imprimindo mudanças em si para que possa dire
cionar suas ações para novas mudanças nas situações em que vive 
imerso.
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o homem pode reconhecer as alternativas existentes, como 
também suas próprias potencialidades e fazer suas opções de forma 
consciente, de acordo com o direcionamento que deseja dar à socie
dade. Como afirma Kosik (2002, p.90):

Na modificação existencial o sujeito do indivíduo desperta para as 
próprias potencialidades e as escolhe. Não muda o mundo, mas 
muda a própria posição diante do mundo. a modificação existencial 
não é uma transformação revolucionária do mundo; é o drama indi‑
vidual de cada um no mundo. Na modificação existencial o indi
víduo se liberta de uma existência que não lhe pertence e se decide 
por uma existência autêntica também pelo fato de julgar a cotidiani
dade sub specie mortis. (Grifos do autor)

as pequenas mudanças não provocam modificações imediatas 
nas relações sociais, o que só poderá ocorrer com a transformação 
do modo de produção, e, para que a transformação qualitativa 
ocorra, é preciso que aconteçam as transformações quantitativas.

a práxis profissional é parte da práxis social, mas abrange mais 
do que a prática. implica uma relação dialética entre teoria e prá
tica, entre o singular vivido na prática profissional e o concreto 
pensado, que exige a identificação das determinações e da totali
dade social.

o trabalho do assistente social não possui apenas os elementos 
interventivos, pois cada ação possui uma fundamentação, ainda 
que desconhecida do profissional. o trabalho deve conter, assim, 
de modo consciente, os elementos teórico metodológicos que per
mitam a análise crítica da realidade social. a teoria permite a iden
tificação e a reflexão do conjunto de mediações que singulariza um 
fenômeno da realidade social, vivenciado na esfera da vida coti
diana. a vivência prática forma uma unidade da práxis quando  
é realizada de modo crítico e reflexivo. é na vivência do trabalho 
social que é possível a indignação que, iluminada com o suporte 
teórico, pode permitir o momento criador, a superação da cotidia
nidade, transformando a própria prática. 
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a reflexão teórica da realidade vivenciada permite a teorização 
da própria prática, e, então, torna se fonte do processo de cons
trução do conhecimento, torna se práxis profissional, uma relação 
crítica e criadora entre teoria e prática. 

Por isso, a teoria não pode se reduzir a um conjunto de métodos 
e técnicas da prática profissional, mas deve oferecer subsídios para 
a interpretação da realidade posta ao profissional. 

Guerra (2007, p.171 2) afirma que

a teoria, reduzida a um método de intervenção e caucionada pela 
experiência, ao extrapolar o âmbito do pensamento, objetiva se 
numa prática burocratizada. o método, por sua vez, constitui se 
num conjunto de procedimentos a serem adotados nas diferentes 
etapas tradicionalmente consagradas pela profissão como estudo, 
diagnóstico, intervenção, avaliação. agora, a repetitividade das 
ações, sancionada pela experiência e ancorada na teoria, permite a 
instituição de modelos de atuação profissional.

a prática investigativa e criadora do profissional só é possível 
quando este rompe com a barreira do cotidiano, da burocratização 
e dos modelos criados a partir de necessidades específicas.

as contradições e angústias do cotidiano da prática profissional 
são vivenciadas, muitas vezes, como um distanciamento da teoria, 
como desencanto dos objetivos profissionais apreendidos na fase 
da formação profissional e, quando os profissionais não buscam ou 
não conseguem um espaço para reflexão, não conseguem romper 
com a visão parcial da demanda apresentada, não conseguem 
atingir ou resgatar a noção de totalidade, compreendendo que as 
situações individualizadas, na verdade, existem igualmente para 
muitos outros indivíduos e também profissionais, ainda que assu
mindo outras particularidades. 

Sem a reflexão e a noção crítica de totalidade, a prática profis
sional pode se transformar em ativismo, com o cumprimento de 
tarefas e sem resgatar o caráter ontológico do trabalho, em sua di
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mensão criadora e criativa, capaz de gerar modificações positivas 
em si mesma e nas relações em que se encontra envolvido. 

a prática profissional, nesse sentido, não se torna práxis, 
porque não apresenta o conteúdo teórico metodológico refletido 
na prática.

Por outro lado, a partir das condições materiais, objetivas que se 
apresentam ao profissional, e de suas condições subjetivas, este 
pode conquistar espaços e alternativas que contribuam para a re
flexão de sua própria prática.

Para Guerra (2007, p.181),

se é no cotidiano profissional do assistente social que a sua instru
mentalidade se materializa, desse mesmo cotidiano emergem me
diações que lhe requisitam níveis de racionalidade mais elevados. 
o movimento teoria/prática, mediado pelo método, realiza se pela 
conversão recíproca do universal ao singular, da forma ao con
teúdo: universalidade e singularidade são superadas pela particula
ridade.

é no espaço cotidiano que estão presentes as contradições e as 
possibilidades de criação de novas relações sociais, mas elas pre
cisam ser apreendidas pelo esforço reflexivo.

a práxis profissional contribui não apenas para o enriqueci
mento da experiência no exercício de seu trabalho, mas também 
para o acúmulo teórico da profissão. o arcabouço teórico meto
dológico da profissão não é constituído por um “receituário”, mas 
sim por princípios, diretrizes e categorias de análise da realidade 
social, o que permite ao profissional desenvolver suas habilidades 
criativas e criadoras de novas situações que possibilitem a ação pro
fissional e da classe trabalhadora na luta pela defesa e afirmação de 
direitos já adquiridos e pela conquista de outros.

teoria e prática não estão dicotomicamente separadas, consti
tuindo uma unidade que, especialmente no Serviço Social, uma 
profissão de caráter preponderantemente interventivo, só poderá 
se desenvolver a partir da construção da práxis profissional.
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Cotidiano e sociabilidade profissional

Atividades e/ou projetos que desenvolve

a pergunta sobre as atividades e/ou projetos que desenvolve e a 
questão seguinte sobre procedimentos que realiza como assistente 
social causaram dificuldade de entendimento na reunião inicial. a 
expressão utilizada originalmente foi procedimentos técnicos7 e 
instrumentos, mas incorporamos ao questionário as sugestões 
dadas pelas profissionais presentes à reunião realizada para apre
sentação da pesquisa e do instrumental.

os instrumentais técnicos no Serviço Social tiveram uma sobreva
lorização excessiva nas décadas anteriores a 1990, acompanhando 
a formação positivista funcionalista e uma pseudocientificidade 
cen trada na racionalidade e na técnica, acompanhando as tendên
cias daquele momento histórico e as influências do Serviço Social 
realizado em países do hemisfério Norte. a partir do movimento 
de reconceituação e do amadurecimento da profissão no Brasil  
e da introdução da nova lógica curricular, existe uma dificuldade 
em abordá los na formação profissional. as assistentes sociais par
ticipantes da presente pesquisa que se formaram antes das mu
danças curriculares comentaram a dificuldade que as mais jovens 

7. Pela nossa convivência cotidiana com outras profissionais, tanto na esfera pú
blica quanto na privada, já havíamos detectado a dificuldade em se identificar o 
que são técnicas e o que são instrumentos de trabalho, sendo mais acentuada a 
dificuldade entre as profissionais mais recentes, pois existe dificuldade ou até 
resistência em se tratar do tema específico dentro dos novos parâmetros cur
riculares, embora exista um consenso de que os instrumentais devam estar  
incluídos nos conteúdos de Processos de trabalho e/ou em disciplinas rela
cionadas ao estágio. também é de se notar a ausência de literatura específica 
atualizada no Serviço Social. durante nossa participação na XiX Conferência 
mundial de Serviço Social, em 2008, tivemos a oportunidade de conversar com 
duas estudantes de mestrado na PUC/SP que desenvolviam suas pesquisas na 
área dos instrumentais técnicos do Serviço Social; elas expuseram suas dificul
dades em encontrar literatura atualizada, bem como certa resistência por parte 
de alguns colegas e professores para abordar o tema.
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possuem para a elaboração de projetos e relatórios; quando ques
tionadas pelas mais antigas, respondem que não aprenderam em 
sua formação. Entendemos que há necessidade de maiores refle
xões sobre o tema, não de modo a supervalorizar os aspectos téc
nicos, mas também de não minimizar a sua importância no processo 
de formação profissional, como parece ser a situação atual.

a própria literatura atual ainda é incipiente sobre os instrumen
tais da profissão, mas o tema já começa a ser tratado em alguns 
programas de pós graduação em Serviço Social stricto senso.8

o levantamento apontou que as assistentes sociais realizam 
com maior frequência nas entidades sociais acompanhamento fa
miliar, elaboração de projetos, coordenação e execução de projetos; 
essas atividades podem indicar a necessidade de sobrevivência da 
entidade, pois os projetos são instrumentos indispensáveis atual
mente para a inscrição das entidades sociais no CmaS e para a  
solicitação de recursos, sejam eles de origem pública ou privada, 
juntamente com a apresentação periódica de relatórios. a elabo
ração e execução de projetos contribuem para sistematizar as ações 
desenvolvidas, mas, quando realizados em grande quantidade, pode 
ocorrer a superposição de ações ou uma fragmentação excessiva da 
realidade, favorecendo a perda da noção de totalidade da questão 
social.

os projetos podem ser ainda um indicativo da necessidade de 
adequação do atendimento dessas entidades à legislação atual da 
assistência social, que determina que as ações prestadas aos usuá
rios sejam contínuas, voltadas à proteção social e fortalecimento 
dos vínculos familiares e da convivência comunitária. 

Como as atividades mencionadas com maior frequência foram 
as de acompanhamento familiar, elaboração de projetos e coor
denação e execução de projetos, além do estudo socioeconômico, 
podemos depreender que as ações estão centralizadas no atendi
mento à família, independentemente da área específica em que a 

8. interessante tese de doutorado foi realizada recentemente no Programa de Pós
Graduação da UNESP – Franca por Brandão (2006).
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instituição atue, como preconiza um dos objetivos da Política Na
cional de assistência Social: “assegurar que as ações no âmbito da 
assistência social tenham centralidade na família, e que garantam  
a convivência familiar e comunitária” (constante do item 2.3 da 
PNaS).

Por outro lado, a pesquisa, fundamental para uma prática re
flexiva, investigadora e criativa, foi mencionada apenas três vezes, 
o que pode ser uma dificuldade relacionada ao pouco tempo em 
que a maioria trabalha nas instituições e ao acúmulo de trabalho daí 
decorrente.

a supervisão de estagiários, embora mencionada por várias 
profissionais, era oferecida somente em três instituições no período 
pesquisado, tendo as profissionais mencionado seu desconheci
mento do(s) motivo(s) que levam ao não preenchimento das vagas, 
se é por falta de demanda ou se não há interesse dos alunos por falta 
de remuneração. Ver tabela 25 e Gráfico 23.

tabela 25 – atividades e/ou projetos que desenvolve

Tipo Frequência

acompanhamento familiar 15

Elaboração de projetos 13

Coordenação, execução de projetos 11

Estudo socioeconômico 9

articulação da rede de atendimento 5

acolhimento inicial 3

Entrosamento com Conselhos 3

Pesquisa 3

Supervisão de estágio 3

trabalho interdisciplinar 6

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.
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as assistentes sociais mencionaram outras atividades uma vez:

– reunião com voluntários para orientação da execução da ati
vidade;

– organização de prontuários;
– apoio técnico à coordenação;
– reuniões com diretoria;
– organização de eventos de recreação;
– dFC (diagnóstico Familiar e Comunitário);
– acompanhamento de crianças e adolescentes em consultas 

médicas;
– monitoramento de medicação;
– genograma.

as atividades que as assistentes sociais desenvolvem são bas
tante diversificadas. Pela própria fragmentação da atuação, há di
ficuldade em se perceber o objetivo principal da intervenção 
enquanto totalidade. algumas ações são pertinentes à área de pro
fissionais da saúde, como o acompanhamento de crianças e adoles
centes em consultas médicas e monitoramento de medicação, mas 
acabam sendo realizadas por elas por serem atividades socialmente 
aceitas como tarefas femininas.

o genograma é um instrumental utilizado na terapia familiar. 
Segundo as informações verbais das assistentes sociais na reunião 
realizada, um grupo da cidade de São José do rio Preto ofereceu o 
curso de especialização em terapia Familiar na cidade de Bebe
douro, e também na forma de curso de extensão, com carga horária 
menor, o que facilitou o acesso ao conteúdo. 

as práticas terapêuticas são presentemente objeto de discussão 
pelos órgãos representativos da categoria e existem dois pareceres 
do CFESS9 contrários à sua utilização, com o argumento de que 
não faz parte da formação básica do assistente social, embora vários 
profissionais realizem trabalho clínico.

9. os pareceres estão disponíveis no site do CFESS – www.cfess.org.br. 
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a ênfase conteúdos da área da Psicologia fez parte da formação 
do assistente social até a última mudança curricular, dentro das dis
ciplinas de Serviço Social de Caso e Serviço Social de Grupo. a dis
ciplina de Serviço Social de Comunidade estava voltada para o 
trabalho coletivo com populações. a partir de 1996, a categoria 
profissional aprovou proposta de mudanças na formação do assis
tente social, as quais foram implantadas a partir de 2002, com a 
aprovação do Conselho Nacional de Educação. a grade curricular 
do Serviço Social atual não possui mais a ênfase na área de Psico
logia ou nos chamados estudos de casos.

é uma tendência conservadora no meio profissional e que não 
mais se coaduna com o processo de discussão da profissão, com o 
projeto ético político e com a própria formação, devendo estar cir
cunscrita aos profissionais de Psicologia, devidamente preparados 
desde a graduação para o exercício da prática terapêutica. 

as diretrizes Curriculares propostas pela abepss possuem 
nova lógica a partir de três núcleos de fundamentação, que agrupam 
os diversos conteúdos: núcleo de fundamentos teóricometodoló
gicos da vida social; núcleo de fundamentos de formação sócio
histórica da sociedade brasileira; e núcleo de fundamentos do 
trabalho profissional. 

de acordo com as diretrizes Curriculares/abepss (1996, p.16), 
o conteúdo de Psicologia, pertencente ao núcleo de fundamentos 
teórico metodológicos da vida social, deve ser o seguinte:

a constituição da Psicologia no campo científico. as principais 
matrizes teóricas do debate contemporâneo das relações indi ví
duo sociedade. a fundamentação das questões relativas ao desen
volvimento da personalidade e dos grupos sociais. a constituição 
da subjetividade no processo de produção e reprodução da vida 
social.

a ementa não possui conteúdo suficiente para a formação tera
pêutica, nem a especialização existente em terapia Familiar, embora 
seja aberta a profissionais de diferentes áreas; entendemos que a prá
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tica terapêutica só deve ser exercida por profissionais que tenham em 
sua formação básica conteúdos adequados para tal finalidade.

além disso, a tendência à individualização dos problemas tem 
influência positivista funcionalista, que considera a totalidade so
cial como devidamente ordenada, cujas partes, ou indivíduos, 
grupos, comunidades, devem estar “integrados” à ordem vigente, 
sem qualquer questionamento à estrutura social. o erro pertence à 
parte, e nunca à estrutura social. Essa interpretação não incorpora a 
discussão crítica da realidade da sociedade do capital, como ocorre 
no projeto ético político da profissão.

o acompanhamento de crianças e adolescentes às consultas mé
dicas e o monitoramente de medicação não podem ser atividades da 
profissão de assistente social, e estão ligadas à área da enfermagem, 
de cuidados médicos. é provável que as entidades sociais não dis
ponham de recursos para contratação de profissionais de outras 
áreas, e a assistente social, diante da necessidade institucional e do 
próprio usuário, realiza a atividade, entendida como resposta a 
uma necessidade social e não específica da área de saúde.

importante salientar que o cuidado de saúde é aceito na socie
dade como sendo, geralmente, uma função feminina, ligada ao 
exercício da maternagem.

Quanto à participação em reuniões com diretoria, foi citada 
apenas duas vezes, enquanto 17 afirmam que participam do pro
cesso de decisão e do planejamento da instituição, o que ocorre, em 
geral, através de reuniões.10 

Procedimentos realizados

dentre os procedimentos realizados para o cumprimento das 
atividades que lhes foram atribuídas pela instituição, os mais fre
quentes foram entrevista, reunião e visita domiciliar.

10. importante mencionar que, nos contatos informais com as profissionais e na 
reunião preparatória da pesquisa, várias assistentes sociais salientaram sua par
ticipação em reuniões de diretoria.



202 EDméIA CoRRêA NETTo

anamnese e grupo operativo também foram mencionados, 
mas pertencem à área da Psicologia. Salientamos, porém, que 
anamnese fez parte da nossa formação como assistente social, 
assim como de profissionais que se graduaram antes das modifica
ções curriculares, como conteúdo integrante da disciplina de Ser
viço Social de Caso. Como a prática ainda é utilizada com certa 
frequência, como apontou nosso estudo, percebemos novamente a 
presença da influência psicologizante na profissão, que pode ser 
característica de uma formação e/ou prática sincrética das profis
sionais.

Entre os procedimentos realizados com maior frequência estão 
a entrevista, a reunião e a visita domiciliar, o que significa que o 
contato com o usuário tem sido priorizado. as entidades sociais 
atendem não por proximidade da localização, mas por área 
específica de atendimento, o que significa que as residências das 
famílias atendidas poderão estar localizadas em vários pontos da 
cidade, demandando transporte para as visitas, o que nem todas as 
instituições oferecem. assim, parte das visitas domiciliares pres
supõe a utilização de veículo próprio, incorrendo em maior custo 
pessoal para o desenvolvimento do trabalho.11 a falta de trans
porte como dificultador da prática profissional foi mencionada em 
cinco instituições pelas profissionais participantes do estudo.

as atividades e os procedimentos que as assistentes sociais rea
lizam caracterizam um trabalho imaterial na prestação de serviços 
que cresce cada vez mais na atualidade. a diversificação das ativi
dades indica a intensificação do trabalho, incorporando a tendência 
no mundo do trabalho.

dal rosso (2008) explica que a diversificação do trabalho ocorre 
para que o trabalhador não necessite de pausa para descanso, e, 

11. Em nossa experiência como assistente social em entidade social nos anos 2002 e 
2003, cujas famílias atendidas residiam em extenso raio de distância, a utili
zação do transporte para visitas não era permitido, muito embora houvesse a dis
ponibilidade, o que nos obrigava a utilizar veículo próprio nas visitas, quando 
necessário, sem ressarcimento de custos pela instituição.
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sim, mude de atividade, o que provoca a sensação de “estar descan
sando” e sua atividade rende mais. No trabalho material, o resul
tado é o aumento da produção, e no trabalho imaterial, como no 
caso do Serviço Social, pode melhorar a qualidade do atendimento 
realizado. o autor (2008, p.31) explica que o processo de intensifi
cação do trabalho não ocorre somente com o trabalho material, e 
afirma:

é erro grosseiro supor que intensificação ocorre apenas em 
atividades industriais. muito ao contrário. Em todas as atividades 
que concentram grandes volumes de capital e que desenvolvem 
uma competição sem limites e fronteiras, tais como nas atividades 
financeiras e bancárias, telecomunicações, grandes cadeias de 
abastecimento urbano, nos sistemas de transportes, nos ramos de 
saúde, educação, cultura, esporte e lazer e em outros serviços 
imateriais, o trabalho é cada vez mais cobrado por resultados e 
maior envolvimento do trabalhador. tais atividades não materiais 
estão em estado avançadíssimo de reestruturação econômica e 
nelas o emprego de trabalho intensificado é prática corriqueira.

o Serviço Social tem sofrido um processo de intensificação no 
ritmo de trabalho tanto no serviço público como na área privada, 
quer seja pela drástica redução dos gastos sociais, quer seja pela 
precarização nas relações de trabalho. 

No caso das entidades sociais, a falta de recursos humanos pro
voca a sobrecarga de atividades para aqueles que enfrentam o de
safio de prestar seus serviços à população e que procuram suprir 
com sua própria atuação a ausência de outros profissionais, em de
trimento das atividades específicas de sua profissão.

Como a quantidade de trabalho é grande e diversificada, o ideal 
seria a existência de vários profissionais, e algumas instituições em 
Bebedouro possuem mais de uma ou várias assistentes sociais, mas 
que, entretanto, afirmam sempre sua dificuldade em cumprir todas 
as funções e tarefas que lhes são atribuídas, conforme relataram nos 
contatos pessoais.
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dal rosso (2008) faz uma distinção entre o trabalho imaterial 
gerado a partir do trabalho material, e o trabalho gerado a partir da 
imaterialidade. os serviços de consertos, reparação, ou nos bares, 
restaurantes, produção de alimentos tornam se praticamente uma 
extensão do trabalho industrial, apresentando várias de suas carac
terísticas. 

o trabalho imaterial exige mais habilidades diferenciadas, 
como afirma dal rosso (2008, p.33): 

os serviços com base na imaterialidade marcam diferenças signifi
cativas em relação ao trabalho industrial pelo fato de demandarem 
mais intensamente as capacidades intelectuais, afetivas, os apren
dizados culturais herdados e transmitidos, o cuidado individual e 
coletivo. 

E prossegue mais adiante suas reflexões (2008, p.33 4):

os setores que fazem apelo mais à inteligência, à afetividade, à ca
pacidade de representação cultural, à capacidade de relacionar se 
são os serviços de educação e cultura, os de saúde, os serviços 
sociais, os de comunicação e telefonia, os bancários e de finanças, 
importação e exportação e outros que surgiram com a revolução 
informática. tais serviços estão crescendo sistematicamente como 
empregadores de mão de obra nas últimas décadas. a pesquisa fu
tura precisa aprofundar o estudo de como aparece a questão da in
tensidade nessas formas imateriais.

a intensidade do trabalho do assistente social ainda não foi de
vidamente compreendida, pois, além dos resultados que se espera 
de sua ação profissional, também está o fato de trabalhar constan
temente com as refrações da questão social que se manifestam no 
cotidiano das pessoas como situações complexas, angustiantes e 
cuja solução imediata não está relacionada diretamente ao Serviço 
Social, dependendo de recursos institucionais e comunitários, com 
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sua efetiva resolução estando relacionada às transformações socie
tárias que ainda não ocorreram. 

tabela 26 – Procedimentos realizados

Tipo Frequência

Entrevista 15

reunião 10

Visita domiciliar 16

Encaminhamento 7

reunião de equipe 6

relatório 5

anamnese 5

Estatística 4

reunião com usuários 2

atendimento em grupo 2

Grupo operativo 2

Contato com parceiros 2

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.

outros procedimentos foram mencionados uma vez pelas assis
tentes sociais:

– palestras;
– visitas a empresas e escolas;
– organização de cursos.
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Participação em conselhos

das 19 assistentes sociais entrevistadas, 13 participam ou parti
ciparam de conselhos (tabela 27 e Gráfico 25).

os conselhos mencionados em que participam ou participaram 
como integrantes, representando a entidade social, foram: CmaS, 
CmdCa, CmS, CmPPNE, além de três profissionais que parti
cipam ou participaram de conselhos representando também a área 
governamental, em virtude do vínculo de trabalho com a Prefeitura 
municipal. 

das seis que nunca participaram, quatro colocaram como ob
servação que participam das reuniões do CmaS ou do CmdCa 
como ouvintes, indicando seu interesse pela relevância da ação dos 
conselhos. o CmaS é gestor de recursos da política de assistência 
social e o CmdCa possui recursos próprios provenientes da cam
panha anual para doação de parte do imposto de renda, tanto de 
pessoas físicas como de pessoas jurídicas.

a participação das assistentes sociais nos conselhos é bastante 
relevante, uma vez que é uma atividade que sai da rotina cotidiana 
de trabalho, e assume uma característica de participação na gestão 
das políticas sociais.

Heller (1985, p.51) considera que “a esfera política (o ato cons
ciente de assumir a práxis da integração), portanto, destaca se – tal 
como a atividade científica – da cotidianidade”, o que pode gerar 
uma suspensão total ou parcial dessa cotidianidade, imprimindo à 
realidade transformações maiores ou menores.

Por outro lado, é importante considerar que várias profissionais 
possuem dois ou mais vínculos de trabalho, inclusive com a Prefei
tura municipal, o que pode gerar uma posição no mínimo descon
fortável quando houver divergência de interesses entre o órgão 
gestor e as entidades sociais. algumas assistentes sociais trabalham 
em duas ou mais entidades sociais, cuja posição pode representar 
interesses divergentes, embora esteja representando apenas uma 
determinada entidade e não outra onde trabalha.
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Entendemos que essa situação pode gerar conflitos íntimos, 
profissionais e, em consequência, um alto nível de estresse, 
dificultando a ação cotidiana. o interesse profissional de defesa 
dos direitos da população podem não coincidir com os objetivos 
profissionais em algum momento, mas, como a assistente social re
presenta a entidade social no conselho, deve defender, assim en
tendem seus dirigentes, a posição da instituição. os baixos salários, 
cargas horárias reduzidas, precariedade nas condições de trabalho e 
a possibilidade sempre iminente de desemprego podem se consti
tuir em elementos altamente estressores, como afirma alves (2007, 
p.237):

o espectro do desemprego aberto e do precário mundo do trabalho 
é um poderoso “agente estressor”. a condição de proletariedade e 
de insegurança social em suas múltiplas formas, colocam no dia a 
dia, homens e mulheres diante de reações de seu organismo não 
muito diferentes das de seu ancestral diante de um lobo.

a indicação da elevada participação das assistentes sociais nos 
conselhos, por outro lado, evidencia a conquista de um espaço pro
fissional dentro das instituições, públicas ou privadas, uma vez que 
não há qualquer exigência para a participação de profissionais de 
Serviço Social. também indica que elas, ainda que imersas num 
contexto de conflitos, de precarização nas relações de trabalho, 
fazem uso da capacidade de escolher alternativas, valorizando sua 
participação nos conselhos e para isso lutando. 

a condição de subalternidade da profissão na sociedade é co
nhecida de sobejo, contra a qual as profissionais, de um modo 
geral, lutam constantemente. a situação encontrada demonstra 
que elas não desistiram de lutar por um trabalho em melhores 
condições, e que recebem algum reconhecimento por sua compe
tência profissional, como demonstra a condição de membro dos 
conselhos.
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tabela 27 – Participação em conselhos

Participa ou participou 
como membro

Nunca participou

13 6

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.

Gráfico 25 – Participação em conselhos

Participação em reuniões com assistentes sociais 
de outras instituições

Um dado significativo no presente estudo, é que, dentre as 19 
assistentes sociais, 16 participam de reuniões com colegas de outras 
instituições, o que pode ser um indicativo da articulação do tra
balho desenvolvido nas diversas organizações, dando a ideia de dis
cussão conjunta de situações e dificuldades na busca de alternativas 
comuns e/ou complementares (tabela 28 e Gráfico 26).

Na reunião inicial com as profissionais foi objeto de discussão, 
além do tema e do questionário da presente pesquisa, a atuação mais 
ampla das assistentes sociais no município. ressaltaram que o con

68,42%
(13)

31,58%
(6)

Participa ou participou como membro Nunca participou
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tato entre elas era frequente, especialmente em reuniões e encami
nhamentos gerais através de contatos telefônicos, o que pressupõe 
um bom entrosamento. Como aspecto negativo, as profissionais re
la taram que as reuniões tratam de assuntos imediatos do cotidiano 
profissional, não encontrando tempo para a discussão de temas mais 
amplos relacionados à profissão como um todo ou mesmo sobre  
as condições de trabalho encontradas.

tabela 28 – Participação em reuniões com assistentes sociais de outras ins
tituições

Sim Não

16 3

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.

Gráfico 26 – Participação em reuniões com assistentes sociais de outras 
instituições

Tipo de relacionamento com outras assistentes sociais

Ficou convencionado na reunião com as profissionais presentes 
como deveria ser compreendida a formalidade de relacionamento. 
referimo nos ao contato originado pelas relações profissionais e à 
informalidade pelo contato pessoal da vida privada.

a composição da vida cotidiana apresenta uma gama de dife
rentes atividades, chamada de heterogeneidade, e envolve organi
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camente, de acordo com Heller (1985, p.18), “a organização do 
trabalho e da vida privada, os lazeres e o descanso, a atividade so
cial sistematizada, o intercâmbio e a purificação”. 

as condições em que se realiza o trabalho na sociedade num 
dado momento histórico determina a reprodução e a produção das 
relações sociais. Na sociedade atual, o tempo dedicado ao trabalho 
de sobrevivência ocupa grande parcela das horas diárias, mas a vida 
do ser social não pode se confundir com o trabalho. o trabalho como 
realizado não proporciona as condições ideais para o de sen vol vi
mento pleno das habilidades e dos valores do humano genérico.

o cotidiano é um espaço heterogêneo em que a multiplicidade 
de tarefas se apresenta ao ser social, exigindo sua habilidade em so
lucionar situações imediatas. é o espaço do repetitivo, mas também 
precisa ser buscado o momento da reflexão.

Para que o ser social desenvolva suas potencialidades e os va
lores do humano genérico, é fundamental resgatar ou criar um es
paço em que possa haver reflexão, descanso e atividades prazerosas. 
o contato com outras profissionais é importante para identificar a 
articulação existente na mesma cidade. isto não implica, porém, o 
grau de organização da categoria, até porque foi explicitada na reu
nião a dificuldade encontrada em encontrar momentos comuns 
para reflexão mais ampla sobre o trabalho profissional.

além do relacionamento profissional, o estudo apontou a exis
tência também de vínculos pessoais entre as assistentes sociais, o que 
pode facilitar o entrosamento entre elas, principalmente conside
rando que a cidade não possui um elevado número de profissionais.12

tabela 29 – tipo de relacionamento com outras assistentes sociais

Formal Informal

13 6

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.

12. Como apontado na introdução do presente estudo, existem no município 41 
assistentes sociais. 
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Gráfico 27 – tipo de relacionamento com outras assistentes sociais

Frequência dos contatos com outras assistentes sociais

Sete assistentes sociais mantêm contato pouco frequente, e 12  
mantêm contatos frequentes ou muito frequentes, o que indica 
uma facilidade de comunicação entre as profissionais, podendo 
tornar o cotidiano profissional menos pesado, uma vez que ao 
menos a discussão de situações imediatas pode ocorrer e agilizar so
luções e encaminhamentos referentes à população atendida (tabela 
30 e Gráfico 28). 

tabela 30 – Frequência dos contatos com outras assistentes sociais

Muito frequente Frequente Pouco frequente

3 9 7

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.
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Contato com profissionais de outras áreas

Nosso estudo também apontou que todas as profissionais 
mantêm contato com profissionais de outras áreas, mesmo as que 
trabalham como único profissional de nível técnico em instituições 
que possuem menores recursos.13 Ver tabela 31 e Gráfico 29.

a questão se referiu apenas ao contato originado pelo exercício 
da profissão, e isso foi previamente esclarecido às assistentes so
ciais.

tabela 31 – Contato com profissionais de outras áreas

Sim Não

19 0

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.

13. através da reunião com as profissionais sobre a pesquisa, das visitas nas insti
tuições, dos contatos diversos com as profissionais e pela nossa experiência, 
embora esse aspecto não tenha sido objeto de nosso levantamento, identifi
camos que algumas entidades sociais dispõem apenas de um técnico de nível 
universitário, e este é a assistente social.

Gráfico 28 – Frequência dos contatos com outras assistentes sociais
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Gráfico 29 – Contato com profissionais de outras áreas

Tipo de relacionamento 
com profissionais de outras áreas

Nosso levantamento identificou que a relação das assistentes 
sociais com profissionais de outras áreas existe e esse aspecto foi 
levantado pelas próprias profissionais na reunião de apresentação 
da pesquisa (tabela 32 e Gráfico 30).

Elas preferiram responder em relação ao seu local de trabalho, 
pois existem diferenças nos locais de trabalho, tanto pela existência 
de outros profissionais como pela tipicidade do trabalho e abertura 
da coordenação/direção da instituição.

tabela 32 – tipo de relacionamento com profissionais de outras áreas

Formal Informal

15 11

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.
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Gráfico 30 – tipo de relacionamento com profissionais de outras áreas

Frequência dos contatos 
com profissionais de outras áreas

Em 22 locais de trabalho, as assistentes sociais mantêm contato 
muito frequente ou frequente com profissionais de outras áreas, e 
quatro, com pouca frequência. Em 85% dos locais de trabalho é 
possível o contato com técnicos de outras áreas de atuação, o que 
aponta para o trabalho articulado entre as próprias instituições que 
representam, o que pode enriquecer o trabalho profissional (tabela 
33 e Gráfico 31).

as profissionais esclareceram nos contatos14 que a complexi
dade das situações enfrentadas não pode ser compreendida somente 
pelo aspecto social, e que constantemente recorrem a profissionais 
de outras áreas para discussão e encaminhamentos, mesmo quando 
estes não existem na instituição em que trabalham.

tabela 33 – Frequência dos contatos com profissionais de outras áreas

Muito frequente Frequente Pouco frequente

9 13 4

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.

14. reunião, contatos pessoais e visitas às instituições.
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Gráfico 31 – Frequência dos contatos com profissionais de outras áreas

tabela 34 – Contato com diretoria da instituição

Sim Não

23 3

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.

os itens sobre os contatos com a diretoria da instituição 
referem se ao pessoal voluntário dirigente e foram por nós suge
ridos (tabela 34).

Na reunião de apresentação da pesquisa, no entanto, as profis
sionais presentes observaram que é importante também identificar 
se existe ou não possibilidade de participação no processo decisório 
da instituição, observando ainda que a mesma assistente social 
pode vivenciar possibilidades diferentes nos seus diferentes locais 
de trabalho.
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Em 23 postos de trabalho, as profissionais possuem contato 
com a diretoria; somente em três as assistentes sociais não mantêm 
esse contato.

Em 15 postos de trabalho, as assistentes sociais possuem con
tatos formais com a diretoria da entidade social, e, em oito, o con
tato é informal (tabela 35 e Gráfico 32).

tabela 35 – tipo de contato com diretoria da instituição

formal informal

11 8

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.

Gráfico 32 – tipo de contato com diretoria da instituição

Frequência de contato com a diretoria

a diretoria de uma entidade social é responsável pela manu
tenção e gestão dos recursos disponíveis, bem como por buscar ou
tras fontes de dinheiro, desde convênios a promoções festivas com 
finalidade de arrecadação de verbas. dada a complexidade da ta
refa, é comum observar trabalhadores envolvidos igualmente no 
trabalho voluntário. a coordenação da instituição é quase sempre 
ocupada por pessoa com formação universitária, como no caso de 
três assistentes sociais participantes da pesquisa. Para a busca de 
recursos em outras fontes, a pessoa do(a) coordenador(a) é funda
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mental para a adequação de documentos e orientação das ações a 
serem desenvolvidas. Por outro lado, as assistentes sociais também 
apresentaram a elaboração, coordenação e execução de projetos 
como uma das principais atividades desenvolvidas, e afirmaram 
estar diretamente ligadas à captação de recursos.

dos 23 postos de trabalho com contato com a diretoria, em 21 
os contatos são muito frequentes ou frequentes, e somente em dois 
locais os contatos são pouco frequentes (tabela 36 e Gráfico 33).

tabela 36 – Frequência de contato com a diretoria

Muito frequente frequente Pouco frequente

11 10 2

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.

Gráfico 33 – Frequência de contato com a diretoria

Participação no processo decisório 
e planejamento da instituição

dos 23 postos de trabalho onde as assistentes sociais possuem 
contato com a diretoria, em 17 deles as profissionais participam do 
processo decisório e do planejamento da instituição (tabela 37 e 
Gráfico 34).
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a conquista das assistentes sociais em participar do planeja
mento da instituição ocorre num espaço de contradições e simulta
neamente à precariedade das condições de trabalho e precarização 
nas relações trabalhistas, com pouco espaço de decisão, e sim de 
influência nas decisões. 

Não foi possível identificar no estudo15 o grau de influência do 
seu saber e do seu direcionamento político nas ações, mas, mesmo 
sendo um espaço contraditório, fica a possibilidade de luta por me
lhores condições de trabalho, bem como pela execução de uma po
lítica de assistência social na ótica do direito e não do favor, da 
filantropia, ainda que os últimos tenham relevância entre as enti
dades sociais.

isso demonstra também que a profissão começa a conquistar 
espaços para além do simples cumprimento de tarefas. a elabo
ração de projetos contribui no planejamento das ações, na sistema
tização, mas, se realizada em excesso, pode levar à perda da noção 
da totalidade e ao não atendimento dos objetivos institucionais. Por 
isso, precisa ser utilizada com cuidado e competência teórico
operativa, e de modo a desvendar os verdadeiros objetivos da ação 
pretendida.

o envolvimento das assistentes sociais no planejamento e nas 
decisões da instituição, aliado à participação nos conselhos gestores 
e de cidadania, demonstra que as profissionais, ainda que com 
baixos salários, longa jornada fracionada em pequenas partes em 
diferentes vínculos de trabalho, difíceis condições de trabalho, con
quistaram algum reconhecimento profissional. demonstra ainda 
que as condições ruins de trabalho podem dificultar, mas não im
pedir totalmente que elas façam avançar as conquistas da profissão.

Sua participação na gestão institucional e nos conselhos, entre
mentes, não garante per se o avanço, mesmo porque vai depender 
do posicionamento político ideológico da assistente social para in

15. o presente estudo possuía originalmente um segundo momento de entrevistas 
semiestruturadas com as profissionais, mas foi suprimido em decorrência das 
dificuldades apresentadas por algumas profissionais.
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fluenciar ações na direção da transformação ou da reprodução das 
relações sociais e dos valores hegemônicos. 

daí a importância de se criar espaços de reflexão no mimético 
dia a dia, em que as ações são respostas ao imediato que ocorre com 
certa regularidade. Para ações criativas e criadoras, de superação, 
de suspensão da cotidianidade, é fundamental resgatar (ou criar) a 
noção de totalidade social, identificar as conexões mediáticas que 
determinam e singularizam os heterogêneos fenômenos cotidianos.

tabela 37 – Participação no processo decisório e planejamento da insti
tuição

sim não

17 6

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.

Gráfico 34 – Participação no processo decisório e planejamento da insti
tuição

Forma de participação no processo decisório 
e de planejamento da instituição

a questão foi apresentada de forma aberta, de modo a permitir 
a representação da situação vivenciada. as assistentes sociais que 
participam do processo decisório em 23 postos de trabalho apre
sentaram as seguintes respostas:
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– elaboração e acompanhamento de projetos, mencionados 
sete vezes;

– reuniões de diretoria, mencionadas sete vezes;
– reuniões com a coordenadora, mencionadas quatro vezes;
– sugestões técnicas à diretoria, mencionadas duas vezes;
– reuniões com equipe de trabalho, mencionadas duas vezes;
– projeto em que trabalha, mencionado uma vez.

Percebemos que os projetos se constituem em importante ins
trumento de negociação para influenciar o poder de decisão da  
direção da instituição, dependendo em parte da capacidade teórico
metodológica da profissional em realizar a análise crítica da reali
dade vivenciada, apontando os problemas e as possíveis respostas, 
ainda que não possua total autonomia de ação e de decisão.

Saber identificar os desafios e as possibilidades que se apre
sentam desvendando a concretude da realidade só é possível através 
da formação de qualidade da profissional e do desenvolvimento das 
habilidades pessoais necessárias não somente para responder às de
mandas imediatas postas à profissão, mas também de imprimir um 
direcionamento consciente às próprias ações em conformidade com 
o projeto ético político do Serviço Social.

Para Heller (1985, p.39), “a vida cotidiana não é alienada neces
sariamente, em consequência de sua estrutura, mas apenas em 
determinadas circunstâncias sociais”. Por isso, as atividades não 
repetitivas, como o descanso, o lazer, a convivência social, oferecem 
oportunidades de reflexão, mas, segundo a mesma autora, só 
poderá provocar a verdadeira suspensão da vida cotidiana, nela 
imprimindo alterações e em si mesmo, a partir da arte, da ciência e 
da política (1985, p.26 7).
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Espaços de reflexão na vida cotidiana 

Oferecimento de estágio supervisionado

Um espaço altamente significativo para a formação profissional 
básica e para a formação permanente e continuada é o do estágio 
supervisionado.

a dicotomia entre teoria e prática profissional, presente sobre
tudo na formação da assistente social anterior às atuais diretrizes 
curriculares que buscam a sua superação, pode estar presente na 
supervisão direta, especialmente quando se considera que a maioria 
das profissionais possui formação anterior ao atual currículo.

diante das dificuldades que encontram no seu cotidiano, é di
fícil encontrar possibilidades para a atualização da profissão, em 
especial os baixos salários, as longas jornadas, muitas vezes acres
cidas pelo tempo no transporte entre um local de trabalho e outro, 
as atividades familiares.

o supervisor direto do estágio para o aluno tem que reunir con
dições objetivas de trabalho que lhe permitam participar do pro
cesso da supervisão acadêmica, bem como os cursos de Serviço 
Social podem se constituir em negociadores dessas condições com a 
instituição, além de poder proporcionar a atualização dos conheci
mentos profissionais e se tornar um centro de referência para a dis
cussão da profissão, para além dos cursos lato sensu e stricto sensu 
de pós graduação.

as condições objetivas, materiais de trabalho do profissional, 
como espaço físico e local para guardar material sigiloso, são essen
ciais no exercício do Serviço Social. a resolução CFESS sobre as 
condições éticas para a profissão é fundamental, mas não pode ficar 
somente sob a fiscalização individual das profissionais, conside
rando a precarização das relações de trabalho a que se encontram 
submetidas, principalmente no setor privado beneficente em que 
estão as entidades sociais.
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tabela 38 – oferecimento de estágio supervisionado

Sim Não

16 10

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.

Motivos para não oferecer estágio supervisionado

Em 16 postos de trabalho, as assistentes sociais oferecem está
gio supervisionado, mas, em outros dez, isso não ocorre (tabela 38).

dentre as causas apontadas para não oferecer estágio estão as 
condições de trabalho, como falta de espaço físico, mencionada três 
vezes, e a carga horária reduzida, mencionada uma vez. 

a falta de interesse e o transtorno que ocasiona na rotina de tra
balho foram citadas duas vezes cada uma, o que também pode estar 
vinculado à pequena carga horária e vários obstáculos enfrentados

 
tabela 39 – motivos para não oferecer estágio supervisionado16

Motivo Frequência

Falta de espaço físico 3

Falta de autorização da entidade 1

Falta de interesse 2

dificulta a rotina de trabalho 2

Pequena carga horária de trabalho 1

trabalho noturno 1

Cursos não procuraram 3

Estágio não remunerado 2

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.

16. Quatro assistentes sociais mencionaram no questionário que, embora ofereçam 
vaga para estágio, não têm sido procuradas nem por alunos nem pelos cursos de 
Serviço Social. Esse fato necessita ser mais bem investigado, pois há uma dimi
nuição no número de alunos de Serviço Social nos cursos presenciais em geral, 
em parte pelo surgimento de vários cursos à distância oferecidos na cidade e na 
região.
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cotidianamente devido às condições de trabalho, sem mencionar 
que o estágio não é remunerado, o que pode gerar falta de com
promisso por parte do estagiário e, então, de fato ocasionar di fi
culdades na rotina de trabalho, já bastante sobrecarregada de 
atividades para pouca carga horária. Ver tabela 39 e Gráfico 35.

Gráfico 35 – motivos para não oferecer estágio supervisionado 

Participa ou participou de reuniões de supervisores de campo 
com professores de cursos de Serviço Social

das 19 assistentes sociais participantes da pesquisa, somente 
sete referiram haver participado ou participar das reuniões de su
pervisores de campo com professores de cursos de Serviço Social 
(tabela 40). 

Não levantamos a origem dos estagiários, mas existem cursos 
em Bebedouro, Barretos, ribeirão Preto e em São José do rio 
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Preto, o que pode dificultar a presença em outras cidades, se o esta
giário for de curso de cidades vizinhas.

Não pudemos identificar através do levantamento o motivo da 
significativa ausência do contato das profissionais com a instituição 
de ensino, que precisa ser mais bem investigada, tanto da parte das 
profissionais como das unidades de ensino.

Por outro lado, as profissionais reconhecem a importância do 
estágio na formação profissional, como apontado pelo estudo.

tabela 40 – Participa ou participou de reuniões de supervisores de campo 
com professores de cursos de Serviço Social

Sim Não

7 12

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.

Importância do estágio para a prática profissional

a pergunta foi aberta, para melhor refletir a opinião das profis
sionais. três assistentes sociais não responderam. Foram mencio
nados os seguintes itens:

– adquirir conhecimento, qualificação – três vezes;
– colocar em prática a teoria – duas vezes;
– construir novos saberes através da prática – duas vezes;
– autoavaliação e reformulação de ações – duas vezes;
– estabelecer relações entre o conhecimento teórico e o tra

balho profissional – uma vez;
– universitário pode agregar teoria com a prática;
– oportunidade para conhecer a linha de atuação e o campo 

em que deseja trabalhar;
–  é o ponto mais importante na vida profissional;
– aplicação da teoria aprendida na sala de aula, tirando dú

vidas com o supervisor;
– garante uma noção do trabalho executado;
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– conhecimento da realidade;
– conhecimento das diversas áreas de atuação do Serviço  

Social;
– crescimento do estagiário no processo de aprendizagem da 

teoria na prática;
– experiência para escolher área de atuação;
– conhecimento da prática profissional e sua relação com a 

teoria;
– experiência em diversas áreas de trabalho;
– conhecer teoria com a prática profissional;
– para conhecimento da realidade da profissão;
– para amadurecimento profissional do aluno;
– aprendizagem prática;
– troca de experiência.

Podemos perceber que ainda existe alguma tendência em dico
tomizar a teoria e a prática – por exemplo: “colocar em prática a 
teoria” –, ou de supervalorização da prática, como aponta a menção 
“é o ponto mais importante na vida profissional”.

Na trajetória histórica do Serviço Social, a prática tem sido mais 
valorizada do que a chamada teoria, quando, na verdade, a práxis 
profissional só pode ser realizada através da reflexão do vivido, 
numa relação dialética com os marcos teóricos fundamentais da 
profissão.

Participa ou participou em grupo de estudo

a participação em grupos de estudo não atinge a metade das 
profissionais, mas oito assistentes sociais participam ou partici
param (tabela 41 e Gráfico 36).

o grupo que recebia supervisão não se reúne mais, conforme 
informações das assistentes sociais, mas os demais grupos se en
contram em funcionamento. 

a prática profissional sem reflexão transforma se em um fazer 
que tende a responder somente às situações imediatas, dificultando 
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a apreensão das conexões entre os diferentes complexos da totali
dade social, o que, por seu turno, dificulta o direcionamento das 
ações para a construção de novos valores. 

Evidentemente, o grupo de estudos não é a única forma de re
flexão, mas facilita a organização e a sistematização de um tempo 
dedicado ao afastamento da rotina que aliena. 

a luta pela subsistência pode se sobrepor com facilidade às ne
cessidades humanas, especialmente num contexto de salários mais 
baixos, mas, se é fator que dificulta, não impede a reflexão da pró
pria realidade.

o currículo mínimo para a formação atual de assistentes sociais 
privilegia a pesquisa, a investigação, o que acreditamos que pode 
imprimir uma nova característica à profissão, apreendida desde os 
primeiros momentos da formação profissional como parte inte
grante da ação profissional.

tabela 41 – Participa ou participou em grupo de estudo

Sim Não

8 11

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.

Gráfico 36 – Participa ou participou de grupo de estudo
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a ação propositiva não pode ocorrer sem a observação e a inves
tigação cuidadosa de aspectos da realidade vivenciada, a fim de  
se compreender as determinações de uma situação posta à ação 
profissional.

mais do que simplesmente estudar é preciso incorporar o espí
rito investigativo nos profissionais durante a formação básica, para 
que possam enfrentar a sua cotidianidade sem necessariamente 
alienar se nela. 

Tipos de grupo de estudo

interessante observar que quatro assistentes sociais mencio
naram participar de grupo formado a partir do grupo de trabalho, 
como na instituição em que trabalha (3) e na saúde mental (1), 
criando um espaço de reflexão coletiva da própria realidade viven
ciada.

duas profissionais disseram participar de grupo de estudo ofe
recido pelo curso de Serviço Social do instituto municipal de En
sino Superior de Bebedouro (imesb). Ver tabela 42 e Gráfico 37.

o papel da universidade em relação à formação continuada dos 
profissionais de modo geral é indiscutível. os profissionais da do

tabela 42 – tipo de grupo de estudo

Grupo de estudo Frequência

da instituição onde trabalha 3

Supervisão em grupo* 3

imesb** 2

Saúde mental*** 1

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.
* referese a um grupo de profissionais da cidade que solicitou supervisão à 

professora dra raquel Santos Sant’ana, UNESP – Franca, e que funcionou 
entre 2000 a 2003, com reuniões mensais, e do qual participamos nos anos de 
2002 e 2003.

** Espaço oferecido pelo Curso de Serviço Social do imesb.
*** Grupo formado por profissionais de diferentes áreas.
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cência devem também se pautar pela prática investigativa para 
identificar a realidade que envolve o Serviço Social, tanto no nível 
imediato como no mediato, a fim de proporcionar espaços em que 
os assistentes sociais possam encontrar identificação e oportuni
dade para a reflexão.

a supervisão acadêmica é importante instrumento para a or
ganização de um espaço de estudo, a partir das necessidades dos 
profissionais que atuam nos campos de estágio. é imperioso des
construir a noção dicotomizada de “assistente social da prática” e 
“assistente social da teoria”, porque ambas, prática e teoria, devem 
caminhar juntas para se constituir em práxis profissional.

Dificuldades, avanços e desafios da vida profissional

Elementos dificultadores para o desenvolvimento do trabalho

a questão foi apresentada de forma aberta. obtivemos as se
guintes respostas:

a) Condições de trabalho
os itens a seguir foram mencionados em ordem decrescente:
– falta de verbas para recursos humanos, reposição de mate

riais, investimento em cursos de aperfeiçoamento; 

Gráfico 37 – tipo de grupo de estudo
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– falta de transporte; 
– falta de sala adequada para trabalho interno; 
– falta de sala para atendimento das famílias; 
– falta de comunicação interna; 
– sobrecarga de funções devido à inexistência de equipe de 

apoio, como secretaria, limpeza, etc.;
– falta de profissional de Psicologia;
– falta de cursos de capacitação; 
– falta de supervisão profissional;
– falta de sede própria da entidade.

b) População usuária
– pouca participação dos usuários em conselhos para a defesa 

de seus direitos; 
– falta de adesão das famílias nas atividades propostas. 

c) Políticas públicas
– falta de políticas públicas para atender a demanda; 
– resistência do Poder Judiciário para integrar atendimento 

em rede. 
d) Voluntariado e equipe de trabalho

– desconhecimento pela diretoria da prática do assistente  
social;

– pessoas com conceito de assistencialismo;
– falta de reconhecimento da importância do assistente social 

na instituição por parte dos diversos setores.

Nas respostas das profissionais percebemos que a falta de con
dições objetivas imediatas para o desenvolvimento de um trabalho 
técnico e ético foram as mencionadas com maior frequência, como 
falta de sala adequada para atendimento e o trabalho interno, falta 
de transporte, falta de recursos humanos, falta de reposição de  
material.

é possível visualizar que não há somente luta pela sobrevivência. 
a falta de condições adequadas de trabalho precisa ser enfrentada 
no dia a dia profissional, o que exige um dispêndio de tempo e de 
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energia que poderiam estar concentrados na ação profissional diri
gida ao usuário, à prática investigativa e à formação permanente do 
profissional.

isto é reflexo da “política pobre para os pobres”, pois os re
cursos públicos nunca são suficientes para o cumprimento da polí
tica de assistência social, cuja responsabilidade de execução tem 
sido transmitida à sociedade civil, pulverizando os já parcos re
cursos existentes.

além de não atender a população dentro do princípio de uni
versalidade, os trabalhadores nas entidades sociais ficam subme
tidos aos baixos salários, às precárias condições para um trabalho 
de boa qualidade.

o relacionamento cotidiano no ambiente de trabalho apresenta 
dificuldades pela desinformação sobre o que é o que faz o assistente 
social.17

Avanços conquistados no trabalho

a questão foi apresentada de forma aberta. Foram apresentadas 
as seguintes respostas:

a) Condições de trabalho
–  sala adequada para trabalho; 
–  telefone; 
– autonomia para realizar atividades próprias da profissão; 
–  participação na criação de conselhos, de associações e im

plantação de projetos de prevenção de deficiência nas es
colas da cidade; 

–  contratação de diretora com formação em Serviço Social;

17. Em nossa experiência de docência e como assistente social ouvimos com fre
quência queixas de que as pessoas pensam o que é o Serviço Social e constroem 
uma expectativa da ação profissional baseada em suas ideias e não na profissão 
em si.
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–  execução de projetos;18

–  adequação dos projetos da instituição aos aspectos exigidos 
por lei;

–  pagamento de cursos de capacitação (na área específica de 
atuação).

b) População usuária
–  comprometimento das famílias nas atividades propostas;
–  continuidade de projetos com famílias;
–  fortalecimento dos vínculos familiares dos usuários;
–  vínculo com usuários, famílias;
–  resultados positivos nos casos acompanhados. 

c) Instituição, equipe de trabalho
–  reconhecimento profissional por parte da instituição;
–  pagamento de cursos de capacitação (na área específica de 

atuação);
–  adequação das condições de trabalho, como sala, equipa

mentos, materiais e transporte para visitas e reuniões;
–  implantação do setor de prevenção;
–  bom entrosamento da equipe de assistentes sociais;
–  mudanças estruturais na instituição;
–  mudança de diretoria na instituição;
–  aprovação pelos conselhos e instituições financiadoras de 

projetos elaborados;
–  vínculo com a diretoria;
–  integração entre equipe técnica, educadores e diretoria.

dentre os avanços conquistados, as profissionais destacaram os 
ocorridos em relação às condições de trabalho.

o levantamento demonstrou que as profissionais se empenham 
para melhorar as condições de trabalho. a legislação atualizada da 

18. através de nossa experiência no órgão gestor da assistência social no município, 
sabemos que, há alguns anos, era comum a apresentação de projetos que não 
eram efetivamente executados. desde 2000, o controle dos projetos e das ações 
da instituição é maior, tanto por parte do município como dos conselhos.
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profissão não é de conhecimento geral, mas parece haver um des
contentamento generalizado, assim como o esforço para melhorar 
essas condições, mesmo enfrentando condições difíceis nas rela
ções de trabalho.

ao mesmo tempo em que a falta do reconhecimento profis
sional foi mencionada, apontou se também a conquista do reco
nhecimento da profissão como fruto de um trabalho desempenhado.

outras situações que podem ser favoráveis ou desfavoráveis ao 
trabalho da assistente social são a formação da diretoria e do pes
soal voluntário que organiza a manutenção da instituição e que de
termina as diretrizes do serviço a ser prestado pelas profissionais. 

Estas se reportaram à elaboração de projetos como sendo uma 
das principais funções, mas a aprovação dos projetos por conselhos 
e instituições financiadoras foi mencionada apenas uma vez. Como 
algumas assistentes sociais dependem da aprovação dos projetos 
como fonte de recursos para o pagamento de seus próprios serviços, 
podemos supor que continuam trabalhando porque seus projetos 
têm recebido aprovação, constituindo se em fonte essencial à con
tinuidade das ações da instituição e de seu próprio trabalho, mas 
esse fato não é devidamente dimensionado pelas profissionais.

Elementos facilitadores e/ou motivadores do trabalho

a questão foi apresentada de forma aberta. agrupamos as res
postas de acordo com a relação estabelecida pelas profissionais, 
abrangendo população usuária dos serviços, condições de trabalho, 
valores pessoais, e os itens foram mencionados em ordem decres
cente:

a) Condições de trabalho
–  equipe multidisciplinar;
–  integração entre equipe de trabalho;
–  bom relacionamento entre coordenação, equipe técnica e di

retoria;
–  integração e coordenação e equipe técnica;
– respeito e liberdade de expressão;
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b) População usuária
–  compromisso das famílias;
–  carinho dos usuários;
–  conhecer a população que atende;
–  relatos das famílias sobre a importância da ação do assistente 

social em suas vidas;
–  participação da população em geral com doações diversas;
–  melhora na qualidade de vida dos usuários.

c) Competência profissional e valores pessoais
–  gostar do que faz;
–  conhecimento da população atendida;
–  conquistas alcançadas;
–  área de atuação;
–  aprendizado de vários anos;
–  luta pela conquista de direitos dos usuários;
–  poder contribuir na transformação da realidade das pessoas 

que necessitam de apoio moral, material, afetivo;
–  acreditar na transformação da sociedade.

d) Voluntariado
–  diretoria atuante;
–  participação da população em geral com doações diversas;
–  atuação do grupo de voluntários.

Equipe multidisciplinar, integração entre equipe de trabalho, 
compromisso das famílias e gostar do que faz foram elementos faci
litadores e/ou motivadores mais apontados, e não as condições ob
jetivas de trabalho.

interessante observar que bons salários, instalações adequadas 
não foram apontados como elementos motivadores, e sim os re
cursos humanos envolvidos, a “diretoria atuante” e aspectos subje
tivos, como “gostar do que faz”, ou “acreditar na transformação da 
sociedade”.

a participação das famílias nas atividades e o carinho que de
monstram apontam para aspectos bastante subjetivos na relação 
profissional usuário, que necessita de melhor investigação.
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a relação pessoal entre assistente social e usuário já foi objeto de 
discussão quando se falava em Serviço Social de Caso, Serviço So
cial de Grupo e Serviço Social de Comunidade. Eram valorizadas as 
técnicas de abordagem, porém dentro de uma concepção de socie
dade imutável, de integração dos “desajustados” à sociedade, 
enfim, culpabilização do indivíduo. apregoava se a neutralidade 
profissional como devendo ser perseguida pelos assistentes sociais, 
que não deveriam se envolver emocionalmente com seus “casos”. 

a concepção crítica da totalidade social, do compromisso com 
uma postura ética e valorativa de transformação da sociedade  
atualmente embasadora da formação profissional, muito tem con
tribuído para o desenvolvimento de uma postura profissional com
promissada com a defesa dos direitos humanos, sociais e políticos. 
Entretanto, isso não implica relegar a segundo plano a relação 
profissional usuário, de modo a não sobrevalorizar a técnica, mas 
instrumentalizar o assistente social em sua formação para uma  
relação horizontal e empática, em que o profissional saiba se con
duzir nos seus contatos, colocando se no lugar do outro, com
preendendo a sua trajetória histórica e o meio em que se encontra.

Falar de instrumentais em Serviço Social é quase temeroso na 
atualidade, sob pena de ser considerado um profissional conser
vador. No entanto, as demandas sociais se apresentam de acordo 
com o momento histórico, necessitam de respostas imediatas, mas 
com visão mediata, no mínimo de médio prazo,19 e dentro dos  

19. Lembramo nos de uma aluna no último ano do curso de Serviço Social que 
certa vez, após o término da aula, perguntou nos se conhecíamos algum mate
rial sobre morte. diante do nosso espanto, informou que estava trabalhando em 
equipe multidisciplinar na área da saúde pública para acompanhamento de pa
cientes terminais, e ela e sua supervisora de estágio estavam com dificuldades 
para identificar qual a contribuição do Serviço Social. Buscamos literatura per
tinente com profissional da área de Psicologia sobre aspectos gerais desse tema, 
mas discutimos com a aluna qual a contribuição do profissional de Serviço So
cial para não se confundir com outras áreas de atuação. Se o objeto da nossa 
profissão são as refrações da questão social, o profissional precisa compreender 
como identificá las nos mais diferentes contextos, sob pena de ser absorvido 
por outras áreas do conhecimento, como a Psicologia, confundindo papéis e 
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objetivos mais amplos da profissão, no caso, do projeto ético
político do Serviço Social.

é fundamental o conhecimento específico do âmbito de atua ção, 
mas é imprescindível a apropriação dos referenciais teórico meto do
lógicos para identificar o que pertence à sua área de atuação, bem 
como de técnicas e instrumentos que permitam a objetivação de sua 
intencionalidade.

Desafios no trabalho

a pergunta foi aberta e três profissionais não responderam à 
questão. as respostas apresentadas foram agrupadas de acordo 
com o assunto explicitado, em ordem decrescente:

a) Condições de trabalho
–  melhoria da comunicação interna;
–  melhoria do relacionamento entre equipe técnica e dire

toria;
–  melhoria do nível salarial – atualmente em r$ 11,00 a hora;
–  conseguir reconhecimento institucional da profissão;
–  continuidade do aprimoramento profissional.

b) População usuária
–  preconceito ao usuário;
–  resistência de familiares quanto à aceitação e acolhimento às 

Pessoas Portadoras de deficiência (PPds);
–  mobilização da população atendida para buscar direitos já 

garantidos em lei;
–  manutenção dos vínculos familiares;
–  reinserção de crianças e adolescentes na família e evitar 

novos reabrigamentos;
–  amenização do sofrimento de pacientes portadores de câncer 

e seus familiares;

áreas de atuação, bem como cair em descrédito por dificuldade em contribuir 
com sua área de conhecimento.
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–  falta de comprometimento das famílias em relação a adoles
centes.

c) Processo de trabalho
–  reavaliação de cursos semiprofissionalizantes para as fa

mílias;
–  melhora do entrosamento com a equipe pedagógica;
–  execução do cronograma de atividades, principalmente reu

nião semanal de equipe para discussão das solicitações;
–  definição de critérios de inclusão na instituição.

d) Políticas públicas
–  sensibilização de conselhos e órgãos gestores para implan

tação de programas de apoio sociofamiliar;
–  inclusão social de portadores de deficiência na sociedade;
–  trabalho social com adolescente autor de ato infracional;
–  melhor entrosamento com o Poder Judiciário.

e) Coordenação e voluntariado
–  compreensão da diretoria para a necessidade de reiniciar 

projetos;
–  captação de novos financiadores para suprir necessidades da 

entidade;
–  mudança de visão da diretoria e da coordenação sobre o Ser

viço Social – duas vezes;
–  discriminação do assistente social dentro da instituição;
–  entendimento de dirigentes e voluntários sobre o processo 

de marginalização e situação de risco da população aten
dida.

Podemos perceber o indício de problemas na instituição, como 
os aspectos apresentados agrupados no item ”Coordenação e volun
tariado”, os quais podem estar vinculados à compreensão da as
sistência social não como direito, mas como conjunto de atividades 
de filantropia, de favor, que geram dependência e obrigações de 
quem recebe para quem doa. Por outro lado, pessoas envolvidas no 
trabalho social possuem suas próprias convicções, nem sempre de 
acordo com as diretrizes da Política Nacional de assistência Social, 
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que procuram colocá las em prática, independentemente dos as
pectos legais da atualidade.

a condição salarial aparece como desafio, juntamente com  
a informação do valor da hora de trabalho do profissional em  
r$ 11,00,20 muito abaixo do valor da hora técnica estipulada  
até agosto de 2009 pelo CFESS em r$ 74,66 para graduados,21  
r$ 83,84 para especialistas, r$ 105,67 para mestres e r$ 109,44 
para doutores.

Sociabilidade pessoal

Desenvolvimento de atividade religiosa

a história do Serviço Social no Brasil possui estreita relação com 
a assistência praticada pela igreja Católica. Não nos importou co
nhecer a procedência religiosa, mas a existência ou não de prática 
religiosa, uma vez que, em nossa experiência, identificamos uma 
relação acentuada de assistentes sociais com alguma religião, em
bora não seja apenas a católica. 

importou nos, assim, conhecer se a prática religiosa está pre
sente na vida cotidiana das assistentes sociais sujeitos da pesquisa, 
o que de fato se confirmou, pois, das 19 entrevistadas, somente três 
não praticam alguma religião (tabelas 43 e 44 e gráficos 38 e 39).

tabela 43 – desenvolvimento de atividade religiosa

Sim Não

16 3

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.

20. Valor referenciado durante a reunião realizada com as assistentes sociais.
21. a resolução CFESS no 418/2001 instituiu a tabela referencial de Honorários 

de Serviço Social, alterada pela resolução CFESS no 467/2005, que apresentou 
a diferenciação entre graduados, especialistas, mestres e doutores, cujos valores 
são corrigidos anualmente em setembro pelo iCV/dieese.
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Gráfico 38 – desenvolvimento de atividade religiosa

tabela 44 – tipo de participação religiosa

Participante Liderança

15 1

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.

Gráfico 39 – tipo de participação religiosa
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Desenvolvimento de atividade política 
(associação profissional, sindicato, partido político)

Considerando atividade política a participação em associação 
profissional, sindicato, partido político, o envolvimento das assis
tentes sociais é pequeno, pois, das 19 profissionais, cinco parti
cipam (tabelas 45 e 46 e gráficos 40 e 41).

tabela 45 – desenvolvimento de atividade política (associação, sindicato, 
partido político)

Sim Não

5 14

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.

Gráfico 40 – desenvolvimento de atividade política (associação, sindi
cato, partido político)

tabela 46 – tipo de participação política

Participante Liderança

5 0

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.
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Gráfico 41 – tipo de participação política

Participação em atividade de organização 
da categoria profissional

Nenhuma das assistentes sociais participantes da pesquisa atua 
em organização da categoria profissional (tabela 47 e Gráfico 42).

o município de Bebedouro pertence à regional do Cress de ri
beirão Preto, distante 90 quilômetros,22 com dois pedágios, o que 
encarece, dificulta ou até mesmo inviabiliza a participação, princi
palmente se considerarmos a elevada carga horária total de trabalho 
e os baixos salários.

o desinteresse pela participação foi mencionado apenas duas 
vezes como motivo pela falta de participação (tabela 48 e Gráfico 
43).

22. a distância, percorrida com carro, pode levar entre 45 a 60 minutos. os pedá
gios custam atualmente r$ 5,90 e r$ 4,50, o que totaliza um custo de r$ 20,80 
por viagem a ribeirão Preto, além do combustível para o percurso de 180 qui
lômetros de rodovia.
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tabela 47 – Participação em atividade de organização da categoria profis
sional

sim não

0 19

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.

Gráfico 42 – Participação em atividade de organização da categoria pro
fissional

tabela 48 – motivo para a não participação

Motivo Frequência

desinteresse 2

Falta de tempo 7

distância da delegacia regional 10

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.
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Gráfico 43 – motivo para a não participação

tabela 49 – desenvolvimento de habilidade artística

Sim Não

5 14

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.

Gráfico 44 – desenvolvimento de habilidade artística
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tabela 50 – tipo de habilidade artística

Habilidade Quantidade

artesanato 5

Pintura em tela 4

Jardinagem 2

Canto 1

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.

Gráfico 45 – tipo de habilidade artística
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tabela 51 – atividades de lazer

Atividade Frequência

Cinema 8

Leitura de livros 13

Passeio com a família 16

Shopping center 7

Viagem a cidades vizinhas 5

Visita a amigos/parentes 12

Prática de esporte/academia 7

teatro 3

outras* 3

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.
* mencionados: repouso do corpo e da mente, artesanato, pintura em tela.
obs.: artesanato aparece na pesquisa como renda, habilidade artística e lazer.

Gráfico 46 – atividade de lazer 
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tabela 52 – tempo semanal para o lazer

Tempo Frequência

Fim de semana 11

Uma vez por semana 2

Fim de semana e duas noites 2

meio dia por semana 5

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2008/2009.

Gráfico 47 – tempo semanal para o lazer

as atividades políticas, mesmo não vinculadas diretamente ao 
trabalho profissional, as de lazer, o desenvolvimento de habilidades 
artísticas/culturais e científicas podem fazer parte da vida do ser 
social, mas geralmente não são rotineiras, e, por isso mesmo, possi
bilitam um distanciamento da repetição das atividades diárias para 
a sobrevivência.

o trabalho imaterial do assistente social exige diversas habili
dades que facilitam o seu cotidiano profissional, mas que também 
podem gerar uma intensificação no ritmo de trabalho.
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Como já mostramos, dal rosso (2008) faz uma distinção entre 
o trabalho imaterial gerado a partir do trabalho material e o tra
balho gerado a partir da imaterialidade. Para ele, o trabalho imate
rial exige mais habilidades diferenciadas:  

os serviços com base na imaterialidade marcam diferenças signifi
cativas em relação ao trabalho industrial pelo fato de demandarem 
mais intensamente capacidades intelectuais, afetivas, os aprendi
zados culturais herdados e transmitidos, o cuidado individual e  
coletivo. a intensidade em tais serviços não é adequadamente ava
liada caso se expresse exclusivamente em termos corporais, físicos, 
materiais. Que é intensidade para um pesquisador, se não for con
siderado o aspecto imaterial de seu trabalho, o apelo à inteligência? 
Que é para um professor, caso não seja levada em consideração a 
sua capacidade de se relacionar com seus estudantes? E para um 
enfermeiro ou um médico, se não forem considerados aspectos afe
tivos e psicológicos da relação com o paciente que necessita de 
apoio e cuidados? Para um comunicador, um jornalista, um re
pórter, um entrevistador, caso não seja levada em consideração a 
pressão pela produção de matéria jornalística, a sua veiculação para 
um público de massa? Para um secretário ou uma secretária, se não 
for levado em consideração o aspecto afetivo da relação com o chefe 
e o consumidor? Como analisar a intensidade de uma telefonista ou 
de um operador de comunicação, se não for levada em conta a re
lação comunicativa? (dal rosso, 2008, p.33)

o assistente social é permanentemente pressionado a “resolver 
a situação” de um usuário, seja pessoa ou família. a pressão não é 
somente institucional, mas também social e pessoal, pois, no con
tato com as pessoas, não existe neutralidade de sentimentos. de 
fato, é preciso manter um distanciamento, mas até que ponto?

é bom abraçar um usuário dos nossos serviços? Parece que não. 
mas e se esse usuário for uma criança pequena em situação de viti
mização? ou uma mãe abandonada, espancada, ou que tenha o seu 
filho adolescente envolvido com drogas e preso por ter cometido 
atos infracionais para a manutenção de seu vício? ou alguém que 
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tenha perdido um familiar jovem na luta contra alguma doença in
curável? difícil estabelecer os limites da afetividade na relação 
entre assistente social e usuário.

Para o exercício da profissão, as assistentes sociais nas enti
dades sociais, em meio a grandes dificuldades, desenvolvem habi
lidades e uma sociabilidade característica para enfrentar seu 
cotidiano profissional, em que a capacidade de comunicação com 
os usuários, com outros profissionais, com autoridades, com diri
gentes, com outros recursos sociais, de improvisar soluções para 
garantir direitos já conquistados ou ainda conquistar outros são 
fatores de cisivos na sua intervenção técnica. Contam ainda seu 
saber acumulado, suas experiências e habilidades pessoais para a 
criação de alternativas23 no enfrentamento das dificuldades coti
dianas vivenciadas no exercício da profissão.

No entanto, a diversificação e o acúmulo de tarefas para serem 
executadas em curto espaço de tempo, aliados à falta de condições 
adequadas de trabalho e à instabilidade das relações de trabalho, 
podem gerar estresse físico, emocional e intelectual.

Como afirma dal rosso (2008, p.33),

os setores que fazem apelo mais à inteligência, à afetividade, à ca
pacidade de representação cultural, à capacidade de relacionar se 

23. Quando coordenamos em 2003 e 2004 o Programa de Erradicação do trabalho 
infantil (Peti) no departamento municipal de Promoção Social em Bebedouro, 
fazíamos reuniões mensais com três grupos de famílias. Com um dos grupos, a 
discussão ficava sempre dispersa, havia casos de violência doméstica mais 
graves, chegando a ocorrer uma agressão a uma criança durante a reunião, que 
não teve consequências mais graves pela interferência das pessoas presentes. a 
partir de então, avaliamos que algo estava errado com a nossa forma de abordar 
o grupo. Fizemos outra proposta: na reunião seguinte, faríamos pães e depois 
sentaríamos todos juntos para saboreá los. Como não havia recursos para a 
contratação de um padeiro para ensinar a fazer pães, e o objetivo não era mesmo 
esse, e sim de possibilitar uma forma de concentrar a atenção de todos, utili
zamos uma atividade que poderia ser prazerosa para todos, e contando com 
nossa habilidade pessoal para fazer o pão. ou seja, assistente social fazendo pão 
na cozinha, e depois reunindo as pessoas e realizando uma discussão sobre as 
relações familiares a partir do fazer e do comer pão.
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são os serviços de educação e cultura, os de saúde, os serviços so‑
ciais, os de comunicação e telefonia, os bancários e de finanças, de 
importação e exportação e outros que surgiram com a revolução 
informática.

Esses aspectos da imaterialidade precisam ser mais bem investi
gados e compreendidos, para identificar tanto o processo de inten
sificação do trabalho como as formas de enfrentamento possíveis, 
para que possam ser potencializados em seus aspectos positivos, 
sem o excesso de trabalho.


