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RESUMO 

 

Este trabalho debruça-se sobre a condição de trabalhadora assalariada a que estão 
submetidas as Assistentes Sociais que atuam na função de Agente Fiscal nos 
Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) da Região Nordeste, com o objetivo 
de analisar as condições objetivas de trabalho das Agentes Fiscais nos referidos 
CRESS. Utilizamos um referencial crítico dialético, fundamentado na tradição 
marxista, afirmando a centralidade da categoria trabalho. Partimos do pressuposto de 
que enquanto trabalhadores/as assalariados/as, ainda que inseridos/as em 
organizações como os CRESS, os/as Agentes Fiscais não se encontram isentos/as 
das relações de trabalho inerentes à sociedade capitalista na atualidade, cujas 
expressões contemporâneas vêm atingindo fortemente a classe trabalhadora, 
especialmente a sobrecarga e a intensificação do trabalho, a exigência da polivalência 
de funções, os baixos salários e as precárias condições objetivas de trabalho. 
Constituiu-se em um estudo quali-quantitativo através de pesquisa documental e a 
aplicação de questionários online com a participação de 12 Agentes Fiscais em 
exercício nos 08 (oito) CRESS da Região Nordeste e de 04 (quatro) membros das 
gestões do triênio 2014-2017 desses Regionais. Os dados foram tratados com base 
na análise de conteúdo e analisados à luz do referencial teórico adotado. Constatou-
se que a quantidade atual de Agentes Fiscais na maioria dos CRESS pesquisados se 
apresenta insuficiente para o atendimento das demandas que chegam à Comissão de 
Orientação e Fiscalização (COFI), em virtude do grande aumento do número de 
profissionais inscritos/as nos últimos anos; a alta taxa de inadimplência na maioria 
desses regionais impede a contratação de mais profissionais; alguns Regionais 
necessitam adequar as condições éticas e técnicas de trabalho para as Agentes 
Fiscais às disposições da Resolução CFESS nº 493/06; necessitam de investimentos 
em educação permanente para as Agentes Fiscais em razão da peculiaridade do 
cargo; e a importância do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para a 
construção de uma sólida e atrativa carreira profissional para o/a Agente Fiscal no 
âmbito dos CRESS, visando a continuidade do trabalho desenvolvido de execução da 
Política Nacional de Fiscalização (PNF) e, consequentemente, do fortalecimento do 
projeto ético-político da profissão de Serviço Social. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Assistente Social; Agente Fiscal; Trabalho; Condições de 
trabalho; Classe trabalhadora. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper deals with the condition of employed person to the Social Workers who act 
as Fiscal Agent in the Regional Councils of Social Work (CRESS) of the Northeast 
Region, with the objective of analyzing the objective conditions of work of the Fiscal 
Agents in the mentioned CRESS. We used a critical dialectical referential, based on 
the Marxist tradition, affirming the centrality of the work category. We start from the 
assumption that as employees, even if they are inserted in organizations such as the 
CRESS, Fiscal Agents are not exempt from the labor relations inherent in the capitalist 
society today, whose contemporary expressions has been strongly hitting the working 
class, particularly the overburdening and the intensification of work, the demand for 
polyvalence of functions, low wages and the precarious objective conditions of work. It 
consisted of a qualitative and quantitative study through documentary research and 
the application of online questionnaires with the participation of 12 Fiscal Agents in 
exercise in the 08 (eight) CRESS of the Northeast Region and 04 (four) members of 
the administrations of the triennium 2014-2017 of these Regionals. The data were 
treated based on content analysis and analyzed in the light of the adopted theoretical 
referential. It was found that the current number of Fiscal Agents in most of the 
surveyed CRESS is insufficient to answer the demands that come to the Orientation 
and Supervision Commission (COFI), due to the large increase in the number of 
professionals enrolled in the recent years; the high default rate in most of these 
regional banks hinders the hiring of more professionals; some Regionals need to adjust 
the ethical and technical working conditions for Fiscal Agents to the provisions of 
CFESS Resolution n. 493/06; they need investments in permanent education for Fiscal 
Agents due to the peculiarity of the position; and the importance of the Career, Salary 
and Wages Plan (PCCS) for the construction of a solid and attractive professional 
career for the Fiscal Agent within the scope of the CRESS, aiming at the continuity of 
the work carried out in the implementation of the National Supervision Policy (PNF) 
and, consequently, the strengthening of the ethical-political project of the Social Work 
profession. 
 
KEYWORDS: Social Worker; Fiscal Agent; Work; Work conditions; Working class. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 01 – Faixa de rendimentos no Brasil em 2014................................................ 40 

Tabela 02 – Número de acidentes de trabalho registrados por sexo no Brasil, 2003 e 

2013...........................................................................................................................  46  

Tabela 03 – Inadimplência por CRESS – Ano 2015................................................... 75 

Tabela 04 – Tempo em anos de atuação no 

CRESS...................................................................................................................... 87 

Tabela 05 – Grau de Formação 

Profissional................................................................................................................ 90 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 01 – Tempo em anos de atuação no CRESS................................................ 88 

Gráfico 02 - Outro vínculo empregatício..................................................................... 89 

Gráfico 03 - Grau de Formação Profissional............................................................... 90 

Gráfico 04 - Faixa salarial........................................................................................... 92 

Gráfico 05 - Data-base para aumento salarial............................................................ 93 

Gráfico 06 - Momento de discussão sobre a carreira do/a Agente Fiscal................. 95 

Gráfico 07 - Momento de discussão das condições de trabalho do/a Agente Fiscal.. 96 

Gráfico 08 - Existência de Sindicato dos/as Servidores/as de Conselhos de 

Fiscalização............................................................................................................... 97 

Gráfico 09 - Grau de sindicalização das profissionais NE.......................................... 98 

Gráfico 10 - Participação nas atividades do Sindicato............................................... 99 

Gráfico 11 - Acionamento do Sindicato para intervenção em questão trabalhista.... 100 

Gráfico 12 - Motivos de acionamento do Sindicato dos/as Servidores/as de Conselho.. 

................................................................................................................................. 100  

Gráfico 13 - Motivos de não acionamento do Sindicato dos/as Servidores/as de 

Conselho.................................................................................................................. 101 

Gráfico 14 - Grau de filiação em outro sindicato....................................................... 102 

Gráfico 15 - Acionamento da Delegacia Regional do Trabalho (DRT)...................... 104 

Gráfico 16 - Existência de Acordo Coletivo............................................................... 105 

Gráfico 17 - Existência de Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS)............... 106 

Gráfico 18 - Ocorrência de alteração no PCCS após entrar em vigor...................... 107 

Gráfico 19 - Forma de pagamento de horas extras................................................... 110 

Gráfico 20 - Quantidade de Agentes Fiscais nos CRESS......................................... 114 

Gráfico 21 - Solicitação de outras atividades para as Agentes Fiscais..................... 117 

Gráfico 22 - Disponibilização de Auxiliar Administrativo para a COFI....................... 121 

Gráfico 23 - Melhoria das condições de trabalho após a Res. CFESS Nº 493/06.... 131 

Gráfico 24 - Avaliação das atuais condições objetivas de trabalho........................... 133 

Gráfico 25 - Participação em atividade de capacitação ao assumir o cargo de Agente 

Fiscal....................................................................................................................... 141 

Gráfico 26 - Realização de atividades internas de capacitação para as fiscais........ 143 

Gráfico 27 - Viabilização de participação em eventos ou cursos externos................ 144 



 
 

Gráfico 28 - Ocorrência de acidente de trabalho durante o tempo de atuação 

profissional no conselho........................................................................................... 146 

Gráfico 29 – Problema de saúde relacionado a condição de trabalho no CRESS... 147 

Gráfico 30 - Ano de criação do Regional.................................................................. 148 

Gráfico 31 - Realização de ações de melhoria das condições éticas e técnicas de 

trabalho para as Agentes Fiscais............................................................................. 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 01 - Quant. de AF, Municípios e de profissionais ativos/as por CRESS da 

Região Nordeste......................................................... ............................................... 73 

Quadro 02 - Faixa salarial das Agentes Fiscais......................................................... 91 

Quadro 03 - Momento de discussão sobre a carreira do/a Agente Fiscal................. 94 

Quadro 04 - Acionamento da Delegacia Regional do Trabalho (DRT)...................... 103 

Quadro 05 - Tempo de vigência do PCCS............................................................... 107 

Quadro 06 - Benefícios recebidos pelos/as trabalhadores/as do CRESS................ 108 

Quadro 07 - Valor da diária inteira dentro e fora do Estado..................................... 111 

Quadro 08 - Recebimento de Adicional................................................................... 112 

Quadro 09 - Número de Agentes Fiscais................................................................. 113 

Quadro 10 - Número de Agente Fiscal por Regional............................................... 113 

Quadro 11 - Principais demandas recebidas pela COFI........................................... 115 

Quadro 12 - Solicitação de novas atividades para as Agentes Fiscais..................... 117 

Quadro 13 - Disponibilização de Auxiliar Administrativo para a COFI....................... 121 

Quadro 14 - Quantidade de demandas em relação as demandas da COFI............. 122 

Quadro 15 - Número necessário de novas contratações de Agentes Fiscais........... 125 

Quadro 16 - Disponibilidade de equipamentos para o trabalho do/a Agente Fiscal...125 

Quadro 17 - Equipamentos que os CRESS não disponibilizam para a 

Fiscalização..............................................................................................................127 

Quadro 18 - Recursos disponíveis para o trabalho................................................. 128 

Quadro 19 - Outras problemáticas infraestruturais que afetam o trabalho da Agente 

Fiscal....................................................................................................................... 130 

Quadro 20 - Melhoria das condições de trabalho após a Res. CFESS Nº 493/06.... 131 

Quadro 21 - Avaliação das atuais condições objetivas de trabalho......................... 133 

Quadro 22 - Existência de quantitativo de visitas de fiscalização a serem realizadas 

mensalmente pelo/a agente fiscal............................................................................ 134 

Quadro 23 - Critérios que definem o planejamento das visitas de fiscalização......... 135 

Quadro 24 - Transporte utilizado para a realização das visitas de fiscalização no 

interior do estado..................................................................................................... 137 

Quadro 25 - Transporte utilizado para a realização das visitas de fiscalização na capital 

e região metropolitana............................................................................................. 139 



 
 

Quadro 26 - Participação em atividade de capacitação ao assumir o cargo de Agente 

Fiscal....................................................................................................................... 141 

Quadro 27 - Realização de atividades internas de capacitação para as fiscais........ 143 

Quadro 28 - Viabilização de participação em eventos ou cursos.............................. 143 

Quadro 29 - Implementação da Política Nacional de Educação Permanente no 

Regional................................................................................................................... 144 

Quadro 30 - Ocorrência de acidente de trabalho durante o tempo de atuação 

profissional no conselho........................................................................................... 146 

Quadro 31 - Problema de saúde relacionado a condição de trabalho no CRESS... 146 

Quadro 32 - Número total de profissionais inscritos/as e ativos/as........................... 149 

Quadro 33 – Números de servidores/as x número de profissionais ativos/as..........151 

Quadro 34 - Direitos trabalhistas / documentos normativos...................................... 152 

Quadro 35 - Dados sobre Agentes Fiscais no Regional............................................ 153 

Quadro 36 - Concurso para o cargo de Agente Fiscal.............................................. 154 

Quadro 37 - Avaliação da gestão sobre as condições objetivas de trabalho 

disponibilizadas para as Agentes Fiscais do Conselho............................................ 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 01 – Outras atividades solicitadas as Agentes Fiscais................................... 118  

Figura 02 – Fatos que fazem o número de AF ser insuficiente................................. 123 

Figura 03 – Critérios que definem o planejamento das visitas de fiscalização......... 136 

Figura 04 – Ações de enfrentamento a inadimplência............................................. 150 

Figura 05 – Avaliação sobre a relação entre o número de AF, a área de abrangência 

e quantidade de demandas recebidas pela COFI..................................................... 155 

Figura 06 – Ações desenvolvidas pela gestão para a adequação das condições éticas 

e técnicas de trabalho para as fiscais....................................................................... 157 

  



 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

CRESS – Conselho Regional de Serviço Social 

CFESS – Conselho Federal de Serviço Social 

RN – Rio Grande do Norte  

COFI – Comissão de Orientação e Fiscalização 

AF – Agente Fiscal 

CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas  

PNF – Política Nacional de Fiscalização 

CEP – Código de Ética Profissional 

PCCS – Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

CEP – Comitê de Ética em Pesquisa  

HUOL – Hospital Universitário Onofre Lopes 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

CF – Constituição Federal 

DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  

CBAS – Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais  

PEP – Projeto Ético-Político 

EC – Emenda Constitucional 

PEC – Proposta de Emenda Constitucional 

LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros 

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil 

C.F.A.S – Conselho Federal de Assistentes Sociais 

C.R.A.S – Conselho Regional de Assistentes Sociais 

PNE – Política Nacional de Estágio 

ABEPSS - Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

ENESSO - Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social 

MEC – Ministério da Educação 

MPF – Ministério Público Federal 



 
 

SINDISCOCE – Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização 

Profissional e Entidades Coligadas e Afins do Ceará 

SINCOAL – Sindicado dos servidores em conselhos e ordem de fiscalização 

profissional no estado de Alagoas 

SINSERCON/BA – Sindicato dos Servidores de Conselhos e Ordens Autárquicas das 

Profissões Liberais no Estado da Bahia 

SINSERCON/PB – Sindicato dos Servidores em Conselhos de Fiscalização 

Profissional e Entidades Coligadas e Afins do Estado da Paraíba 

SINDICOPE – Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de 

Fiscalização Profissional e Entidades Coligadas e Afins do Estado de Pernambuco 

SINDISCOSE– Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização 

Profissional e Entidades coligadas e afins do Estado de Sergipe.  

SINDISCOEMA – Sindicato dos Servidores dos Conselhos e Ordens de Fiscalização 

Profissional no Estado do Maranhão 

SINDSCOPI – Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de 

Fiscalização Profissional, Mútua e Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí 

SINSERCON/RN – Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização 

Profissional do Estado do Rio Grande do Norte 

FENASERA – Federação Nacional dos Trabalhadores nas Autarquias de Fiscalização 

do Exercício Profissional 

NE – Nordeste  

DRT – Delegacia Regional do Trabalho 

ES – Espírito Santo 

RJ – Rio de Janeiro 

SP – São Paulo 

DF – Distrito Federal 

TCU – Tribunal de Contas da União 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE APÊNDICES 

 

APÊNDICE A -  QUESTIONÁRIO A SER APLICADO COM AS AGENTES FISCAIS 

DOS CRESS............................................................................................................ 176 

APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO JUNTO ÀS DIRETORIAS DOS 

CRESS.................................................................................................................... 181 

APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO............ 183 

 

 

  



 
 

SUMÁRIO 
 

 

1 INTRODUÇÃO........................................................................... ............................. 18 

2 CRISE DO CAPITAL: REBATIMENTOS NA VIDA DA CLASSE TRABALHADORA 

E NO TRABALHO DOS/AS ASSISTENTES SOCIAIS............................................. 29  

2.1 Trabalho assalariado: considerações sobre as transformações no mundo do 

trabalho e seus rebatimentos na vida da classe trabalhadora.................................... 31 

2.2 Exercício profissional dos/as Assistentes Sociais em tempos de ofensiva 

conservadora............................................................................................................. 49 

3 A FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DOS/AS ASSISTENTES 

SOCIAIS ENQUANTO FUNÇÃO PRECÍPUA DOS CONSELHOS FEDERAL E 

REGIONAIS DE SERVIÇO SOCIAL............................................ .............................. 63  

3.1 A fiscalização do exercício profissional enquanto função precípua do CRESS... 64 

3.2 O/a Agente Fiscal enquanto trabalhador/a Assalariado/a: algumas peculiaridades 

do seu trabalho na realidade dos CRESS.................................................................. 71 

4 AS CONDIÇÕES OBJETIVAS DE TRABALHO DAS AGENTES FISCAIS QUE 

ATUAM NOS CRESS DA REGIÃO NORDESTE...................................................... 86 

4.1 Análise dos dados obtidos a partir do questionário aplicado com as Agentes 

Ficais.................................................................................... ..................................... 86  

4.2 Análise dos dados obtidos a partir do questionário aplicado com as Diretorias dos 

Regionais............................................................................... ...................................148  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................. 159 

REFERÊNCIAS....................................................................................................... 168 

APÊNDICES............................................................................................................ 175 



18 
  

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Durante a nossa atuação profissional como Agente Fiscal1 do Conselho 

Regional de Serviço Social da 14ª Região2 (CRESS/RN), vivenciada no período de 

novembro/2011 até o presente momento, nos deparamos com algumas problemáticas 

relacionadas às nossas condições de trabalho, tais como:  

 Número insuficiente de Agentes Fiscais3 para atender todas as 

demandas do Estado;  

 Inexistência de uma sala específica para atendimentos e realização das 

atividades da Fiscalização, comprometendo, assim, a garantia do sigilo 

das informações prestadas por nossos/as usuários/as (em sua maioria, 

Assistentes Sociais) durante os atendimentos na Sede do CRESS ou 

por telefone;  

 Não disponibilização de um computador específico por cerca de um ano 

e meio;  

 Inexistência de Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS)4; 

 Salário abaixo do piso salarial5 historicamente reivindicado pela 

categoria e defendido pelo conjunto dos Conselhos Federal e Regionais 

de Serviço Social (CFESS/CRESS).  

                                         
1 Os/as Agentes Fiscais são Assistentes Sociais que devem ser concursados/as pelos CRESS e que 
devem estar em pleno gozo de seus direitos (inscritos/as e regulares perante o Conselho) para a 
realização de suas atividades. 
2 Anteriormente o CRESS/RN era considerado Delegacia do CRESS do Ceará, uma vez que tinha um 

número baixo de profissionais registrados/as. Somente a partir de 1983, com um total de 500 
profissionais inscritos/as, o CRESS em questão passou a ser independente e transformado em 14ª 
Região. Acreditamos que tal regional começou a funcionar no ano de 1964, uma vez que a primeira 
inscrição foi realizada em junho de 1964. Atualmente no Brasil, existem 26 Conselhos Regionais de 
Serviço Social (CRESS) e uma Seccional de Base Estadual (Roraima). 
3 Destacamos que desde o ano de 2015 até o presente momento só há uma Agente Fiscal para atender 

todas as demandas da Fiscalização em todo o Estado do Rio Grande do Norte. 
4 Ressaltamos que nos 03 (dois) últimos Acordos Coletivos, realizados anualmente, houve a sinalização 
para a construção do referido Plano e implementação do Plano até julho do corrente ano, porém, devido 
aos atrasos ocorridos e com a mudança de gestão em maio deste ano, ainda estamos em processo de 
elaboração do documento final e de análise sobre o impacto financeiro no orçamento do CRESS; a 
nova previsão é que ele seja implantado a partir de novembro de 2017. 
5 O salário do/a Agente Fiscal no Brasil ainda não possui uma unificação, portanto há grandes 
divergências de valor entre os Regionais. A categoria dos/as Assistentes Sociais juntamente com o 
Conjunto CFESS/CRESS vêm desde o ano de 2009 lutando para a aprovação do Projeto de Lei 
5278/2009, que fixa o piso salarial do/a Assistente Social em R$ 3.720,00 para uma jornada de trabalho 
de 30 horas semanais. Para maiores informações acessar o site do CFESS (http://www.cfess.org.br) e 
o da Câmara dos Deputados onde tramita o referido projeto 

(http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=435862). 

http://www.cfess.org.br/
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=435862
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Ao resgatarmos aspectos da história do CRESS/RN, verificamos que entre os 

anos de 19946 e 2017, a função de Agente Fiscal, na Sede e na Seccional7, já havia 

sido assumida por 09 (nove) profissionais distintas e que elas permaneceram nessa 

função em um período mínimo de 05 (cinco) meses e de, no máximo, 10 anos. 

Constatamos que todas pediram demissão8 para exercer a profissão de Assistente 

Social em outras instituições que lhe ofereceram melhores salários e perspectivas 

profissionais naquele momento de suas vidas a partir da aprovação em outros 

concursos públicos.  

Observe-se que as dificuldades enfrentadas concorreram para limitar o pleno 

exercício das nossas funções enquanto Agente Fiscal e, consequentemente, 

influenciaram na qualidade dos serviços prestados aos/às9 Assistentes Sociais, 

estudantes de Serviço Social e, algumas vezes, aos/às usuários/as dos/as Assistentes 

Sociais nas diversas organizações prestadoras de Políticas Públicas e Instituições que 

nos procuraram para esclarecimentos e orientações.  

É importante destacar que a gestão do triênio 2014-2017 conseguiu adquirir um 

novo espaço para o CRESS/RN e, desta maneira, conseguiu disponibilizar no começo 

do ano de 2017 uma sala exclusiva para a fiscalização, permitindo, assim, a realização 

de atendimentos assegurando privacidade e sigilo das informações. Portanto, 

consideramos que foi uma importante conquista para o Regional, contribuindo para a 

melhoria da qualidade da execução da Política Nacional de Fiscalização. 

Ainda que empiricamente, ao refletirmos sobre essas condições objetivas de 

trabalho, passamos a nos indagar se eram condições específicas do CRESS 14ª 

Região ou se também constituía realidade de outros CRESS. Nesse sentido, tais 

inquietações nos estimularam a realizar um estudo mais aprofundado acerca dessa 

situação e, considerando a possibilidade de similaridades regionais, optamos por 

                                         
6 Ressaltamos que o primeiro Processo Seletivo para Agente Fiscal no CRESS/RN ocorreu no ano de 

1994; o segundo ocorreu em 2006; e o terceiro em 2009, no qual foi realizado um concurso nacional, 
sendo uma parceria de todos os Regionais com o CFESS.  
7 Localizada na cidade de Mossoró/RN. 
8 Os/as funcionários/as dos CRESS estão submetidos ao Regime da Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT). 
9 Salientamos que optamos politicamente por utilizar a adequação de linguagem de gênero durante 

todo este trabalho, conforme orientação/defesa do Conjunto CFESS/CRESS. 
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pesquisar as condições objetivas de trabalho das Agentes Fiscais10 que atuam nos 

demais 08 (oito) CRESS da Região Nordeste11.  

A escolha da amostra priorizou os estados vizinhos ao RN por possuírem 

algumas características semelhantes no que diz respeito ao quantitativo de 

profissionais inscritos/as e condições financeiras. Destaque-se que o CRESS/RN não 

foi incluído na pesquisa por ter apenas uma Agente Fiscal no momento e essa ser a 

responsável pela realização da pesquisa ora apresentada. 

Considere-se que os CRESS têm a função precípua de orientar, disciplinar, 

fiscalizar e defender o exercício profissional dos/as Assistentes Sociais em sua 

jurisdição de atuação, articulando suas ações com o CFESS. Além disso, são 

responsáveis por organizar o registro dos/as profissionais e de pessoas jurídicas12 e 

atuar como Tribunais Regionais de Ética, dentre outras funções político-

administrativas.  

O pleno desenvolvimento das funções precípuas dos CRESS, dentre outros 

requisitos, requer o engajamento da categoria nas comissões e atividades realizadas, 

bem como a plena atuação dos/as Agentes Fiscais e dos/as demais funcionários/as 

que dependem das condições objetivas de trabalho as quais interferem na qualidade 

do serviço prestado.  

A qualidade do serviço desenvolvido incide diretamente no grau de 

(in)satisfação da categoria em relação ao que se espera das atividades de fiscalização 

realizadas pelo Conselho enquanto seu órgão representativo na respectiva jurisdição. 

Avaliamos que tal fator se reflete, também, na participação política dos/as 

profissionais nas Comissões Internas de Trabalho13 e no pagamento da anuidade. É 

                                         
10 Salientamos que nesse trabalho se usará o termo “das Agentes Fiscais” quando se tratar dos sujeitos 
pesquisados, pois, no momento, só há mulheres ocupando esse cargo nos demais CRESS do 
Nordeste. 
11 A Região Nordeste é composta por 09 (nove) Conselhos Regionais (Ceará, Piauí, Maranhão, 

Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Bahia). 
12 As entidades jurídicas de caráter privado ou público que possuem como finalidade básica a prestação 
de serviços em assessoria, consultoria, planejamento, capacitação em matéria de Serviço Social 
precisam se registrar no CRESS da sua jurisdição de atuação para o regular exercício de suas 
atividades, conforme dispõe a Resolução CFESS nº 582/2010. 
13 As principais atividades desenvolvidas pelos CRESS são realizadas através da constituição de 

Comissões Internas de trabalho compostas por conselheiros/as, funcionários/as e/ou Assistentes 
Sociais da base. Essas Comissões são classificadas em Permanentes e Temáticas. As primeiras dizem 
respeito àquelas que não podem ter o seu funcionamento parado, uma vez que influenciam diretamente 
a atuação do Conselho, como, por exemplo, Comissão de Inscrição, Comissão de Or ientação e 
Fiscalização (COFI) e a Comissão Permanente de Ética (CPE); já as segundas referem-se àquelas que 
não tem a obrigação de estarem em pleno funcionamento, como Comissões para discussão sobre a 

Política de Saúde, Política de Educação, dentre outras. Nas Comissões, os/as Conselheiros/as e os/as 
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importante esclarecermos que os CRESS são mantidos financeiramente pelas 

anuidades (tributo obrigatório normatizado por nossa Lei de Regulamentação) pagas 

pelos/as Assistentes Sociais inscritos/as no determinado Regional. Uma cota parte do 

valor arrecadado pelos CRESS é repassada ao CFESS para, também, manter seu 

funcionamento. 

Ressaltamos que o desempenho da função de Agente Fiscal nos CRESS é 

uma atribuição privativa14 de responsabilidade do/a Assistente Social que faz parte do 

quadro de funcionários/as do respectivo Conselho que se encontra atuando. Portanto, 

os CRESS, nos últimos anos, têm se tornado um novo espaço sócio-ocupacional de 

trabalho para os/as Assistentes Sociais no Brasil a partir da necessidade da expansão 

das atividades de Fiscalização pelos CRESS, devido ao aumento do número de 

profissionais inscritos/as, das demandas por fiscalização decorrentes da precarização 

dos vínculos r relações de trabalho vivenciada pela categoria e da necessidade de 

defesa da profissão.  

O/a Agente Fiscal desenvolve suas atividades de orientação e fiscalização 

pautando-se nos diversos instrumentais normativos já elaborados pelo Conjunto 

CFESS/CRESS15 (Lei de Regulamentação da Profissão, Política Nacional de 

Fiscalização16 – PNF -, Código de Ética Profissional (CEP) do/a Assistente Social de 

1993, Resoluções17, Pareceres Jurídicos e etc.). Atuam, principalmente, através da 

realização de visitas de rotina ou para verificação de denúncias de irregularidades, 

visando a garantia de melhores condições éticas e técnicas de trabalho para os/as 

Assistentes Sociais inscritos/as naquele determinado Regional e, também, a defesa 

da melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. 

                                         
profissionais participantes realizam discussões sobre a temática a que se propõem e, também, 
articulam a realização de determinadas ações estratégicas e eventos. 
14 Destacamos que a Lei Federal nº 8.662/93 (Lei de Regulamentação da Profissão de Serviço Social) 
institui em seu Artigo 5º, inciso XI, que a fiscalização do exercício profissional através dos Conselhos 
Federal e Regional constitui-se em uma atribuição privativa, no qual somente o/a Assistente Social 
pode realizar, ou seja, qualquer outra categoria profissional está impedida de realizá-la. 
15 Maneira comum de se referir a atuação/articulação entre o CFESS e os respectivos Conselhos 
Regionais.  
16 Regulamenta as normas para o exercício da atividade de Fiscalização, atualizada pela Resolução 
CFESS nº 512/2007. 
17 Cabe destacar que “as resoluções formam um importante arsenal jurídico-normativo que longe de 
engessar o trabalho profissional, alicerçam a qualidade e competência teórico-metodológica-ético-
política e técnico-operativa nos limites da intervenção profissional, considerando suas competências, 
habilidades e atribuições privativas. São instrumentos de defesa e valorização do Serviço Social, dos 

serviços prestados à população usuária e à sociedade brasileira” (SANTOS, 2010, p. 711). 
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Dessa maneira, destacamos que o Conjunto CFESS/CRESS elaborou, em 21 

de agosto de 2006, a Resolução nº 493, que dispõe sobre as condições éticas e 

técnicas de trabalho do/a Assistente Social, visando, assim, respaldar juridicamente 

as ações de intervenção das Comissões de Fiscalização dos CRESS para a melhoria 

das condições de trabalho dos/as Assistentes Sociais nos mais diversos espaços 

sócio-ocupacionais. Logo, essa é uma das Resoluções mais utilizadas pelo/a Agente 

Fiscal durante a realização de suas atribuições cotidianas de fiscalização das 

instituições e de orientação para a categoria. 

É preciso considerar que em tempos de acumulação flexível, as relações 

trabalhistas sofreram fortes modificações, nas quais, em vez de contratar diretamente 

o/a trabalhador/a, as empresas e o Estado passaram a priorizar contratos por meio da 

terceirização dos serviços, relações marcadas por inseguranças, baixos salários e 

precárias condições de trabalho. Não à toa, vários estudos revelam que na atualidade, 

a maioria dos acidentes de trabalho ocorrem nas empresas que terceirizam suas 

atividades.  

A esse processo acrescenta-se a exigência de um/a trabalhador/a polivalente 

capaz de realizar várias ações durante o processo de produção de mercadorias e uma 

grande parte do trabalho vivo18 vem sendo cada vez mais substituído pelo trabalho 

morto19 com o avanço da tecnologia mediado por inovações tecnológicas e novos 

modos de gestão do trabalho que objetivam unicamente aumentar sempre o lucro da 

empresa.   

Essa realidade impetuosa tem requerido uma maior atuação do Setor da 

Fiscalização, uma vez que as demandas têm aumentado cada vez mais por 

orientações/esclarecimentos e pela realização de visitas de fiscalização para 

verificação das condições de trabalho dos/as profissionais, sendo a efetiva atuação 

do/a Agente Fiscal de extrema importância nesse processo e, consequentemente, 

para o cumprimento da PNF. 

O/a Agente Fiscal na condição de trabalhador/a assalariado/a também 

necessita de meios e instrumentos para a realização de suas atribuições visando 

inserir qualidade às mesmas, que, por sua vez, são disponibilizados por seus/as 

empregadores/as que no nosso estudo são os CRESS. As condições de trabalho 

                                         
18 Trabalho realizado através da exploração da força de trabalho do ser humano. 
19 Trabalho realizado a partir da utilização de máquinas que aceleram o processo de produção de 

mercadorias, substituindo, assim, um grande quantitativo de trabalhadores/as. 
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disponibilizadas a esses/essas profissionais afetam diretamente o resultado final do 

trabalho realizado e, portanto, a qualidade das respostas dadas as diversas 

requisições que chegam a Comissão de Orientação e Fiscalização (COFI) 

cotidianamente. 

Compreendemos que o/a Agente Fiscal, mesmo sob denominação genérica, é 

Assistente Social e, desta forma, tanto está inserido/a na luta geral da categoria por 

melhores condições de trabalho e salário para a classe trabalhadora. E, ao mesmo 

tempo, está respaldado/a pela Resolução CFESS nº 493/2006, no que diz respeito à 

necessidade de disponibilização por parte da instituição empregadora de condições 

éticas e técnicas de trabalho que garantam o sigilo profissional, como, por exemplo, a 

existência de uma sala para a realização dos atendimentos individualizados aos/às 

usuários/as e demais atividades.  

Assim, diante da realidade que se vivenciou no CRESS 14ª Região, passamos 

a nos questionar se era uma situação momentânea e isolada ou se constituía 

realidade comum aos demais CRESS do Nordeste, no que se refere a estarem ou não 

conseguindo disponibilizar adequadas condições éticas e técnicas de trabalho, salário 

compatível com a peculiaridade do cargo e a possibilidade de construção de uma 

carreira para as Agentes Fiscais levando em consideração as dificuldades 

orçamentárias dos CRESS.   

Durante a elaboração desta pesquisa elencamos a seguinte questão central: 

Qual as atuais condições objetivas de trabalho das Agentes Fiscais dos CRESS da 

Região Nordeste? Então, a partir dela elegemos ainda outras questões norteadoras 

que nos possibilitassem aproximarmos da essência do nosso objeto de estudo durante 

a execução da pesquisa, a saber:  

 Quais as últimas ações realizadas pelas gestões para a melhoria das 

condições de trabalho das Agentes Fiscais?  

 Quais as atuais condições de salário e carreira que as Agentes Fiscais 

pesquisadas possuem?  

 A Resolução CFESS nº 493/2006 está sendo efetivada nos demais CRESS 

da Região Nordeste?  

 Quais os fatores que contribuem para a efetivação ou não da citada 

Resolução nos CRESS?  

 O quantitativo de Agentes Fiscais é suficiente para atender as demandas 

cotidianas que a Fiscalização recebe? 
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Assim, esse estudo foi elaborado e desenvolvido com o intuito de chamar a 

atenção para a importância do trabalho realizado por esses/as profissionais, visto que 

temos uma média de cerca de 72 Agentes Fiscais no Brasil, número que pode ser 

considerado pequeno tomando como referência a extensão territorial do país e o 

quantitativo de quase 180 mil Assistentes Sociais inscritos/as nos CRESS, segundo 

informações do próprio Conselho Federal. Além disso, dar uma maior visibilidade a 

esse espaço sócio-ocupacional e suas particularidades enquanto órgão de 

representação da categoria dos/as Assistentes Sociais nos estados.  

Nessa perspectiva, a pesquisa ora apresentada foi realizada com o objetivo 

geral de analisar as condições objetivas de trabalho das Assistentes Sociais que 

atuam na função de Agente Fiscal nos CRESS da Região Nordeste, visando, assim, 

a sistematização de dados e problematização da realidade analisada. Consideramos 

que a luta por condições adequadas de trabalho não é exclusiva dessa categoria 

profissional, mas uma luta coletiva dos/as trabalhadores/as inseridos/as na sociedade 

de classes. Particularmente, na sociedade capitalista.  

Para tanto, elencamos também os seguintes objetivos específicos:  

1) Analisar as inciativas e medidas praticadas pelos CRESS da Região 

Nordeste na perspectiva de melhoria das condições de trabalho para 

as Agentes Fiscais;  

2) Analisar as principais dificuldades de exercício profissional das 

Agentes Fiscais tomando como base a efetivação da Resolução 

CFESS nº 493/2006 nos referidos CRESS;  

3) Identificar as atuais condições de salário e carreira que os CRESS 

oferecem às Agentes Fiscais;  

4) Verificar se o quantitativo de Agentes Fiscais é suficiente para atender 

as demandas cotidianas que chegam a cada Setor de Fiscalização 

pesquisado. 

 

Nesse contexto, optamos por utilizar a perspectiva crítica-dialética marxista 

para a fundamentação teórico-metodológica da pesquisa. Assim, consideramos que 

os sujeitos da pesquisa são parte integrante de uma totalidade concreta, expressão 

de um sistema cujas relações sociais e trabalhistas são inerentes à sociedade 
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capitalista, com todos os seus conflitos de interesses e contradições que afetam a luta 

mais geral entre capital e trabalho. Nesses termos, 

 

[...] o conhecimento concreto do objeto é o conhecimento das suas múltiplas 
determinações – tanto mais se reproduzem as determinações de um objeto, 

tanto mais o pensamento reproduz a sua riqueza (concreção) real. As 
‘determinações as mais simples’ estão postas no nível da universalidade; na 
imediaticidade do real, elas mostram-se como singularidades – mas o 
conhecimento do concreto opera-se envolvendo universalidade, 
singularidade e particularidade (NETTO, 2011, p. 45). 

 
 

Este estudo foi desenvolvido numa abordagem quali-quantitativa. As 

informações obtidas, mesmo que em forma de dados quantitativos, foram trabalhadas 

teoricamente buscando valorizar a dimensão qualitativa20, possibilitando uma riqueza 

de informações, maior fidedignidade e/ou aproximações sucessivas com a realidade. 

Nesse sentido, pretendendo maior apropriação das peculiaridades da pesquisa 

qualitativa, do ponto de vista da metodologia da pesquisa, nos apoiamos nos 

seguintes autores: Robert Richardson, Maria Cecília Minayo, Romeu Gomes e Jane 

Prates. 

Conforme explicitamos anteriormente, esta pesquisa teve como lócus os 08 

(oito) Conselhos Regionais de Serviço Social da Região Nordeste do Brasil. Assim, 

para a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (CEP/HUOL), os aludidos CRESS foram contatados 

através de ofício enviado por e-mail para a solicitação de anuência da diretoria quanto 

à realização da pesquisa. Os sujeitos da pesquisa foram as Agentes Fiscais que 

atuam nos referidos CRESS e um representante da gestão (triênio 2014-2017) de 

cada regional, no qual conseguimos a participação de 12 profissionais com 

representação de todos os CRESS pesquisados e com relação às diretorias 

obtivemos a contribuição de 04 (quatro) representantes.  

Para a participação das Agentes Fiscais foi utilizado como critério a atuação no 

CRESS há, no mínimo, 02 (dois) anos, porém, dando preferência a participação 

daquelas que já trabalhavam no CRESS por mais tempo, contudo sendo livre a 

participação de quem se enquadrasse nos requisitos. Para tanto, elas foram 

                                         
20 Destacamos que a pesquisa qualitativa “[...] trabalha com o universo dos significados, dos motivos, 
das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é aqui 
entendido como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por 
pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada 

com seus semelhantes” (MINAYO, 2012, p. 21). 
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contatadas, via telefone e e-mail, para a explicação da pesquisa e sua metodologia 

de execução.  

Ao avaliarmos que durante o período da execução da pesquisa não foi possível 

visitar cada Regional participante para entrevistar as Fiscais, optamos por utilizarmos 

como instrumental a aplicação de um questionário específico para as Agentes Fiscais 

e outro direcionado às diretorias dos CRESS.  

Os questionários (Cf. Apêndices A e B) foram hospedados em uma plataforma 

online e enviados para as profissionais e para os CRESS através de e-mail com todas 

as orientações necessárias para preenchimento e esclarecimentos de dúvidas sobre 

confidencialidade, coleta e uso dos dados. Junto encaminhamos o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) visando obter a anuência e garantir o sigilo, 

a privacidade e o anonimato dos/as partícipes, uma vez que as informações obtidas 

de cada participante foram consideradas confidenciais e somente usadas com 

propósito científico.   

Além disso, os questionários foram elaborados com perguntas fechadas e 

abertas, com questões simples e objetivas, visando, assim, um fácil preenchimento 

por parte dos sujeitos participantes, mas, que, também, possibilitassem a obtenção 

do máximo de dados relevantes para a análise aprofundada do objeto estudado.  

Os dados obtidos através dos questionários foram sistematizados, 

categorizados e convertidos em tabelas e/ou gráficos que foram analisados a partir da 

técnica de análise de conteúdo, conforme apresentados ao longo desta exposição, 

sobretudo, no capítulo 4. A coleta dos dados se deu no período de janeiro a abril do 

ano de 2017. 

Além da aplicação dos questionários planejamos realizar uma pesquisa 

documental utilizando os últimos acordos coletivos realizados entre os CRESS e 

seus/suas funcionários/as e os Planos de Cargos, porém não conseguimos ter acesso 

a esses documentos durante o processo, mesmo sendo solicitado as Diretorias não 

obtivemos resposta. Assim, estudamos somente as Resoluções e Brochuras 

elaboradas pelo CFESS e algumas legislações correlatas, a saber: Resoluções 

CFESS nº 273/93, 493/06, 512/07; Política Nacional de Enfrentamento à 

Inadimplência no Conjunto CFESS/CRESS; Bandeira de Lutas do Conjunto 

CFESS/CRESS; Política Nacional de Educação Permanente; Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT); Projetos de leis que tratam sobre a aprovação do Piso Salarial 

para os/as Assistentes Sociais e sobre a Lei da Terceirização.   
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Além disso, realizamos uma revisão bibliográfica dos/as principais autores/as 

que trabalham com a apreensão da categoria trabalho na realidade da sociedade 

capitalista e suas expressões contemporâneas, objetivando adquirir maior 

embasamento teórico para o desenvolvimento e a execução da aludida pesquisa. 

Assim, utilizamos produções teóricas de Karl Marx, Friedrich Engels, István Mészáros, 

José Paulo Netto, Marilda Iamamoto, Ivanete Boschetti, Ana Elizabete Mota, Ruy 

Braga, Ricardo Antunes, Giovanni Alves, dentre outras bibliografias relevantes que 

foram identificadas ao longo da pesquisa. Destacamos que a pesquisa bibliográfica 

perpassou todas as fases deste estudo. 

Ressalte-se que durante a realização da pesquisa encontramos algumas 

dificuldades que atrasaram o seu cronograma de execução, como os entraves do 

Comitê de Ética do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL – UFRN/EBSERH), no 

qual foram despendidos mais de 06 (seis) meses para aprovar a pesquisa mesmo que 

estivéssemos cumprindo todas os requisitos solicitados, indicando estarem se 

baseando em critérios utilizados para a pesquisa em saúde, somente com uma nova 

submissão conseguimos o aval do Comitê. Esta situação foi totalmente desgastante 

e comprometeu diretamente o período de tempo para a coleta e a análise dos dados. 

Outrossim, a maioria dos CRESS demoravam bastante em responder nossas 

solicitações com relação a autorização da pesquisa e em responder o questionário 

que disponibilizamos para as diretorias. Outra dificuldade vivenciada foi a necessidade 

de adequar a rotina de vida e de estudos para cumprir o horário de trabalho e, ao 

mesmo tempo, atender as exigências e prazos acadêmicos.  

Contudo, avaliamos que a viabilidade de realização desta pesquisa residiu na 

certeza de que tanto as direções dos CRESS quanto as Agentes Fiscais tiveram 

compromisso e interesse em aprofundar a compreensão sobre a temática abordada, 

a qual tem sido pauta de discussão no Conjunto CFESS/CRESS. Então, como 

devolutiva dessa pesquisa aos sujeitos pesquisados, encaminharemos cópias da 

versão final desse estudo para cada Conselho e profissional participante.  

O estudo realizado encontra-se apresentado na seguinte sequência: 

inicialmente, realizamos análise sobre crise do capital e os seus rebatimentos na vida 

da classe trabalhadora e no trabalho dos/as assistentes sociais; em seguida, no 

Capítulo 3, discutimos a fiscalização do exercício profissional dos/as assistentes 

sociais enquanto função precípua dos Conselhos Federal e Regionais de Serviço 

Social; no quarto Capítulo apresentamos e analisamos os dados e o debate sobre as 
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condições objetivas de trabalho das agentes fiscais que atuam nos CRESS da Região 

Nordeste a luz dos dados obtidos na pesquisa. E, por fim, tecemos as considerações 

finais sobre a temática aqui discutida.  
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2 CRISE DO CAPITAL: REBATIMENTOS NA VIDA DA CLASSE TRABALHADORA 

E NO TRABALHO DOS/AS ASSISTENTES SOCIAIS  

  

 

A crise de acumulação do capital em sua onda longa desde a década de 1970, 

tem representado um duradouro processo de ofensiva do capital buscando sua 

restauração pela via da regressão dos direitos sociais e trabalhistas enquanto 

expressão da sua lógica destrutiva em escala mundial.  

No Brasil essa realidade se revela ainda mais perversa tendo em vista que a 

maioria dos direitos recém conquistados a partir da Constituição Federal (CF) de 1988 

ainda encontravam-se em fase de incipiente implementação e já começaram a sofrer 

com um grave processo de retrocesso, precarização das políticas públicas, 

flexibilização das relações trabalhistas, criminalização dos movimentos sociais e das 

diversas expressões da Questão Social21 e, principalmente, uma intensa 

reatualização do conservadorismo22 nas diversas esferas da sociedade durante esses 

últimos anos. Tal conjuntura implicou em fortes impactos na vida da classe 

trabalhadora e na implementação das políticas sociais públicas.  

Desse modo, a realidade tem se configurado como extremamente complexa, 

dinâmica e contraditória. Esse contexto de ofensiva conservadora e de barbárie social 

tem afetado duramente a classe trabalhadora23 que só dispõe de sua força de trabalho 

para a venda em troca de um salário para a manutenção de sobrevivência física e 

material. Enfatizamos que na sociedade capitalista  

 

[...] o trabalho se configura numa relação assalariada, alienada e fetichizada, 

consequência de uma relação social fundada na propriedade privada, em que 
o trabalhador não tem o controle sobre os processos produtivos, estando o 

                                         
21 Constitui-se no conjunto das desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais que atingem a 
população fruto da relação contraditória entre capital e trabalho. 
22 Entendemos que o pensamento conservador [...] não é um ‘estilo de pensamento’ intemporal, a-
histórico, encontrável em qualquer tempo e em qualquer sociedade. Nem se confunde com quaisquer 
formas intelectuais e comportamentais que valorizam, sancionam e defendem o existente – formas a 
que cabe a denominação de tradicionalismo. Antes, o pensamento conservador é uma expressão 
cultural [...] particular de um tempo e um espaço sócio-histórico muito precisos: o tempo e o espaço da 
configuração da sociedade burguesa – configuração que deve ser ‘tomada como uma ‘rica totalidade 

de determinações e relações diversas’ (Marx, 1982, p.14) e em que operam movimentos e tensões em 
todas as esferas e instâncias sociais (NETTO, 2011, p. 40-41). 
23 “[...] compreender a classe trabalhadora hoje, de modo ampliado, implica entender esse conjunto de 
seres sociais que vivem da venda da sua força de trabalho, que são assalariados e são desprovidos 
dos meios de produção. Nessa (nova) morfologia da classe trabalhadora, sua conformação é ainda 
mais fragmentada, mais heterogênea e mais complexificada do que aquela que predominou nos anos 

do apogeu do taylorismo e do fordismo” (ANTUNES, 2005, p. 52). 
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trabalho mais preso ao reino das necessidades do que o da liberdade 
(CAVALCANTE; PRÉDES, 2010, p. 4). 

 

É nesse contexto e, em sua contracorrente, que o/a Assistente Social ao atuar 

em consonância com o que preconiza o projeto ético-político24 da profissão de Serviço 

Social25, cotidianamente nos diversos espaços sócio-ocupacionais em que se insere, 

exerce suas funções buscando desvendar as particularidades desse movimento 

histórico do capital e formular ações concretas sob a perspectiva da viabilização e 

universalização de direitos para a classe trabalhadora.  

Nesse sentido, é importante explicitarmos que estamos utilizando neste texto 

uma noção ampliada de classe trabalhadora que, segundo Antunes (2005, p. 60), 

inclui 

 

[...] também todos aqueles e aquelas que vendem sua força de trabalho em 
troca de salário, incorporando, além do proletariado industrial e dos 
assalariados do setor de serviços, também o proletariado rural, que vende 
sua força de trabalho para o capital. Incorpora o proletariado precarizado, o 
sub-proletariado moderno, part-time, o novo proletariado dos McDonald’s, os 
trabalhadores terceirizados e precarizados, os trabalhadores assalariados da 

chamada ‘economia informal’ – que muitas vezes são indiretamente 
subordinados ao capital -, além dos trabalhadores desempregados, expulsos 
do processo produtivo e do mercado de trabalho pela reestruturação do 
capital e que hipertrofiam o exército industrial de reserva na fase de expansão 
do desemprego estrutural.  

 

De tal modo, os/as Assistentes Sociais26 são trabalhadores e trabalhadoras 

assalariados/as que sofrem e vivenciam cotidianamente o aviltamento das suas 

                                         
24 Concordamos com Teixeira e Braz (2010, p. 5-6) sobre a seguinte afirmação: “[...] não há dúvidas de 
que o projeto ético-político do Serviço Social brasileiro está vinculado a um projeto de transformação 

da sociedade. Esta vinculação se dá pela própria exigência que a dimensão política da intervenção 
profissional põe. Ao atuarmos no movimento contraditório das classes, acabamos por imprimir uma 
direção social às nossas ações profissionais que favorecem a um ou a outro projeto societário. Nas 
diversas e variadas ações que efetuamos, como plantões de atendimento, salas de espera, processos 
de supervisão e/ou planejamento de serviços sociais, das ações mais simples às intervenções mais 
complexas do cotidiano profissional, nelas mesmas, embutimos determinada direção social entrelaçada 

por uma valoração ética específica”. 
25 “O Serviço Social se gesta e se desenvolve como profissão reconhecida na divisão social do trabalho, 
tendo por pano de fundo o desenvolvimento capitalista industrial e a expansão urbana, processos esses 
aqui apreendidos sob o ângulo das novas classes sociais emergentes – a constituição e expansão do 
proletariado e da burguesia industrial – e das modificações verificadas na composição dos grupos e 
frações de classes que compartilham o poder de Estado em conjunturas específicas. É nesse contexto 

constituiu-se a hegemonia do capital industrial e financeiro, que emerge sob novas formas a chamada 
‘questão social’, a qual se torna a base de justificação desse tipo de profissional especializado” 
(IAMAMOTO; CARVALHO, 2013, p. 83).   
26 Entendemos que o/a Assistente Social não dispõe de todos os meios e instrumentos para a 
realização de seu trabalho, conforme afirma Raichelis (2011, p. 425): [...] essa mercadoria ‘força de 
trabalho’ só pode entrar em ação se dispuser de meios e instrumentos de trabalho que, não sendo de 

propriedade do assistente social, devem ser colocados à sua disposição pelos empregadores 
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condições objetivas de trabalho, salariais e de carreira, características essas que são 

inerentes às relações contraditórias entre capital e trabalho. 

Na maioria das vezes, a precarização de tais condições afeta a qualidade dos 

serviços27 prestados e, portanto, incidem diretamente no atendimento às 

necessidades apresentadas pela população usuária dos serviços sociais. Sobre essa 

conjuntura é preciso destacar que 

 

ter clareza desse processo contraditório é fundamental para não cairmos em 
posturas fatalistas ou messiânicas que enfraquecem o profissional e o 

colocam em um lugar polarizado pela impotência ou onipotência, gerando a 
impossibilidade da construção refletida e crítica de estratégias de 
fortalecimento da classe trabalhadora e de atuação profissional (CARDOSO, 
2013, p. 101). 

 

Justamente para não cairmos no fatalismo ou messianismo, analisar as 

grandes determinações que condicionam o exercício profissional dos/as Assistentes 

Sociais, Agentes Fiscais, exige abordar criticamente as condições e as relações de 

trabalho que condicionam o seu trabalho, razões pela qual percorreremos o seguinte 

caminho de problematização neste capitulo: teceremos considerações sobre as 

mudanças recentes ocorridas no mundo do trabalho e suas implicações na vida da 

classe trabalhadora e, em seguida, apresentaremos alguns aspectos sobre o Serviço 

Social e os rebatimentos da ofensiva conservadora no exercício profissional dos/as 

Assistentes Sociais na conjuntura atual. 

 

 

2.1 Trabalho assalariado: considerações sobre as transformações no mundo do 

trabalho e seus rebatimentos na vida da classe trabalhadora 

 

 

O termo trabalho, em seu sentido ontológico, significa “[...] o ato de produção e 

reprodução da vida humana” (ANTUNES, 2011, p. 142), no qual o homem transforma 

                                         
institucionais: recursos materiais, humanos, financeiros, para o desenvolvimento de programas, 

projetos, serviços, benefícios e de um conjunto de outras atribuições e competências, de atendimento 
direto ou em nível de gestão e gerenciamento institucional. 
27 Ressaltamos que, ao adotar o neoliberalismo como sistema socioeconômico, o Estado brasileiro 
passou a priorizar o capital em detrimento do social. Os direitos passaram a ser vistos como 
mercadorias, no qual só quem tem acesso pleno a eles é quem tem condições financeiras de pagar 
determinado valor; quem não tem, necessita buscar os serviços precarizados que são oferecidos pelo 

Estado (CAVALCANTE; PRÉDES, 2010). 
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a natureza para chegar a um fim já idealizado previamente devido à sua capacidade 

teleológica, mas, ao mesmo tempo, é uma ação que transforma a si mesmo, conforme 

Marx (2013, p. 255) aprofunda em seu livro O Capital I  

 

O trabalho é antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, 
processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e 
controla seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a matéria 
natural como com uma potência natural [Naturmacht]. A fim de se apropriar 

da matéria natural de uma forma útil para sua própria vida, ele põe em 
movimento as forças naturais pertencentes sua corporeidade: seus braços e 
pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por 
meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza 
(Grifos originais). 

 

Assim, o trabalho era realizado pelo ser humano visando apenas o atendimento 

das suas necessidades de sobrevivência e autorreprodução, utilizando-se das 

ferramentas e mecanismos (meios de trabalho) que tivesse a sua disposição para 

transformação da natureza assim como tinha planejado, gerando, assim, um valor de 

uso para aquilo que criou. Esse é um processo que possibilita a humanização desse 

ser social. 

Nesse sentido, algumas necessidades sociais vão sendo atendidas e outras 

criadas. O homem a partir do desenvolvimento de sua consciência28 e a utilização de 

sua força de trabalho29, geralmente, conseguia desenvolver formas de supri-las por 

meio da transformação da natureza. Então, o processo de trabalho30 é composto pelos 

seguintes elementos: o próprio trabalho em si, o objeto e os meios/instrumentos que 

serão utilizados. 

 

No processo de trabalho, portanto, a atividade do homem, com ajuda dos 

meios de trabalho, opera uma transformação do objeto do trabalho segundo 
uma finalidade concebida desde o início. O processo se extingue no produto. 
Seu produto é um valor de uso, um material natural adaptado às 
necessidades humanas por meio da modificação de sua forma. O trabalho se 
incorporou a seu objeto. Ele está objetivado, e o objeto está trabalhado 
(MARX, 2013, p. 258). 

                                         
28 Entendemos o “[...] fenômeno da consciência como um movimento e não como algo dado” (IASI, 
2011, p. 12).  
29 “Por força de trabalho ou capacidade entendemos o complexo [Inbegriff] das capacidades físicas e 
mentais que existem na corporeidade [Leiblichkeit], na personalidade viva de um homem e que ele põe 

em movimento sempre que produz valores de uso de qualquer tipo” (grifos originais) (MARX, 2013, p. 
242). 
30 “O processo de trabalho [...] é atividade orientada a um fim – a produção de valores de uso -, 
apropriação do elemento natural para a satisfação de necessidades humanas, condição universal do 
metabolismo entre homem e natureza, perpétua condição natural da vida humana e, por conseguinte, 
independente de qualquer forma particular dessa vida, ou melhor, comum a todas as suas formas 

sociais” (MARX, 2013, p. 261). 
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A partir do desenvolvimento das civilizações e do estabelecimento da divisão 

social do trabalho31, a produção de mercadorias e a apropriação da riqueza deixaram 

de ser coletivas e tornaram-se individuais. Assim, “o desenvolvimento de todos os 

ramos da produção – criação de gado, agricultura, ofícios manuais domésticos – 

tornou a força de trabalho do homem capaz de produzir mais do que o necessário 

para a sua manutenção” (ENGELS, 2014, p. 196).  

A força de trabalho do homem deixou de ser utilizada por ele como forma de 

atender as suas necessidades básicas para se transformar em uma mercadoria 

fortemente explorada na sociedade capitalista que se fundamenta justamente na 

exploração do trabalho assalariado, uma vez que ele não detinha mais os meios de 

produção, necessitando, assim, trocar a sua força por um valor monetário que 

permitisse a sua manutenção diária. 

Porém, devemos destacar que a primeira forma de exploração da força de 

trabalho do homem se deu a partir da escravidão, no qual milhares de pessoas foram 

obrigadas a trabalhar para outras sem receber nada em troca e de uma maneira 

extremamente brutal e degradante. Engels (2014, p. 197) salienta que “passou a ser 

conveniente conseguir mais força de trabalho, o que se logrou através da guerra: os 

prisioneiros foram transformados em escravos”.  

O capitalista dono dos meios de produção tratou de se apropriar dos demais 

recursos necessários para comprar a força de trabalho oferecida pelo/a trabalhador/a 

por um valor baixo, percebeu que durante o processo de produção das mercadorias 32 

o/a trabalhador/a consegue produzir um valor excedente além do que o valor que ele 

se disponibilizou a pagar como salário. Então, Karl Marx (2013, p. 262-263) em seu 

                                         
31 “Da primeira grande divisão social do trabalho nasceu a primeira grande divisão da sociedade em 
duas classes: senhores e escravos, exploradores e explorados” (ENGELS, 2014, p. 197).  
32 O produto fabricado “[...] é propriedade do capitalista, não do produtor direto, do trabalhador. O 
capitalista paga, por exemplo, o valor da força de trabalho por um dia. Portanto, sua utilização, como a 
de qualquer outra mercadoria – por exemplo, um cavalo -  que ele aluga por um dia, pertence-lhe por 
esse dia. Ao comprador da mercadoria pertence o uso da mercadoria, e o possuidor da força de 
trabalho, a ceder seu trabalho, cede, na verdade, apenas o valor de uso por ele vendido. A partir do 
momento em que ele entra na oficina do capitalista, o valor de uso de sua força de trabalho, portanto, 

seu uso, o trabalho, pertence ao capitalista. Mediante a compra da força de trabalho, o capitalista 
incorpora o próprio trabalho, como fermento vivo, aos elementos mortos que constituem o produto e 
lhe pertencem igualmente. De seu ponto de vista, o processo de trabalho não é mais do que o consumo 
da mercadoria por ele comprada, a força de trabalho, que, no entanto, ele só pode consumir desde que 
lhe acrescente os meios de produção. O processo de trabalho se realiza entre coisas que o capitalista 
comprou, entre coisas que lhe pertencem. Assim, o produto desse processo lhe pertence tanto quanto 

o produto do processo de fermentação em sua adega” (MARX, 2013, p. 262-263). 
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livro o Capital I muito bem nos esclareceu que o produto fabricado pelos/as 

trabalhadores/as durante o processo de trabalho  

 

[...] é propriedade do capitalista, não do produtor direto, do trabalhador. O 
capitalista paga, por exemplo, o valor da força de trabalho por um dia. 

Portanto, sua utilização, como a de qualquer outra mercadoria – por exemplo, 
um cavalo -  que ele aluga por um dia, pertence-lhe por esse dia. Ao 
comprador da mercadoria pertence o uso da mercadoria, e o possuidor da 
força de trabalho, a ceder seu trabalho, cede, na verdade, apenas o valor de 
uso por ele vendido. A partir do momento em que ele entra na oficina do 
capitalista, o valor de uso de sua força de trabalho, portanto, seu uso, o 

trabalho, pertence ao capitalista. Mediante a compra da força de trabalho, o 
capitalista incorpora o próprio trabalho, como fermento vivo, aos elementos 
mortos que constituem o produto e lhe pertencem igualmente. De seu ponto 
de vista, o processo de trabalho não é mais do que o consumo da mercadoria 
por ele comprada, a força de trabalho, que, no entanto, ele só pode consumir 
desde que lhe acrescente os meios de produção. O processo de trabalho se 

realiza entre coisas que o capitalista comprou, entre coisas que lhe 
pertencem. Assim, o produto desse processo lhe pertence tanto quanto o 
produto do processo de fermentação em sua adega.   

 

Quanto mais for produzido pelo/a trabalhador/a em menos tempo de trabalho 

maior será a obtenção desse valor excedente que ao ser posto no mercado se 

transformará em lucro para esse capitalista. Assim, “a força de trabalho torna-se, como 

tudo, uma mercadoria, cuja finalidade vem a ser a produção de mercadorias” 

(ANTUNES, 2011, p. 144-145). 

Segundo Marx (2013, p. 305), “[...] a força de trabalho é comprada e vendida 

pelo seu valor, o qual, como o de qualquer outra mercadoria, é determinado pelo 

tempo de trabalho necessário à sua produção”. Assim, cabe destacar que 

 

a produção capitalista não é apenas produção de mercadoria, mas 
essencialmente produção de mais-valor. O trabalhador produz não para si, 
mas para o capital. Não basta, por isso, que ele produza em geral. Ele tem 

de produzir mais-valor. Só é produtivo o trabalhador que produz mais-valor 
para o capitalista ou serve à autovalorização do capital (MARX, 2013, p. 578).  

 

Assim, o trabalho na sociedade do capital se caracteriza por ser degradante, 

estressante e alienante para o homem em virtude da exploração da sua força de 

trabalho que tem aumentado cada dia mais no intuito do acúmulo do mais-valor, além 

da constante regressão de direitos trabalhistas que vivenciamos.  

De tal modo, a história da luta de classes, contada do ponto de vista da classe 

operária, na perspectiva da Teoria Social Crítica, nos mostra que os capitalistas vêm 

implementando inúmeras formas de gestão da produção nas últimas décadas, 
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visando, justamente, explorar o trabalhador o máximo que for possível para uma maior 

produção de mercadorias e, consequentemente, da obtenção de lucro (mais-valia). 

Podemos citar, como exemplo, o Fordismo que se propunha a realização da produção 

em massa e da importância de se ter estoque dos produtos nas lojas que no seu início 

foi um sucesso total, mas com o passar do tempo e devido às crises na economia, tal 

modelo de gestão já não era tão adequado, requisitando novas técnicas de 

produtividade.  

A queda do consumo dos produtos, enquanto uma das expressões do 

aprofundamento das desigualdades sociais e da crise de acumulação do capital, 

passou a ser enfrentada pelos capitalistas a partir da utilização do Toyotismo33, 

modelo de gestão que visa a flexibilização34 da produção, no qual o/a trabalhador/a 

não fica mais responsável por uma só função, mas por várias outras, visando, desta 

forma, uma maior produção sem desperdícios e, por conseguinte, um maior acúmulo 

de riquezas, conforme Druck (2011, p. 42) descreve 

 

a acumulação flexível, que tão bem caracteriza o capitalismo contemporâneo, 
tem sua origem na busca por superar uma conjuntura de crise de outro padrão 

de desenvolvimento capitalista, marcado pelo fordismo e por um regime de 
regulação cuja experiência mais completa se deu nos países que 
conseguiram implementar um estado de bem-estar, experiência que nem 
mesmo na Europa se generalizou. 

 

Ressalte-se que nesse tipo de modelo a “captura da subjetividade” dos 

trabalhadores e das trabalhadoras é imprescindível, visto que tal processo de trabalho 

exige o total engajamento desses/as e que sejam proativos/as e qualificados/as para 

o desenvolvimento de tarefas e técnicas solicitadas visando, deste modo, o sucesso 

da produção, como bem destaca Alves (2011, p.49) “é por essa ‘captura’ da 

subjetividade que o operário ou empregado consegue operar, com eficácia relativa, a 

série de dispositivos técnico-organizacionais que sustentam a produção fluída e 

difusa”.  

                                         
33 “O espírito do toyotismo impulsiona o aumento da utilização da terceirização e do trabalho por 
encomenda, ou ainda, das formas marginais de trabalho: trabalho em domicílio, trabalho clandestino. 

Enfim, a ‘externalização’ de uma parte do pessoal realiza-se por meio do apelo à mão de obra 
temporária [...]” (ALVES, 2011, p. 48-49). 
34 “Se no apogeu do taylorismo/fordismo a pujança de uma empresa mensurava-se pelo número de 
operários que nela exerciam sua atividade laborativa – a era do operário-massa -, pode-se dizer que 
na era da acumulação flexível e da ‘empresa enxuta’ são merecedoras de destaque as empresas que 
mantém menor contingente de trabalhadores e, apesar disso, aumentam seus índices de produtividade” 

(ANTUNES; DRUCK, 2013, p. 216). 
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Nos últimos anos vemos que a expressão “colaborador/a” passou a ser utilizada 

no lugar de funcionário/a, passando uma ideia de que ambos (trabalhador e patrão) 

fazem parte do mesmo negócio e que as duas partes serão beneficiados ao final do 

processo, todavia sabemos que essa não é a realidade, o trabalhador/a continua 

sendo explorado, recebe um pequeno valor em troca da sua força de trabalho, muitas 

vezes têm seus direitos trabalhistas violados, ele/ela passa a ser, na verdade, 

colaborador/a para o lucro do/a empregador/a que continua aumentando.  

Todo esse processo foi acompanhando de um acelerado desenvolvimento 

tecnológico35, no qual cada vez mais novos modelos de máquinas que pudessem 

substituir o trabalho humano36 foram sendo desenvolvidas e introduzidas no mercado, 

vinculando-se a um modelo de gestão do trabalho que promove o desemprego 

estrutural, traduzindo-se no aumento exponencial da taxa de desemprego no mundo 

ampliando a pobreza e a desigualdade social inerentes à sociedade capitalista. Marx 

(2013, p. 508) demostrou que a utilização das máquinas pelo capital possui objetivos 

bem específicos com relação ao controle da classe trabalhadora, conforme ele 

explicita no seguinte trecho 

 

[...] a maquinaria não atua apenas como uma poderosa concorrente, sempre 
pronta a tornar ‘supérfluo’ o trabalhador assalariado. O capital, de maneira 

aberta e tendencial, proclama e maneja a maquinaria como potência hostil ao 
trabalhador. Ela se converte na arma mais poderosa para a repressão das 
periódicas revoltas operárias, greves etc. contra a autocracia do capital.  

 
 

Dessa maneira, a implementação do modelo de gestão baseado no Sistema 

Toyota  

 

                                         
35 “[...] a constituição do toyotismo tornou-se adequada à nova base técnica da produção capitalista, 
vinculada à Quarta Revolução Tecnológica, a revolução das redes informacionais, que exige uma ‘nova 
subjetividade do trabalho’, pelo menos dos trabalhadores assalariados centrais à produção de 

mercadorias. As novas tecnologias de base microeletrônica, em virtude de sua complexidade e altos 
custos, exigem uma nova disposição subjetiva dos trabalhadores assalariados em cooperar com a 
produção” (ALVES, 2011, p. 59). 
36 “O sistema inteiro da produção capitalista baseia-se no fato de que o trabalhador vende sua força de 
trabalho como mercadoria. A divisão do trabalho unilateraliza tal força, convertendo-a numa habilidade 
absolutamente particularizada de manusear uma ferramenta parcial. Assim que o manuseio da 

ferramenta é transferido para a máquina, extingue-se, juntamente com o valor de uso, o valor de troca 
da força de trabalho. O trabalhador se torna invendável, como o papel-moeda tirado de circulação. A 
parcela da classe trabalhadora que a maquinaria transforma em população supérflua, isto é, não mais 
diretamente necessária para a autovalorização do capital, sucumbe, por um lado, na luta desigual da 
velha produção artesanal e manufatureira contra a indústria mecanizada e, por outro, inunda todos os 
ramos industriais mais acessíveis, abarrota o mercado de trabalho, reduzindo assim o preço da força 

de trabalho abaixo do seu valor” (MARX, 2013, p. 503). 
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[...] tornou-se adequado, sob a mundialização do capital, não apenas à ‘nova 
base técnica do capitalismo’, com a presença de novas tecnologias 
microeletrônicas na produção (o que exige um novo tipo de envolvimento 
operário, e, portanto, uma nova subordinação formal-intelectual do trabalho 
ao capital), mas à ‘nova estrutura da concorrência capitalista’ no cenário de 

crise de superprodução, em que está  colocada a perspectiva de ‘mercados 
restritos’ (apesar da mundialização do capital, principalmente na indústria 
automobilística) (ALVES, 2011, p. 59-60). 

 
 

Note-se que esse processo de ajustamento dos modelos e técnicas de 

produção nas últimas décadas a partir de um movimento de internacionalização do 

capital nos diversos países do globo, aliados ao desenvolvimento da tecnologia 

permitiram a realização de novos modos de investimentos, compras e vendas de 

mercadorias e/ou capital, fortalecendo, assim, uma mundialização também financeira 

a partir da realização de novas transações, como, por exemplo, a fusão de empresas 

formando oligopólios e o oferecimento de empréstimos pelos grandes bancos, dentre 

outras formas. 

Dessa maneira, por meio da criação de novas configurações de controle do 

trabalho assalariado e, por conseguinte, da classe trabalhadora, aumentou 

exponencialmente a subsunção do trabalho ao capital. Investiu-se na ideologia do 

individualismo, de que o/a trabalhador/a só pode pensar em si e não mais na 

coletividade, como uma maneira de fragmentar mais ainda os trabalhadores e as 

trabalhadoras a fim de enfraquecer as revoltas e greves trabalhistas e, principalmente, 

a organização sindical que foi fortemente atacada nas últimas décadas.  

O fato da existência de um “exército industrial de reserva”, no qual o/a 

trabalhador/a contratado/a sabe que a qualquer momento pode ser demitido/a 

perdendo, desta maneira, a sua sustentabilidade é uma grande arma utilizada pelo 

capital que impulsiona a ampliação da competitividade entre os trabalhadores e 

trabalhadoras visando a manutenção do seu posto de trabalho a qualquer custo.  

Ao mesmo tempo, a restauração do capital pela via da flexibilização das 

relações de trabalho e a redução dos direitos sociais e trabalhistas tem provocado 

uma forte precarização e aviltamento das condições de vida e trabalho dos 

trabalhadores e das trabalhadoras. Tal situação vem se alastrando bastante na última 

década, principalmente no caso brasileiro, atingindo os mais diversos espaços sócio-

ocupacionais, inclusive os serviços públicos. E nesse processo o sujeito mais atingido 

é indubitavelmente a classe trabalhadora que é impactada em todos os setores da 

sua vida a partir da redução dos postos de trabalho, dos salários, aumentando o 
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desemprego, relações de trabalho extremamente fragilizadas, situações de assédio 

moral37, intensificação da jornada de trabalho, adoecimento devido ao processo 

estressante e aumento de impostos e bens de consumo, dentre outros. De tal modo, 

compreendemos que  

 

[...] a civilização industrial produziu e continua a causar determinados tipos 
de acidentes, doenças e problemas nos corpos e nas mentes daqueles que 

realizam o trabalho. [...] As condições de saúde, de adoecimento e de outros 
problemas sociais carregam as marcas próprias das determinações que as 
geram, isto é, da materialidade do fazer (DAL ROSSO, 2008, p.135-136). 
 

Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) no mês de abril do corrente ano, o Brasil conta atualmente com cerca de 14 

milhões de trabalhadores e trabalhadoras em situação de desemprego, representando 

uma taxa de 13,7% (maior índice já identificado nas pesquisas nos últimos anos) para 

o primeiro trimestre de 2017, com perspectiva de crescimento até o final do ano, 

devido ao período de crise político-econômica vivenciada pelo país atualmente em 

virtude de ser resultante da crise estrutural global do capitalismo atual. Em relação ao 

último trimestre de 2016 houve um aumento de 1,8 milhão de pessoas 

desempregadas.  

Esses dados revelam que a classe trabalhadora vivencia uma realidade de 

ampliação cada vez maior da pobreza, da desigualdade e exclusão social, de violação 

de diretos e da precarização das condições de vida e sobrevivência nessa sociedade 

que se baseia no acúmulo irrestrito de capital e, para tanto, investe intensamente na 

propaganda e venda das mais diversas mercadorias disponíveis hoje no mercado. Ou 

seja, são dados que nos apresenta claramente as consequências do contexto de crise 

do capital e como elas vêm atingindo fortemente a classe trabalhadora brasileira nos 

últimos tempos.  

Ademais, o referido instituto divulgou pesquisa no ano de 2016 intitulada 

“Síntese dos Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população 

brasileira” que nos mostra alguns dados atualizados sobre a situação da classe 

trabalhadora no Brasil. Esse estudo mostra que mais de 50% da população brasileira 

                                         
37 “O/a trabalhador/a é submetido a situações vexatórias e humilhantes que se repetem e se prolongam 
durante a jornada de trabalho, provocando danos morais e doenças físicas e emocionais que fatalmente 
culminarão no afastamento do trabalho ou na demissão. No serviço público, pode levar a uma 
transferência do setor de trabalho ou à instauração de um processo administrativo visando à demissão, 
situação que frequentemente é acompanhada de intenso sofrimento e estresse no ambiente de trabalho 

e fora dele” (SILVA; RAICHELLIS, 2015, p. 600). 
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se autodeclara ser preta ou parda, no qual na Região Nordeste esse número sobre 

para 73%, o que nos mostra que a classe trabalhadora em sua maioria também será 

composta por pessoas que são negras ou pardas.  

Assim, inferimos que devido ao fato do racismo que ainda é praticado no Brasil, 

muitas dessas pessoas serão mais exploradas no mercado de trabalho, visto que 

ocupam, geralmente, funções cuja faixa salarial tem pior remuneração e status 

profissional socialmente desvalorizados, situação que afeta diretamente as condições 

objetivas de vida desses/as trabalhadores/as. 

A pesquisa também aponta que houve um aumento de empregos no setor de 

serviços até o ano de 2015, porém nos últimos anos o número de trabalhadores/as 

sem uma ocupação formal também expandiu significativamente, ou seja, houve uma 

ampliação na quantidade de pessoas que trabalham sem terem assegurados alguns 

direitos trabalhistas (férias, fundo de garantia, décimo terceiro salário) e sem uma 

proteção social (auxílios doença, saúde, maternidade, pensão por morte para familiar 

e aposentadoria), ficando sujeitas a qualquer tipo de insegurança que envolva a 

atividade laboral que estiverem desenvolvendo.  

Notadamente, os dados revelam que esse número foi maior para as mulheres 

a partir do ano de 2012 com uma representação de 59% do total. Alia-se a este fato 

outra informação trazida pela pesquisa de que o tempo gasto pelas mulheres com 

afazeres domésticos em suas residências é o dobro do tempo gasto pelo homem 

(média de 10 horas semanais), tempo este que ainda se soma a jornada que elas 

precisam cumprir em seus locais externo de trabalho.  

Segundo a própria pesquisa esses dados foram semelhantes aos detectados 

em pesquisa realizada pelo IBGE no ano de 2005 para também verificar os índices 

das condições de vida da população brasileira naquele ano. Isto nos permite inferir 

que a sociedade brasileira em termos de relações de gênero passou por pouquíssimas 

mudanças na última década, situação preocupante para as mulheres que são 

cotidianamente vítimas de discriminação e de diversos tipos de violência.   

Entre os anos de 2005 e 2014 foi identificado que houve um crescimento no 

rendimento médio dos trabalhadores e trabalhadoras que se encontravam ocupados 

em trabalhos formais, todavia a partir de 2015 houve uma redução de 4,6%. Essa 

situação evidencia o período em que se aprofundou a crise político-econômica que se 

apresenta na conjuntura brasileira, no qual, mais uma vez, a classe trabalhadora que 

é atingida diretamente por meio de drásticas medidas de interesse do capital que 
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contrariam profundamente os interesses da classe trabalhadora que estão sendo 

feitas na economia, como o aumento de impostos, redução do nível de emprego, dos 

salários, demissões em massa, corte de direitos sociais e trabalhistas, dentre outras 

medidas de caráter fortemente regressivo que temos acompanhando cotidianamente 

com as inúmeras contrarreformas que o governo Temer (ilegítimo e golpista) vem 

realizando. 

Em média 47,5% da população ocupada sobrevive com rendimentos entre 01 

(um) a 02 (dois) salários mínimos (o valor atual é R$ 937,00), segundo dados do 

DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. É 

uma remuneração que somente possibilita o atendimento das necessidades básicas 

de manutenção da vida, não permitindo que os/as trabalhadores/as utilizem o valor 

para suprir outras necessidades que tenham desejo. Na região Nordeste cerca de 

35,4% dos/as trabalhadores/as com alguma ocupação recebem somente até 01 (um) 

salário, ou seja, tal referência evidencia claramente que a população nessa condição 

mal consegue suprir suas necessidades básicas, estando sujeita a várias situações 

de vulnerabilidades sociais. Essas informações aqui analisadas podem ser verificadas 

na tabela abaixo divulgada pelo DIEESE no Anuário sobre a saúde dos/as 

trabalhadores/as no ano de 2016. 

 

Tabela 01 – Faixa de rendimentos no Brasil em 2014 

 
Fonte: DIEESE (2016). 

 

Os/as Assistentes Sociais indubitavelmente estão incluídos nesses dados, visto 

que as instituições públicas, principalmente, da rede municipal, pagam baixos salários 

para a categoria, além das frágeis relações trabalhistas em que se inserem chegando 

até mesmo não ser realizado o contrato de trabalho entre as partes ou são contratos 

temporários e precarizados, em geral de curto período sem nenhum tipo de garantia 

para o/a profissional contratado/a. Além disso, a conquista da regulamentação da 
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carga horária de 30 horas semanais de trabalho permitiu ao/a Assistente ter um duplo 

vinculo de trabalhista, visto que o salário pago por uma única instituição não tem sido  

suficiente para a manutenção de suas necessidades de vida e de sua família. Muitas 

prefeituras pagam somente o valor correspondente a um salário mínimo que, por sua 

vez, seu valor líquido será menor, já que na maioria dos casos é necessário descontar 

contribuições e/ou impostos sociais a depender do caso.   

Essa situação é agravada em razão do precário e insuficiente nível de acesso 

aos serviços públicos básicos. Os dados do IBGE mostram que a população 

considerada preta ou parda e com menores rendimentos possui menos acesso a bens 

duráveis no domicílio, aos serviços públicos devido a sua precariedade (serviços na 

área da saúde, principalmente), a serviços de comunicação, como a internet e à 

educação, constituindo-se, assim, em um segmento da população que está mais 

exposta a vivenciar situações de vulnerabilidades sociais em seu cotidiano. Além 

disso, a maior parte dessa população está concentrada nas regiões Norte e Nordeste 

do país. 

As condições objetivas de vida da população brasileira refletem diretamente as 

atuais características do mercado de trabalho que, cada vez mais, apresenta redução 

de postos de trabalho do que a contratação formal de trabalhadores e trabalhadoras. 

Aliada a essa situação temos o aumento de impostos que dificultam a manutenção da 

sobrevivência de milhares de famílias, visto que essa realidade não permite que as 

pessoas atendam todas as suas necessidades humanas, materiais e sociais. Além 

disso, as pessoas acabam sendo culpabilizadas individualmente pela situação de 

vulnerabilidade em que se encontram e não devido às sequelas do sistema 

socioeconômico e político vigente, concentrador de riquezas, desigual e excludente.   

Assim, concordamos com Alves (2011, p. 111) quando afirma que “o processo 

de precarização do trabalho no capitalismo global atinge a ‘objetividade’ e a 

‘subjetividade’ da classe dos trabalhadores assalariados”. 

A lógica despótica e destrutiva38 do capital se faz presente desde os primórdios 

da sociedade capitalista, na qual o homem não mais se realiza através do trabalho, 

que se tornou apenas um meio para a sua subsistência. O tempo social passou a ser 

“[...] sustentado na volatilidade, efemeridade e descartabilidade sem limites de tudo o 

                                         
38 “[...] sob o sistema de metabolismo social do capital, o trabalho que estrutura o capital também 
desestrutura o ser social. O trabalho assalariado que dá sentido ao capital gera uma subjetividade 

inautêntica no próprio ato de trabalho” (ANTUNES, 2005, p. 66). 
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que se produz e, principalmente, dos que produzem – os homens e mulheres que 

vivem do trabalho” (DRUCK, 2011, p. 42). 

A primeira expressão dessa lógica se dá justamente no processo de trabalho 

que se tornou degradante, forçado e estranho39, pois o ser humano não consegue se 

satisfazer nele40. De tal modo, 

 

O capital operou, portanto, o aprofundamento da separação entre a produção 
voltada genuinamente para o atendimento das necessidades humanas e as 

necessidades de autorreprodução de si próprio. Quanto mais aumentam a 
competição e a concorrência intercapitais, mais nefastas são suas 
consequências, das quais duas são particularmente graves; a destruição e/ou 
precarização, sem paralelos em toda a era moderna, da força humana que 
trabalha e a degradação crescente do meio ambiente, na relação metabólica 
entre homem, tecnologia e natureza, conduzida pela lógica societal 

subordinada aos parâmetros do capital e do sistema produtor de mercadorias 
(ANTUNES, 2009, p. 28). 

 

Todavia, o sistema do capital também passa por crises que são inerentes ao 

seu metabolismo de autorreprodução, sendo esta sua finalidade principal. Nos anos 

1970 presenciamos o romper de uma forte crise no mundo que imprimiu ao capital a 

necessidade de fazer modificações em diversos aspectos para se manter ativo, lógico 

que mudanças não em seus pilares de manutenção. Consequentemente, essa crise 

trouxe implicações gravíssimas para o mundo de trabalho, atingindo, primordialmente, 

os/as trabalhadores/as, conforme sintetiza Antunes (2009, p. 33): 

 

Como resposta à sua própria crise, iniciou-se um processo de reorganização 
do capital e de seu sistema ideológico e político de dominação, cujos 
contornos mais evidentes foram o advento do neoliberalismo, com a 
privatização do Estado, a desregulamentação dos direitos do trabalho e a 
desmontagem do setor produtivo estatal, da qual a era Thatcher-Reagan foi 
expressão mais forte; a isso se seguiu também um intenso processo de 

reestruturação da produção e do trabalho, com vistas a dotar o capital do 
instrumental necessário para tentar repor os patamares de expansão 
anteriores (grifos originais).  

                                         
39 “Alienado e estranhado diante do produto do seu trabalho e diante do próprio ato de produção da 
vida material, o ser social torna-se estranho diante de si mesmo: o homem estranha-se em relação ao 
próprio homem” (ANTUNES, 2005, p. 71). 
40 Concordamos com Mèszàros (2010, p. 82) quando afirma que: “Considerando que o capital só pode 
funcionar por meio de contradições, ele tanto cria como destrói a família; produz a geração jovem 

economicamente independente com a sua ‘cultura jovem’ e arruína-a; gera as condições de uma 
velhice potencialmente confortável, com reservas sociais adequadas, para sacrificá-las aos interesses 
de sua infernal maquinaria de guerra. Seres humanos são, ao mesmo tempo, absolutamente 
necessários e totalmente supérfluos para o capital”. 
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Assim, as maneiras de exploração do trabalho pelo capital foram ampliadas e 

aprofundadas após o processo de reestruturação produtiva41. Passou-se a exigir um/a 

trabalhador/a: 

► Polivalente que pudesse fazer mais de uma função no menor tempo 

possível;  

► Cordata, que vise o melhor da empresa, sendo chamado/a agora de 

colaborador/a (para o lucro da entidade claramente).  

 

Condição essa possibilitada pela forte insegurança viabilizada inclusive pelo 

aumento da subcontratação com baixos salários e precárias condições de trabalho, 

uma vez que eles fazem parte de empresas terceirizadas e não tem todos os direitos 

garantidos. Assim, Antunes (2005, p.62) bem ressalta que 

  

O capital necessita, hoje, cada vez menos do trabalho estável e cada vez 

mais das diversificadas formas de trabalho parcial ou part-time, terceirizado, 
os trabalhadores hifenizados, que se encontram em explosiva expansão em 
todo o mundo. Como o capital não pode eliminar o trabalho vivo do processo 
de mercadorias, sejam elas materiais ou imateriais, ele deve, além de 
incrementar sem limites o trabalho morto corporificado no maquinário 
tecnocientífico, aumentar a produtividade do trabalho de modo a intensificar 

as formas de extração do sobretrabalho em um tempo cada vez mais 
reduzido. 

 

Então, a terceirização é mais uma das formas de precarizar as relações 

trabalhistas, contribuindo diretamente para a degradação do trabalho nos últimos anos 

em todo o mundo. Portanto, ela  

 

[...] se constitui num fenômeno omnipresente em todos os campos e 
dimensões do trabalho, pois é uma prática de gestão/organização/controle 
que discrimina, ao mesmo tempo em que é uma forma de contrato flexível e 
sem proteção trabalhista, é também sinônimo de risco de saúde e de vida, 

responsável pela fragmentação das identidades coletivas dos trabalhadores, 
com a intensificação da alienação e da desvalorização humana do 
trabalhador, assim como é um instrumento de pulverização da organização 
sindical, que incentiva a concorrência entre os trabalhadores e seus 
sindicatos, e ainda a terceirização põe um ‘manto de invisibilidade’ dos 
trabalhadores na sua condição social como facilitadora do descumprimento 
da legislação trabalhista, como forma ideal para o empresariado não ter 

                                         
41 Processo que desencadeou “[...] uma mundialização inédita do capital, apoiada num projeto político 
e econômico de cunho neoliberal e que se concretizou essencialmente através de uma reestruturação 

intensa e longa da produção e do trabalho” (DRUCK, 2011, p. 41) 
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limites (regulados pelo Estado) no uso da força de trabalho e da sua 
exploração como mercadoria (ANTUNES; DRUCK, 2013, p. 224).  

 

Cabe relembrarmos que em meados do mês de março de 2017 o Projeto de 

Lei que regulamenta e autoriza a Terceirização até para a atividade fim dos órgãos 

públicos brasileiros foi rapidamente aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado, 

pelo ilegítimo Presidente Temer, como Lei Federal pelo ilegítimo presidente Michel 

Temer, fato que afetará milhões de trabalhadores e trabalhadoras, pois serão mais 

explorados/as, terão menos direitos e salários mais baixos e os serviços públicos 

poderão deixar de realizar concursos públicos. Deste modo, a flexibilidade das 

relações de trabalho se implementa na perspectiva de tornar o/a trabalhador/a 

facilmente dispensado/a, substituído/a e readmitido/a, acuado e dócil, conforme as 

necessidades do capital. 

Além disso, o projeto de redução de gastos sociais nos próximos 20 anos 

também foi aprovado que, por sua vez, traz uma perspectiva de uma forte 

precarização dos serviços públicos, como a saúde, a assistência social e a educação, 

uma vez que os seus orçamentos tiveram uma grande redução. Tal fato torna-se mais 

preocupante ao analisarmos que a população brasileira está envelhecendo o que 

exigirá a necessidade de mais serviços específicos e que a partir dessa conjuntura a 

projeção é que estejam mais sucateados em um futuro próximo. Segundo o IBGE 

(2016), em 2015 a taxa de proporção de adultos com faixa etária de 30 a 59 anos 

aumentou, pulando de 36,2 % para 41,0% da população.  

E a cada dia novos duros golpes são orquestrados pelo Congresso Nacional. 

Primeiramente, tivemos a aprovação da Lei da reforma trabalhista que entrou em vigor 

no mês de novembro de 2017 e a reforma da previdência social ainda continua em 

pauta no Congresso, embora haja resistência, há riscos que que seja aprovada a 

qualquer momento. Ambas reformas foram apresentadas e defendidas pelos aliados 

do referido governo a partir da justificativa sem comprovantes plausíveis de que a 

economia irá melhorar devido aos altos gastos que se têm atualmente no orçamento 

financeiro com as regras vigentes, principalmente, no âmbito previdenciário. Tais 

reformas são totalmente apoiadas pelos banqueiros, industriais, comerciantes e 

ruralistas, cujos representantes no Congresso e no Senado já lhes garantiram a 

aprovação da reforma trabalhista e da PEC42 55 que impõe um perverso e excludente 

                                         
42 Proposta de Emenda Constitucional. 
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regime fiscal congelando o investimento em gastos sociais durante 20 anos, dentre 

outras vitórias do grande capital.  

A reforma trabalhista modificou mais de 100 artigos da Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT). Tais mudanças irão fragilizar mais ainda a relação de contratação 

do trabalhador e da trabalhadora, pois poderão ser facilmente contratados/as com 

salários mais baixos e sem garantias e ao mesmo tempo também poderão ser 

demitidos/as sem assegurar direitos, não pagando o valor indenizatório devido; sem 

poder ter o respaldo do sindicato da área ocupacional que se encontra inserido; 

aumento da carga horária semanal de trabalho e a redução do tempo do repouso 

diário; fim da licença maternidade, no qual a gestante também poderá ser colocada 

para trabalhar em locais com riscos de contaminação; fim do décimo terceiro; fim do 

pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e etc. E para os 

trabalhadores e trabalhadoras do campo o valor do salário poderá ser trocado pelo 

oferecimento de uma moradia e a alimentação, ou seja, remetendo diretamente ao 

período escravagista, cujos/as escravos/as eram extremamente explorados/as e 

viviam em uma senzala dependendo da boa vontade do seu dono lhe oferecer alguma 

alimentação. 

Já com relação à reforma previdência, pretende-se aumentar o tempo de 

contribuição para 49 anos sem interrupção, para que a pessoa possa se aposentar, 

além do aumento da idade mínima para aposentadoria de homens, mulheres e os/as 

professores/as que possuem atualmente um tempo diferenciado. Ou seja, para 

conseguir se aposentar o indivíduo deverá começar a trabalhar muito cedo, com cerca 

de 16 anos de idade, e sempre ter sua carteira assinada ou pagar por si próprio a 

contribuição durante o período necessário.  

Fato este totalmente brutal que mostra o pleno interesse em explorar cada vez 

mais a classe trabalhadora e diminuir os custos existentes com a garantia dos direitos 

trabalhistas que foram duramente conquistados há algumas décadas e que estão 

completamente ameaçados por essas reformas que atingirão profundamente os 

trabalhadores e as trabalhadoras assalariadas e que não serão aplicadas para os 

magistrados, deputados e senadores. E, além disso, a realização das mencionadas 

contrarreformas não garantem que a crise econômica atual será superada, uma vez 

que as condições de vida da população estarão mais degradadas. 
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Portanto, cada modelo de gestão utilizado visa a intensificação43 do trabalho44 

que proporcionará a arrecadação de maiores taxas de mais-valia para o/a 

proprietário/a dos meios de produção. Os principais meios e técnicas utilizadas pelos 

gestores que visam a intensificação do trabalho são: “alongamento das jornadas; 

acúmulo de atividades; polivalência, versatilidade e flexibilidade; ritmo e velocidade; e 

gestão por resultados” (DAL ROSSO, 2008, p. 108).  

Conforme dados do DIEESE a taxa de adoecimentos e afastamentos por 

motivos de doenças ocupacionais cresceu bastante na última década, situação que 

mostra que os novos modelos de gestão da produção que intensificam a jornada de 

trabalho e as atividades desenvolvidas em busca de mais acúmulo de mais-valia têm 

atingindo duramente a saúde da classe trabalhadora que para sobreviver necessita 

se submeter ao aumento da exploração da sua força de trabalho.  

 

Tabela 02 – Número de acidentes de trabalho registrados por sexo no Brasil, 2003 e 2013 

 
Fonte: DIEESE (2016). 

                                         
43 Ao nos referirmos ao termo intensidade queremos tratar sobre o gasto de energias por parte do/a 

trabalhador/a durante o processo de trabalho, ou seja, ela é “[...] mais que esforço físico, pois envolve 
todas as capacidades do trabalhador, sejam as de seu corpo, a acuidade de sua mente, a afetividade 
despendida ou os saberes adquiridos através do tempo ou transmitidos pelo processo de socialização 
(DAL ROSSO, 2008, p. 21).  
44 “Os setores em que o trabalho é predominantemente mais intenso são o bancário, o de telefonia e 
comunicação, o de transporte rodoviário, os serviços de saúde privados, os serviços de ensino 

privados, os serviços especializados e a indústria gráfica” (DAL ROSSO, 2008, p. 106).  
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Essa realidade de precarização do trabalho que se aprofunda nos últimos anos 

tem destruído direitos históricos da classe trabalhadora, revelando as constantes 

ofensivas do capital através de suas representações políticas no Estado45 em 

desregulamentar esses direitos e explorar cada vez mais a classe que vive do 

trabalho. Este cenário tende a se aprofundar, cuja sangria  só poderá ser estancada 

com muita organização e unidade da classe trabalhadora46 contra as atuais mudanças 

que o congresso nacional vem aprovando, seja por meio de manifestações nas ruas, 

na construção de greves gerais, pelo direito à escolha de seus representantes, 

antecipando as eleições para presidente, deputados e senadores para 2017, na 

realização de debates, na ocupação e participação de espaços e/ou movimentos 

sociais estratégicos para o encaminhamento de ações concretas que visem frear os 

ajustes realizados.   

Nessa perspectiva, constata-se a atualidade da definição de Estado feita por 

Engels (2014, p. 208): 

 

O Estado não é, pois, de modo algum, um poder que se impôs à sociedade 
de fora para dentro. Tampouco é a ‘realidade da ideia moral’ nem a ‘imagem 

e a realidade da razão’, como afirma Hegel. É, antes, um produto da 
sociedade, quando esta chega a um determinado grau de desenvolvimento. 
É a confissão de que essa sociedade se enredou numa irremediável 
contradição com ela própria e está dividida por antagonismos irreconciliáveis 
que não consegue conjurar. Mas para que esses antagonismos, essas 
classes com interesses econômicos colidentes não se devorem e não 

consumam a sociedade numa luta estéril, faz-se necessário um poder 
colocado aparentemente por cima da sociedade, chamado a amortecer o 
choque e a mantê-la dentro dos limites da ‘ordem’. Esse poder, nascido da 
sociedade, mas posto acima dela e que se distancia cada vez mais, é o 
Estado. 

 

Nesse contexto, o/a Assistente Social, também, necessita vender a sua força 

de trabalho para a classe capitalista detentora dos meios de produção e para o Estado 

burguês, em troca de um salário para que possa atender as suas necessidades 

básicas de sobrevivência. Enquanto trabalhador/a assalariado/a, sofre todos esses 

                                         
45 “O Estado não é a forma de extinção das lutas em favor de uma classe, mas sim de manutenção 
dinâmica e constante da contradição entre classes. Sua forma política não é resolutória das 
contradições internas do tecido social capitalista, sendo, antes, a própria forma de sua manifestação, 

constituindo alguns de seus termos e mesmo de seus processos mais importantes. Assim, não se há 
de pensar na forma política estatal e na luta de classes como dois polos distintos ou excludentes num 
mesmo todo social. Na mesma dinâmica da luta de classes capitalista estabeleceu-se a forma política 
estatal” (MASCARO, 2013, p. 60). 
46 Consideramos que a classe trabalhadora se constitui em um sujeito potencialmente revolucionário 
que possui a possibilidade de transformação da história e do sistema vigente, mesmo que a sua maioria 

ainda seja alienada e despolitizada, conforme impõe fortemente o capital (VASCONCELOS, 2015).  
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rebatimentos das mudanças no mundo do trabalho, pois, do mesmo modo, conforme 

bem coloca Costa (2000), é um/a trabalhador/a que está submetido às regras mais 

gerais do trabalho sob o capital. 

Dessa maneira, é importante ressaltar que a atuação profissional do/a 

Assistente Social é peculiar, uma vez que é contratado/a em sua maioria por 

instituições do Estado para intervir nas demandas apresentadas pela classe 

trabalhadora, necessitando, portanto, intermediar sua prática no atendimento dos 

interesses do seu empregador e, ao mesmo tempo, dos/as usuários/as da instituição 

no qual se encontra inserido/a. Assim, podemos afirmar que “[...] o exercício 

profissional participa de um mesmo movimento que tanto permite a continuidade da 

sociedade de classes quanto cria as possibilidades de sua transformação” 

(IAMAMOTO, 2006, p.11).   

Com o aprofundamento das desigualdades e complexificação das formas de 

enfrentamento das expressões da questão social no atual contexto de crise e 

restauração capitalista, mas também de lutas sociais por direitos sociais e trabalhistas, 

novas demandas têm sido postas para o/a Assistente Social como a formulação, 

planejamento e avaliação das políticas públicas, assim como novos espaços sócio-

ocupacionais de atuação para a categoria foram surgindo e se estabelecendo em 

instituições públicas e/ou privadas ao passar dos anos, porém o grau de desemprego 

no âmbito da categoria também tem aumentado significativamente.  

Os/as Assistentes Sociais atuam, principalmente, na gestão e execução das 

políticas públicas que se encontram cada vez mais sucateadas que oferecem serviços 

precários para a população. Esses/as profissionais estão tendo que se inserir em um 

mercado de trabalho inseguro, uma vez que são contratados/as sem garantias 

trabalhistas, não dispõem de condições de trabalho adequadas para a realização de 

atendimentos que garantam o sigilo das informações dos/as usuários/as, recebem 

uma grande sobrecarga de trabalho, estão sujeitos/as a várias situações estressantes 

e ao assédio moral, dentre outras problemáticas que trataremos ao longo deste 

trabalho.  

Salientamos que tais situações também podem atingir os/as Assistentes 

Sociais que desempenham a função de Agente Fiscal nos CRESS do país, visto que 

estão inseridos em relações sociais contraditórias entre capital e trabalho. 

É possível identificar em pesquisas recentes que a quantidade de Assistentes 

Sociais que tem adoecido e se afastado do local de trabalho em virtude das suas 
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péssimas condições de trabalho, sobrecarga e relações interpessoais com a gestão 

da instituição obteve um crescimento significativo na última década, tendo maiores 

destaques os casos que indicam estresse e depressão. Compreendemos, portanto, 

que  

 

quaisquer que sejam as condições de sua realização, o trabalho está sendo 
transformado pela exigência de mais resultados materiais ou imateriais, o que 

implica que o agente deva empenhar mais suas energias físicas, mentais ou 
sociais na obtenção de mais resultados, de mais elevados objetivos, em suma 
de mais trabalho (DAL ROSSO, 2008, p. 136). 

 

Assim sendo, essa realidade complexa e contraditória tem exigido uma maior 

atuação do Setor de Fiscalização dos CRESS, visando a defesa e garantia das 

condições éticas e técnicas de trabalho adequadas, da qualidade dos serviços 

prestados à população usuária, do cumprimento do nosso Código de Ética e demais 

legislações do Conjunto CFESS/CRESS que respaldam a atuação do/a Assistente 

Social no Brasil. É importante salientar que tais entidades vêm se posicionado 

politicamente em defesa dos interesses da classe trabalhadora nesse processo de 

regressão de direitos, seja através da participação nos eventos, convocação dos/as 

profissionais a participarem das ações e divulgação de notas públicas sobre diversas 

temáticas.   

 

 

2.2  Exercício profissional dos/as Assistentes Sociais em tempos de ofensiva 

conservadora 

 

 

O Serviço Social surgiu no Brasil, nos anos 1930, tendo como referencial 

teórico o Pensamento Social da Igreja Católica, de cunho humanista conservador. 

Naquele período histórico, as Assistentes Sociais47, em sua maioria, vinculadas a 

Igreja Católica, cujo trabalho era majoritariamente voluntário, paulatinamente 

passaram a serem contratadas e requisitadas a executarem ações de caráter 

assistencialista desenvolvidas pelo Estado. Tais ações tinham o objetivo de intervir 

nas expressões da Questão Social quando esta se tornou expressão política, cujo 

                                         
47 A profissão surgiu sendo composta em sua maioria por profissionais do sexo feminino.  
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contexto econômico-político era marcado por inúmeras reivindicações da classe 

trabalhadora que sofria com o agravamento da pauperização. Face a tais condições 

objetivas,   

 

o Serviço Social se gesta e se desenvolve como profissão reconhecida na 
divisão social do trabalho, tendo por pano de fundo o desenvolvimento 
capitalista industrial e a expansão urbana, processos esses aqui apreendidos 
sob o ângulo das novas classes sociais emergentes – a constituição e 
expansão do proletariado e da burguesia industrial – e das modificações 

verificadas na composição dos grupos e frações de classes que compartilham 
o poder de Estado em conjunturas específicas (IAMAMOTO; CARVALHO, 
2013, p. 83). 

 

Em tal contexto, as principais atividades desenvolvidas por esses/as 

profissionais caracterizavam-se pela ajuda a população mais necessitada, contenção 

das pressões sociais dos segmentos mais pauperizados, reprodução e manutenção 

da força de trabalho48, vislumbrando a preservação e conservação do consenso 

social, atuando fortemente sobre os valores e comportamentos dos seus “clientes” 49, 

sem apresentar nenhuma reflexão teórico-crítica sobre a modificação/superação da 

ordem vigente na época, utilizando-se, assim, de uma concepção ahistórica sobre a 

sociedade.  

A partir dos anos 1940, a profissão passou a sofrer influências da corrente 

positivista conservadora norte-americana, no qual o indivíduo era visto como o único 

responsável pelas problemáticas que estava vivenciando, uma vez que o mesmo não 

conseguia se ajustar a aquela sociedade. Buscava-se, assim, a harmonia social 

através da “ajuda” aos “desajustados”. 

Considere-se que a profissão somente passou a ser reconhecida como liberal 

pelo Ministério do trabalho através da Portaria nº 35 de 19 abril de 1949. No entanto, 

a primeira lei que tratava sobre o exercício da profissão no Brasil foi a de nº 3.252, de 

27 de agosto de 195750, sendo regulamentada, apenas em 1962, pelo Decreto nº 994, 

de 15 de maio51. Esses marcos legais, por um lado sinalizam o reconhecimento legal 

                                         
48 Concordamos com Iamamoto e Carvalho (2013, p. 53) quando afirma que “o trabalhador assalariado 
sai do processo de produção como ingressou, como mera força de trabalho, como fonte pessoal de 

riqueza que se realiza como riqueza para os outros”. 
49 Maneira de se referir aos/às usuários/as da profissão naquele período. 
50 Destaca-se que os debates iniciais para a revisão dessa Lei ocorreram a partir dos anos 1971 com 
a justificativa de que a mesma já não expressava o direcionamento do perfil profissional da época e 
nem as novas atribuições executadas. 
51 Ressalte-se que é por causa da data desse fato que se comemora o Dia do/a Assistente Social em 

15 de maio de cada ano. 
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do Serviço Social como especialização do trabalho e do/a Assistente Social como 

trabalhador/a assalariado/a embora os/as profissionais ainda não dessem sinais de 

rompimento com suas origens intensamente vinculadas ao ponto de vista dos 

empregadores.   

É importante destacarmos que, a partir de meados da década de 1960, o 

Serviço Social adotou a perspectiva modernizadora adequando sua atuação aos 

interesses do governo vigente naquele período e, deste modo, buscou adaptar-se a 

uma nova metodologia de trabalho através de alguns questionamentos ao 

conservadorismo tradicional incorporado em sua origem, no entanto, sem ainda com 

o objetivo de sua superação. Por conseguinte, foram realizadas algumas discussões, 

seminários como os de Araxá/MG (1967) e Teresópolis/RJ (1970), elaboração de 

documentos sobre esta temática, dentre outras ações.   

Ao final da década de 1970, em um contexto de reorganização do movimento 

operário, marcado por greves no ABC Paulista e de lutas sociais pela anistia, foi 

realizado, na cidade de São Paulo, especificadamente no ano de 1979, o 3º 

Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais52 (CBAS), no qual a categoria assumiu 

publicamente um novo posicionamento político em relação à sua maneira de analisar 

a sociedade e a direção dada às ações profissionais. Consideramos, então, que: 

 

O III CBAS é realizado no momento de grande efervescência da luta de 
classes no país, no epicentro do capitalismo, no polo mais dinâmico da 

economia brasileira, com um alto grau de desenvolvimento das forças 
produtivas, condicionantes importantes no processo de enfrentamento da 
ditadura militar e sua política e da organização da classe trabalhadora 
(ABRAMIDES; CABRAL, 2009, p. 734). 

 

Contudo, foi somente com a aproximação com a teoria social crítica-dialética 

marxista, por volta dos anos 1980, que a profissão passou por um amadurecimento, 

no qual a categoria conseguiu realizar uma autocrítica sobre os fundamentos teóricos-

metodológicos que alicerçavam a sua atividade profissional. Identificou-se, assim, a 

necessidade de historicizar a realidade que se apresentava e os/as usuários/as do 

Serviço Social. Todavia, a partir daquele momento a categoria começa a redirecionar 

sua prática para a defesa e a viabilização dos direitos da classe trabalhadora numa 

                                         
52 Esse Evento passou a ser chamado de “Congresso da Virada” e tornou-se um marco histórico e 

político para a profissão. 
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perspectiva crítica53 e de totalidade acerca da sociedade capitalista e a relação 

contraditória entre o capital e o trabalho.  

Nesse período, foi sendo construído o Projeto Ético-político Profissional54 

(PEP) da profissão que se vincula ao projeto societário55 defendido pela classe 

trabalhadora, buscando a construção de uma nova sociedade pautada na igualdade, 

garantia de direitos e na emancipação humana56, na qual as pessoas possam 

plenamente ter a liberdade de desenvolver as suas capacidades humano-genéricas. 

Desse modo, segundo Barroco (2012, p. 42) “[...] o PEP exigiu uma nova postura 

ética57, novos valores e referenciais teóricos e a reformulação das principais 

referências para a formação profissional e para a fiscalização do exercício 

profissional”. 

A partir desse novo posicionamento, as instituições representativas da 

categoria identificaram, por meio dos debates durante esse processo histórico, a 

necessidade de revisão dos instrumentais normativos que balizam a profissão, como 

a Lei de Regulamentação (1993), o Código de Ética Profissional58 (1993) e as 

diretrizes curriculares para o Curso de Serviço Social (1996), contribuindo, 

decisivamente, para o respaldo legal das ações desenvolvidas pelos/as Assistentes 

Sociais desde então. 

Constata-se que esse processo foi permeado por fortes divergências e disputas 

ideopolíticas e técnico-operativas que exigiram o engajamento de muitos/as 

                                         
53 “[...] a consciência radicalmente crítica é não só objetivo da atividade profissional, mas condição para 
sua realização, ou seja, atividade pensada, planejada e avaliada nas suas consequências, 
planejamento que requer acompanhar o movimento avassalador, frenético e contraditório do seu objeto 

de atuação e da realidade que o constitui, determina e mantem relações e conexões com ele, o que 
exige pesquisa, estudo, estudo, estudo...” (VASCONCELOS, 2015, p. 30). 
54 “[...] É esse projeto que garante aos assistentes sociais e os referencia, ético, política e teoricamente, 
quanto à possibilidade de, na contradição da própria sociedade do capital, mesmo sendo chamados a 
atuar junto às massas trabalhadoras do ponto de vista dos interesses da burguesia, favorecer mais o 
trabalho do que o capital” (VASCONCELOS, 2015, p. 47). 
55 Trata-se daqueles projetos que apresentam uma imagem de sociedade a ser construída, que 
reclamam determinados valores para justificá-la e que privilegiam certos meios (materiais e culturais) 
para concretizá-la. Os projetos societários são projetos coletivos; mas seu traço peculiar reside no fato 
de se constituírem como projetos macroscópicos, como propostas para o conjunto da sociedade. Em 
sociedades como a nossa, os projetos societários são, necessária e simultaneamente, projetos de 
classe [...] (NETTO, 1999, p. 02).  
56 “[...] Está contida na liberdade do ser humano em perspectiva de totalidade, para além da sociedade 
do capital” (VASCONCELOS, 2015, p. 42). 
57 Para Barroco (2012, p. 31), a Ética Profissional é “[...] uma ação prática mediada por valores que visa 
interferir na realidade, na direção de sua realização objetiva, produzindo um resultado concreto”.  
58 É importante destacar que concordamos com Barroco (2012, p. 76) com relação a seguinte 
afirmação: “os valores éticos se objetivam mediante posicionamentos e ações práticas e seu conteúdo 

é resultado da escolha e decisão de um sujeito coletivo: a categoria profissional”.  
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profissionais para a realização de diversas discussões59 até que esses parâmetros 

normativos da profissão fossem aprovados nacionalmente. Destacamos, também, 

que nesse tempo histórico deu-se início a luta pela redemocratização do Estado 

Brasileiro após uma longa vigência da ditadura militar, profundamente horrenda e 

desumana, sendo pautada, sobretudo, no cerceamento da liberdade de expressão 

das pessoas e em inúmeras violações de direitos humanos ao realizarem práticas de 

torturas, abusos e assassinatos.  

Nesse contexto, a categoria debateu, se posicionou publicamente e lutou, 

juntamente com a classe trabalhadora engajando-se e fortalecendo os movimentos 

sociais, principalmente os dedicados à luta pela instituição de uma democracia que 

pudesse garantir direitos nas mais diversas esferas da vida social em contraposição 

aos tempos sombrios vividos durante o regime ditatorial civil-militar.  

A conquista do estado democrático de direito, expresso na aprovação e 

promulgação da Constituição Federal no ano de 1988 que institui direitos básicos de 

cidadania no Brasil, se deu em um contexto internacional marcado por 

questionamentos ao Estado de Bem Estar Social, expressando as ofensivas do capital 

contra os direitos sociais e trabalhistas historicamente conquistados, sob o argumento 

de que tratava-se de uma crise do Estado interventor e dos excessivos gastos sociais, 

o quais deveriam ser reduzidos mediante a implantação de um Estado inspirado nos 

fundamentos neoliberais, principalmente: a desregulamentação da economia; a 

redução e flexibilização dos direitos trabalhistas e sociais; a privatização das 

empresas estatais e das políticas sociais; e adoção da focalização e seletividade das 

políticas sociais.        

Essa lógica causou pressões e conflitos com relação à reforma do Estado 

brasileiro preconizada pela CF de 1988, inspirada na social democracia, cujos pilares 

se assentam na construção dos direitos de cidadania (civis, políticos e sociais). Essas 

tensões se expressam nas inúmeras Emendas Constitucionais (EC) que visam 

retroceder em relação aos direitos conquistados, constituindo-se verdadeiras 

contrarreformas, tendo como exemplos a nocivas reformas da previdência social e a 

recente e fulminante Reforma Trabalhista, a qual retrocede direitos conquistados na 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), expondo a classe trabalhadora à situação 

                                         
59 É importante registrarmos que a produção do conhecimento sobre diversas temáticas elaboradas por 
alguns/algumas intelectuais da profissão nesse período foi extremamente importante para a 

consolidação do posicionamento teórico-metodológico e político da profissão. 



54 
  

de profunda insegurança inerente ao capitalismo selvagem. Ao mesmo tempo, 

vivenciamos a postergação da aprovação de emendas que visam avançar nas 

conquistas de direitos, como, por exemplo, a EC nº 29 que assegurou os recursos 

mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. Além dos 

profundos ataques aos pilares da democracia, cujo exemplo maior foi o impeachment 

da Presidente Dilma Rousseff e a não aceitação da denúncia de acusação por 

corrupção contra o Presidente Temer.  

No geral, observa-se que o Estado brasileiro, não vem realizando seu papel no 

que se refere às conquistas da classe trabalhadora, preconizado pela CF de 1988,  e 

sim o clássico papel do estado burguês na sociedade capitalista que é defender e 

preservar os interesses do capital adotando políticas econômicas e sociais que visam 

maximizar as oportunidades para o setor econômico que gera lucros para a classe 

capitalista em detrimento de investimentos necessários em serviços públicos para a 

população.  

Desde então, as entidades representativas da profissão no Brasil têm se 

preocupado e vêm realizando diversos debates60 (seminários, congressos, encontros, 

reuniões) em defesa da efetivação dos direitos sociais e trabalhistas conquistados e 

contra os retrocessos atuais. São discutidas várias temáticas que perpassam a 

formação de estudantes e a atuação profissional dos/as Assistentes Sociais nos 

diversos espaços sócio-ocupacionais, visando a defesa dos direitos da classe 

trabalhadora e negar, desta maneira, a perspectiva conservadora que baseou a 

profissão durante seu desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento de ações que 

reforcem a ideia de ajuda/assistencialismo e outras ações que culpabilizam tais 

indivíduos pela situação de violação de direitos que se encontram vivenciando.  

Portanto, entendemos que 

 
foi na história de resistência e luta contra esse conservadorismo, que sempre 
quis subordinar e colocar a profissão a serviço da reprodução do capital, que 

o Projeto Ético-Político — em suas dimensões teórica, política, ética, legal e 
profissional — se constituiu como processo dinâmico e vivo, como expressão 
de luta contra o conservadorismo (BOSCHETTI, 2015, p. 639). 

  

Nessa perspectiva, ao realizarmos uma análise crítica sobre a realidade 

brasileira, vivenciamos atualmente uma situação de crise político-econômica 

                                         
60 A categoria verificou, assim, a “necessidade histórica da afirmação da direção social, dos princípios 

e valores emancipatórios no cotidiano profissional” (BARROCO, 2012, p. 13).   
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acentuada após o golpe de Estado jurídico-normativo e midiático perpetrado pelo atual 

Presidente Michel Temer (e seus aliados políticos) contra a ex-Presidente Dilma 

Rousseff que foi obrigada a deixar seu cargo em virtude da aprovação do seu 

impeachment na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O referido usurpador 

já anunciou diversos ajustes nos âmbitos econômico e social, no qual já está 

tramitando no Congresso em eminência de ser aprovada a contrarreforma da 

previdência social e já aprovou a reforma trabalhista. Em ambos os casos, tal 

(des)governo defende que tais mudanças serão positivas para a população, alegando 

que há um “rombo” na previdência, informação falaciosa que já foi refutada por 

pesquisadores e instituições, como a Associação Auditoria Cidadã da Dívida61.  

Trata-se de um golpe claramente contra a classe trabalhadora, visto que efetiva 

um grande desmonte dos direitos trabalhistas conquistados após duras lutas e 

resistências ao longo das últimas décadas. A contrarreforma trabalhista fragiliza 

profundamente os direitos trabalhistas com os retrocessos aprovados e a da 

previdência, na mesma direção, visa aumentar a idade e o tempo de contribuição para 

que o/a trabalhador/a solicite a sua aposentadoria, ou seja, teremos que trabalhar 

muito mais e sem termos a garantia de que um dia conseguiremos nos aposentar, 

posto que serão necessários 49 anos de contribuição para ter acesso a aposentadoria 

integral.  

Além disso, as políticas sociais que já apresentam serviços precarizados e 

sucateados que não atendem todas as demandas apresentadas diariamente pela 

população, tiveram seus orçamentos congelados pelos próximos 20 anos, o que 

implicará em mais pessoas sem acesso aos serviços essenciais, como saúde, 

educação, segurança, assistência social, e etc. 

Tais evidências deixam patentes que o Governo brasileiro vem desenvolvendo 

medidas claramente conservadoras que fortalecem o agravamento da pobreza, das 

desigualdades sociais, do desemprego em massa, do endividamento, do 

individualismo e da competitividade entre os/as trabalhadores/as. Podemos citar como 

exemplo dessas medidas a redução do papel do Estado, o incentivo a mercantilização 

e a privatização de serviços públicos, o uso do fundo público para pagamento de 

dívidas (em sua maioria, ilegítimas, visto que não são de conhecimento e não foram 

aprovadas pelo povo brasileiro), a regressão de direitos trabalhistas, dentre outras. 

                                         
61 Maiores informações acerca da referida instituição podem ser obtidas no site: 

http://www.auditoriacidada.org.br/.  

http://www.auditoriacidada.org.br/
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Então, “[...] as medidas tomadas pelo Estado são sempre no sentido de perpetuar 

essa ordem – através do enfrentamento dos conflitos e da reprodução da força de 

trabalho” (CAVALCANTE; PRÉDES, 2010, p. 14). 

Dessa maneira, devemos destacar que a burguesia possui a tarefa de 

reproduzir a sua ideologia dominante apresentando o seu modo de pensar e ser como 

os adequados para a população, estabelecendo sua hegemonia a fim de promover a 

continuidade do modo de produção capitalista, conforme afirma Vasconcelos (2015, 

p. 18)  

 

É no contexto das necessidades de reprodução do capital e da burguesia que 
somos levados a um modo de ser e pensar capitalistas. Portanto, é muito fácil 

e sedutora a adesão às teorias que tratam da epiderme da vida social, das 
aparências das contradições, do imediato, cujas teses favorecem posturas 
pragmáticas e em que a psicologização das práticas sociais ganham relevo 
sob a forma de justificativas que beiram o senso comum. E isto se manifesta, 
entre outras posturas, mas essencialmente, na recusa dominante em admitir 
e reconhecer a existência das classes sociais e do seu caráter antagônico, 

na utilização das mais diferentes formas de exploração, opressão, 
discriminação, que obscurecem, quando não impedem de serem 
consideradas, reveladas e apreendidas as raízes de classe desse ser e desse 
pensar. 

 

Na contramão desse processo, a classe trabalhadora, que será a principal 

prejudicada pelas decorrências futuras desta conjuntura adversa, vem passando por 

um período de maior exploração de sua força de trabalho devido a utilização de 

processos de trabalho que permitem a produção de uma quantidade maior de mais-

valia62 com a intensificação do trabalho e do prolongamento da jornada de trabalho. 

Além do mais, as empresas privadas e o Estado passaram a priorizar a terceirização 

dos contratos de serviços, configurando-se como relações trabalhistas marcadas por 

inseguranças, baixos salários e precárias condições de trabalho.  

Por conseguinte, a classe trabalhadora tem enfrentado uma agudização das 

diversas expressões da Questão Social, sofrendo cotidianamente em um cenário de 

barbárie, aumento das desigualdades, moralização da Questão Social, criminalização 

de movimentos sociais que questionam a ordem vigente e com a extrema intolerância, 

                                         
62 Segundo Marx (2013, p. 293), “o segundo período do processo de trabalho, em que o trabalhador 
trabalha além dos limites do trabalho necessário, custa-lhe, de certo, trabalho, dispêndio de força de 
trabalho, porém não cria valor algum para o próprio trabalhador. Ele gera mais-valor, que, para o 
capitalista, tem todo o charme de tempo de trabalho excedente [Surplusarbeitszeit], e ao trabalho nela 

despendido denomino mais-trabalho [Mehrarbeit] (surplus labour)” (grifos originais).  
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negação e a violação de direitos humanos63 de diversos segmentos sociais, como o 

de mulheres, a população negra, a população LGBT64, dentre outros. É um contexto 

que exige a transformação dessa sociedade baseada na luta de classes por meio da 

luta coletiva da classe trabalhadora articulada à teoria crítica marxista, visto que em 

nossa compreensão é a única capaz de desvelar a essência da realidade em seu 

movimento real. 

Desta maneira, constatamos uma reatualização do conservadorismo e o seu 

forte avanço em diversas esferas da vida social, como a política, a religiosa, a social, 

a moral65 (BOSCHETTI, 2015), e etc. Assim sendo, concordamos com Barroco (2015, 

p. 624) quando afirma que  

 

em sua função ideológica, o conservadorismo reproduz um modo de ser 
fundado em valores historicamente preservados pela tradição e pelos 

costumes – no caso brasileiro -, um modo de ser mantido pelas nossas elites, 
com seu racismo, seu preconceito de classe, seu horror ao comunismo. 

 

Esse conservadorismo também tem se espalhado na formação de estudantes 

no Curso de Serviço Social66 e no nosso cotidiano67 profissional enquanto Assistentes 

                                         
63 Consideramos que “[...] enquanto estivermos onde estamos, e enquanto o ‘livre desenvolvimento das 
individualidades’ estiver tão distante de nós como está, a realização dos direitos humanos é e 
permanece uma questão de alta relevância [...]” (MÉSZÁROS, 1993, p. 168). 
64 Acrónimo de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros. Devemos destacar 

que tem ocorrido um aumento preocupante nas situações de discriminação, intolerância e violência (e 
assassinatos) contra essa população nos últimos anos.  
65 Como exemplo desse fortalecimento do conservadorismo, podemos citar: as manifestações de 
alguns populares, “supostamente” contra a corrupção, que expressavam a defesa da instauração de 
uma nova ditadura militar no país; o discurso da grande maioria dos/as deputados/as federais em abril 
na sessão de aprovação de abertura de impeachment contra a Presidente Dilma Rousseff e as 

temáticas dos projetos de lei propostos por esses/essas deputados/as federais, como o Estatuto da 
Família.  
66 A educação a partir dos anos 2000 passou a ser fortemente utilizada como uma mercadoria, 

possibilitando o surgimento de milhares de instituições de ensino particulares em todo o Brasil, porém 
tais organizações visam o oferecimento de um ensino aligeirado e tecnicista buscando formar mais 
profissionais para o mercado e conseguir mais lucro com a abertura de novas turmas, sem uma 
preocupação com a qualidade desse ensino. No caso do Serviço Social, a modalidade de ensino a 

distância aumentou exponencialmente na última década trazendo inúmeros embates sobre a formação 
profissional, uma vez que os Conselhos Federal e Regionais de Serviço Social já constaram 
nacionalmente várias lacunas (insuficiente exploração de discussões/matérias, falta de encontros 
presencias, falta de uma supervisão direta por um/a Assistente Social no período de estágio e redação 
do trabalho final do Curso, dentre outras) e irregularidades (falta de realização de estágio curricular 
obrigatório e não autorização do funcionamento do Curso pelo Ministério da Educação, dentre outras) 

nesse tipo de ensino que não proporciona uma formação crítica, conforme orienta as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Curso de Serviço Social aprovadas em 1996. Temos, atualmente, no 
Brasil cerca de 180 mil Assistentes Sociais. 
67 “O cotidiano é o espaço das respostas imediatas em todas as esferas da nossa sociabilidade, 
inclusive as relativas ao trabalho. Logo, se estivermos mais qualificados (as), daremos, no trabalho, 
respostas melhores. Se efetivamente internalizarmos os valores do projeto ético-político, que são 

emancipatórios, daremos respostas emancipatórias para a “dureza” do dia a dia — que naturaliza a 
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Sociais68, uma vez que estamos inseridos/as nessas relações sociais contraditórias e 

somos passíveis de incorporação de valores conservadores, visto que a profissão “[...] 

reflete as contradições sociais, suas tendências e, como tal, a luta pela hegemonia 

entre ideias e projetos profissionais e societários” (BARROCO, 2015, p. 634).  

Dessa maneira, compreendemos que  

 

o conservadorismo nunca deixou de permear a formação e o trabalho 
profissional. Por vezes explícita, por vezes implicitamente, sempre esteve 
presente, e também não é uma exclusividade do Serviço Social. Defende-se, 
portanto, que o conservadorismo não é um traço exatamente novo e atual 
que distanciaria uma “base” conservadora de assistentes sociais de uma 

suposta “vanguarda” progressista. O que orienta essas reflexões é uma 
perspectiva que defende que o conservadorismo é, e sempre será, alimento 
imprescindível da reprodução do capital, e por isso nunca sai de cena. Ou 
seja, é um alimento central para conservar a sociedade capitalista e sempre 
estará a seu dispor (BOSCHETTI, 2015, p. 639). 

 

Nesse cenário, o/a Assistente Social é requisitado/a para intervir diretamente 

com o enfrentamento das diversas expressões da Questão Social que se apresentam 

em forma de demandas nos diversos espaços sócio-ocupacionais, nos quais esse/a 

profissional pode se inserir, com destaque para as áreas da Saúde, Educação, 

Assistência Social, Previdência Social e, também, a Sociojurídica. Observe-se que,   

 

[...] o Estado, em nome do capital, chama os assistentes sociais, assim como 
os demais profissionais, a auxiliar o desenvolvimento do complexo modo de 
produção capitalista, viabilizando funções corretivas sobre suas nefastas 
consequências, com o objetivo de manter e ao mesmo tempo esconder a 

exploração do trabalho e a concentração da propriedade e da riqueza 
produzida socialmente, e, ao mesmo tempo, favorecer a movimentação do 
capital” (VASCONCELOS, 2015, p. 521). 

 

Porém, ao atuar em uma perspectiva teórico-metodológica crítica69, as ações 

desenvolvidas pelo/a profissional devem buscar a viabilização do acesso a direitos 

                                         
desigualdade social, estimula o preconceito, desqualifica os indivíduos fora do padrão dominante etc. 
—, tanto no trabalho como nas outras esferas da sociabilidade” (MATOS, 2015, p. 685).  
68 Cabe ressaltarmos que “em face dos conflitos e das contradições que permeiam a vida profissional 
e por várias determinações que não se restringem às escolhas ideológicas dos profissionais, parte da 
categoria é envolvida em apelos irracionalistas que apontam para soluções pragmáticas: modelos de 

ação, técnicas de autoajuda, regras de comportamento que prometem resolver imediatamente 
‘problemas’ individualizados, abstraídos da história e de suas determinações objetivas” (BARROCO, 
2015, p. 633). 
69 “[...] o desenvolvimento da consciência de classe para si, estando na origem dos processos de 
mobilização, organização, formação e desenvolvimento da subjetividade oferece aos assistentes 
sociais que objetivam articulação com os interesses históricos das massas trabalhadoras, a 

oportunidade de dar uma pequena contribuição no complexo processo de estruturar momentos de 
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pelos/as usuários/as atendidos/as nesses serviços sociais, levando em consideração 

os determinantes sociais, políticos e econômicos da problemática vivenciada, isto é, 

em uma perspectiva de análise da totalidade social. Nas palavras de Iamamoto (2010, 

p. 1),  

 

[...] a luta pela afirmação dos direitos é hoje também uma luta contra o capital, 
parte de um processo de acumulação de forças para uma forma de 

desenvolvimento social, que possa vir a contemplar o desenvolvimento de 
cada um e de todos os indivíduos sociais.    

 

Entretanto, é possível verificar que em uma boa parte das instituições 

consideradas tradicionais, a profissão é requerida e sofre fortes pressões para 

desempenhar ações que não são sua atribuição e que possuem caráter extremamente 

conservadoras, como o controle, o policiamento e o cerceamento dos/as usuários/as, 

violando, desta forma, os direitos deles/as e as normativas jurídicas que respaldam a 

profissão, como a Lei de Regulamentação e o nosso Código de Ética. Ou seja, tais 

instituições querem que o Serviço Social70 seja “[...] coadjuvante desse moralismo 

punitivo no enfrentamento das expressões da questão social” (BARROCO, 2015, p. 

634).  

Assim, essas requisições institucionais apresentam determinado interesse de 

classe e, em sua maioria, visam atender somente paliativamente as demandas 

apresentadas pelos/as usuários/as e vão de encontro as competências e atribuições 

privativas que devem ser realizadas pelos/as Assistentes Sociais, conforme nossa 

legislação. Contudo, por meio de análise realizada pelo/pela profissional da situação 

apresentada, mesmo não sendo uma atividade ligada diretamente à profissão, é 

possível que ele/ela se insira no espaço oportunizado pela instituição a fim de realizar 

um trabalho de maneira qualificada e que contribua para a efetivação do acesso aos 

direitos ou serviços da determinada área de atuação. 

Nesses termos, mesmo sendo um/a profissional liberal, o/a Assistente Social 

ao não possuir os meios de produção e instrumentais para a realização das suas 

atividades, visto que as instituições em que se inserem é que irão disponibilizar os 

meios, os equipamentos e materiais técnicos para a execução das suas atribuições. 

                                         
ruptura, ao possibilitar, na viabilização/negação do acesso aos direitos sociais, a apreensão crítica 
deste movimento” (VASCONCELOS, 2015, p. 519). 
70 Porém, é importante ressaltar que, algumas vezes, o/a próprio/a profissional atua dessa maneira, 
devido a sua direção pessoal conservadora, utilizando-se de seus valores morais individuais para 

orientar a sua ação profissional e suas escolhas. 
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Ele/ela possui somente a sua força de trabalho para trocar por um salário que o 

permita suprir suas necessidades de sobrevivência físicas e materiais assim como os 

demais trabalhadores e as trabalhadoras. Ou seja, “o trabalho do Assistente Social se 

insere numa relação de compra e venda de mercadorias em que sua força de trabalho 

é mercantilizada” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2013, p. 92).  

Nesse sentido, sua atuação profissional é diretamente polarizada por 

interesses de classes, posto que são contratados/as para atender as demandas de 

indivíduos da classe trabalhadora, porém precisam seguir as regras e requisições que 

são estabelecidas pelas instituições e, ao também ser trabalhador/a necessita manter 

o seu vínculo de trabalho ativo. Face a tal condição objetiva, o/a Assistente Social  

 

[...] responde tanto a demandas do capital como do trabalho e só pode 
fortalecer um ou outro polo pela mediação de seu oposto. Participa tanto dos 

mecanismos de dominação e exploração como, ao mesmo tempo e pela 
mesma atividade, da resposta às necessidades de sobrevivência da classe 
trabalhadora e da reprodução do antagonismo nesses interesses sociais, 
reforçando as contradições que constituem o móvel básico da história 
(IAMAMOTO; CARVALHO, 2013, p. 81). 

 

Assim, o/a Assistente Social é afetado/a diretamente pela precarização do 

trabalho que se intensifica na realidade atual em virtude da fragilidade do vínculo de 

trabalho (contratos temporários e sem garantias de direitos trabalhistas), dos baixos 

salários (ainda não há um piso salarial a nível federal para a categoria), atraso do 

salário, da quantidade de profissionais que é insuficiente para atender as demandas 

cotidianas e do sucateamento dos serviços em que trabalham.  

São situações que afetam diretamente as condições objetivas de trabalho 

dos/as profissionais que necessitam fazer inúmeros embates com as gestões das 

entidades e, por isso, algumas vezes, são perseguidos/as ou passam por situações 

que afetam a saúde desse/a profissional, visto que é possível identificar que o 

adoecimento no âmbito da nossa categoria profissional tem aumentado bastante, com 

destaque para as doenças psicossociais, como o estresse e a depressão. Nesse caso, 

compreendemos, como bem afirma Cavalcante e Prédes (2010, p. 14), que: 

 
[...] a precarização do trabalho do assistente social está associada à própria 

natureza precária das políticas sociais, desde a sua gênese, e como este 
profissional atua diretamente com essas políticas, o seu trabalho também 
participa dessa precarização. 
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Por conseguinte, percebemos que existe um distanciamento entre os princípios 

postos pelas legislações vigentes e a realidade concreta, visto que a precarização dos 

serviços contraria a efetivação do acesso pleno aos direitos sociais. Então, as políticas 

econômicas desenvolvidas não incidem sobre as raízes que estruturam a 

desigualdade econômica e social existentes na sociedade brasileira que são 

consequências do modo de produção capitalista que se baseia na exploração 

excedente da força de trabalho. São oferecidos apenas paliativos para a população 

através dos serviços sucateados das políticas sociais. Então, verificamos, que:    

     

os desafios postos ao exercício profissional são, assim, muitos, 
especialmente em espaços sócio-ocupacionais vinculados a instituições, em 

que muitos de seus agentes primam pelo apego a ritos, normas e burocracias. 
Tudo isso se faz em meio a uma conjuntura em que se percebem avanços 
conservadores em várias frentes, os quais buscam, dentre outros, fortalecer 
ações pontuais e ineficazes para garantir os direitos, arriscando importantes 
lutas e conquistas das lutas sociais (FÁVERO, 2012, p.127).   

      

Assim, o trabalho desenvolvido pelos/as Assistentes Sociais na conjuntura 

atual tem sido marcado por fortes tensões entre o dever ser e as condições objetivas 

para a sua materialização71, no qual vários desafios cotidianos se fazem presentes, 

uma vez que os recursos disponíveis para a efetivação do seu trabalho muitas vezes 

são escassos, os serviços apresentam-se sucateados, a rede de atendimento nem 

sempre possui uma articulação que facilite os encaminhamentos e a cada dia as 

demandas aumentam aliadas ao crescimento da desigualdade social. 

A despeito das dificuldades enfrentadas ao longo do processo de constituição 

como profissão e como trabalhadores/as assalariados/as, o Serviço Social tem sido 

uma profissão marcada pela defesa de direitos humanos, pela resistência e pela 

coragem de sempre buscar confrontar qualificadamente as ingerências que surgem 

ao longo da luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Assim sendo, 

  

assumir a defesa intransigente dos direitos humanos traz, como 

contrapartida, a recusa de todas as formas de autoritarismo e arbítrio. Requer 
uma condução democrática do trabalho do Serviço Social, reforçando a 
democracia na vida social. Afirmar o compromisso com a cidadania exige a 

                                         
71 “Torna-se necessário superar o isolamento da ética do conjunto da práxis humana e nos 
fortalecermos teórica e politicamente, para, estruturar, solidificar e estabilizar nossa (relativa) 
autonomia como profissionais de nível superior, aproveitar e desenvolver nossas potencialidades, 
aprender as possibilidades presentes na contraditória realidade do capital, no desenvolvimento de 
estratégias e ações educativas que possam contribuir para preparar a necessária ruptura, enfrentando, 
resistindo e sublevando-se frente aos processos e mecanismos de exploração e submissão, alienantes 

e alienadores, próprios da sociedade burguesa” (VASCONCELOS, 2015, p. 54-55). 
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defesa dos direitos sociais tanto em sua expressão legal, preservando e 
ampliando conquistas da coletividade já legalizadas, quanto em sua realidade 
efetiva. [...] Portanto, colocar os direitos sociais como foco do trabalho 
profissional é defendê-los tanto em sua normatividade legal, quanto traduzi-
los praticamente, viabilizando a sua efetivação social. Essa é uma das frentes 

de luta que move os assistentes sociais nas microações cotidianas que 
compõem o seu trabalho (IAMAMOTO, 2008, p. 77-78) (grifos da autora).   

    

É preciso, então, manter-se firme no enfrentamento desses desafios ao 

desenvolver um trabalho pautado na perspectiva de defesa dos direitos humanos, de 

ampliação da democracia e de construção de uma nova ordem societária que 

reconheça os indivíduos como sujeitos de direitos, assim como preconizam o Projeto 

Ético-Político e o Código de Ética da Profissão. Nesse sentido, devemos destacar que 

é necessário durante o trabalho cotidiano sempre utilizarmos a teoria crítica para 

direcionar nosso exercício profissional, conforme afirma Vasconcelos (2015, p. 27) 

 

[...] não é suficiente professarmos as referências ético-políticas do projeto 
profissional para garantirmos uma prática mediada por ele, ou seja, uma 
prática que se materialize em ganhos para os trabalhadores. Por outro lado, 
a atividade teórica tanto propicia um conhecimento indispensável para uma 
atuação transformadora da realidade, quanto traça finalidades, caminhos que 

antecipam idealmente a transformação, mas ela, por si só, não transforma a 
realidade. Ou seja, nem petição de princípios, nem a atividade teórica, por si 
só, transformam a realidade. 

 

Logo, o quadro atual de desmonte de direitos sociais e trabalhistas que atinge 

diretamente a classe trabalhadora se reflete cotidianamente nos diversos espaços 

sócio-ocupacionais de trabalho, cujas problemáticas que impactam sobre a profissão 

de Serviço Social são levadas até os CRESS através dos/as Assistentes Sociais 

fiscalizados/as durante as visitas realizadas pelos/as Agentes Fiscais ou que 

procuram o conselho por conta própria para a solicitação de orientações e defesa da 

profissão. Porém, ressalta-se mais uma vez que o/a Agente Fiscal também é um/a 

trabalhador/a assalariado/a que é atingido pelos impactos da realidade da categoria 

na própria estrutura dos CRESS. 

A partir dessa concepção na seção seguinte iremos aprofundar a análise sobre 

a fiscalização do exercício profissional dos/as Assistentes Sociais pelos conselhos 

representativos da categoria, enfatizando suas competências jurídico-normativas e as 

peculiaridades do trabalho desenvolvido pelo/a Agente Fiscal.  
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3 A FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DOS/AS ASSISTENTES 

SOCIAIS ENQUANTO FUNÇÃO PRECÍPUA DOS CONSELHOS FEDERAL E 

REGIONAIS DE SERVIÇO SOCIAL   

 

 

Os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) são autarquias públicas 

federais72, cuja função precípua consiste em orientar, disciplinar, fiscalizar e defender 

o exercício profissional dos/as Assistentes Sociais em sua jurisdição de atuação, 

articulando suas ações com o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). São 

também responsáveis por organizar o registro de profissionais e de pessoas jurídicas 

e atuam como Tribunais Regionais de Ética, dentre outras funções administrativas, 

conforme dispõe o Art. 1073 da Lei Federal nº 8.662/93 que regulamenta a profissão 

de Serviço Social no Brasil.   

O desempenho da função de Agente Fiscal nos CRESS, na qualidade de uma 

atribuição privativa74 do/a Assistente Social que faz parte do quadro efetivo de 

trabalhadores e trabalhadoras do respectivo Regional, tem se tornado um novo 

espaço sócio-ocupacional de trabalho para os/as Assistentes Sociais no Brasil, sendo 

considerado recente em relação a outros profissionais liberais. Porém, vem sendo 

ampliado a partir da necessidade da expansão das atividades de orientação e 

fiscalização profissional, na nossa avaliação, não apenas devido ao aumento do 

número de profissionais inscritos/as, mas também em razão da precarização das 

relações trabalhistas que afeta os/as Assistentes Sociais enquanto integrantes da 

classe trabalhadora.  

                                         
72 As autarquias possuem personalidade pública, são autônomas administrativamente e 
financeiramente e assumem funções de caráter estatal, logo, devem ser criadas por lei específicas.  
73 “Art. 10. Compete aos CRESS, em suas respectivas áreas de jurisdição, na qualidade de órgão 

executivo e de primeira instância, o exercício das seguintes atribuições: I - organizar e manter o registro 
profissional dos Assistentes Sociais e o cadastro das instituições e obras sociais públicas e privadas, 
ou de fins filantrópicos; II - fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de Assistente Social na 
respectiva região; III - expedir carteiras profissionais de Assistentes Sociais, fixando a respectiva taxa; 
IV - zelar pela observância do Código de Ética Profissional, funcionando como Tribunais Regionais de 
Ética Profissional; V - aplicar as sanções previstas no Código de Ética Profissional; VI - fixar, em 

assembleia da categoria, as anuidades que devem ser pagas pelos Assistentes Sociais; VII - elaborar 
o respectivo Regimento Interno e submetê-lo a exame e aprovação do fórum máximo de deliberação 
do conjunto CFESS/CRESS” (BRASIL, 1993). 
74 Destacamos que a Lei Federal nº 8.662/93 (Lei de Regulamentação da Profissão de Serviço Social) 
institui em seu Artigo 5º, inciso XI, que a fiscalização do exercício profissional através dos Conselhos 
Federal e Regional constitui-se em uma atribuição privativa, no qual somente o/a Assistente Social 

pode realizar, ou seja, qualquer outra categoria profissional está impedida de realizá-la. 
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Advogamos que o aprofundamento da precariedade dos serviços somados à 

insegurança do trabalho e o correspondente aviltamento das condições de trabalho 

que afetam a classe trabalhadora e em particular os/as Assistentes Sociais, têm 

requerido uma maior atuação dos CRESS, demandando ágil e competente atuação 

do/a Agente Fiscal para o cumprimento da Política Nacional de Fiscalização (PNF) do 

Conjunto CFESS/CRESS, uma vez que, segundo o parágrafo primeiro do Art. 12 da 

Resolução CFESS nº 512/2007, ele/ela “[...] é um profissional cuja função compreende 

atribuições políticas, técnicas, operacionais com vistas à consolidação do projeto 

ético-político do Assistente Social”.  

Acrescente-se que o aviltamento das condições de trabalho e os baixos salários 

que afetam a categoria dos Assistentes Sociais, além de implicar em demandas aos 

CRESS, têm fortes impactos nas condições objetivas de pagamento das anuidades 

nos CRESS, concorrendo decisivamente na estrutura de funcionamento dos CRESS. 

Neste capítulo nos concentraremos na problematização da realidade vivenciada 

pelo/a Agente Fiscal enquanto trabalhador/a assalariado/a, cuja particularidade do seu 

trabalho volta-se para a fiscalização do exercício profissional dos/as Assistentes 

Sociais enquanto atividade precípua do CRESS. 

 

 

3.1 A fiscalização do exercício profissional enquanto atividade precípua do 

CRESS 

 

 

É possível verificar que as mudanças internas ocorridas no âmbito da profissão 

de Serviço Social nas últimas décadas no Brasil influenciaram diretamente a atuação 

do Conjunto CFESS/CRESS, especificamente com relação ao seu posicionamento 

político sobre diversas temáticas, as ações estratégicas realizadas e o próprio 

direcionamento a Política de Fiscalização durante sua formulação a partir dos anos 

1990. A fim de ratificarmos tal entendimento, apresentaremos a seguir um breve 

histórico do surgimento dos Conselhos de Fiscalização no Brasil e algumas de suas 

particularidades.  

Segundo Pereira (2013, p. 23), no Brasil, os grêmios podem ser considerados 

os primeiros modelos de Conselhos de Fiscalização Profissional, sendo baseados em 

modelos corporativistas, que, aos poucos, foram sendo substituídos. Com a expansão 
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do trabalho livre, o Estado, visando o controle e a manutenção da ordem vigente 

naquele período, passou a se responsabilizar pela fiscalização das profissões que 

foram sendo regulamentadas, mantendo a sua tendência intervencionista nas 

relações sociais num período de grandes mudanças sociais, políticas e econômicas 

na sociedade brasileira.  

Dessa maneira, a partir da década de 1930, o Estado brasileiro começou a 

descentralizar as suas funções por meio da autorização de criação de pessoas 

jurídicas de direito público75 designadas a fiscalizarem o exercício profissional das 

profissões que estavam sendo regulamentadas76. A primeira entidade que pode ser 

citada formalmente como representante dos Conselhos de Fiscalização foi a Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB), criada em 18 de novembro de 1930, concomitante à 

expansão dos cursos jurídicos pelo país na época. Assim, segundo Pereira (2013, p. 

28),  

 

Criada a Ordem dos Advogados do Brasil, outras categorias profissionais 
começaram a se mobilizar, impulsionadas pelo crescimento do mercado de 
trabalho e pela efervescência dos cursos superiores que se espalhavam pelo 
Brasil. Com o tempo, assim, foram surgindo outros conselhos, como os de 
Contabilidade, Economia, Medicina e Odontologia, entidades que 

proliferaram e assumiram aos poucos papel de destaque no cenário nacional.     

  

Embora o Serviço Social tenha sido reconhecido como profissão liberal pelo 

Ministério do Trabalho por meio da Portaria nº 35 de 19 abril de 1949, a 

regulamentação do exercício profissional só foi conquistada com a aprovação da Lei 

de nº 3.252, de 27 de agosto de 1957 que, por sua vez, só foi validada pelo Decreto 

nº 994, de 15 de maio de 1962. Tais acontecimentos revelam as enormes dificuldades 

de transitar da condição de uma atividade estruturada como voluntariado para um 

exercício profissional regulamentado e reconhecido como trabalho assalariado 

passível de fiscalização do seu exercício e normatização de sua conduta profissional.  

Note-se que a Lei nº 3.252/1957 trouxe a institucionalização dos Conselhos 

Federal e Regionais77 de Fiscalização da Profissão de Serviço Social no Brasil e as 

                                         
75 “Os conselhos de fiscalização profissional são pessoas jurídicas, ou seja, são organizações ou 

unidades de pessoas naturais ou de patrimônios para a consecução de determinados fins, aos quais a 
ordem jurídica confere identidade própria, direitos e deveres (personalidade e capacidade jurídica), 
reconhecendo-as, pois, como sujeitos de direitos e obrigações” (PEREIRA, 2013, p.30).  
76 As leis de criação das profissões já passaram a instituir que os seus Conselhos representantes 
caracterizavam-se por serem consideradas autarquias. 
77 “[...] o conselho federal e os conselhos regionais vinculavam-se diretamente à legislação federal, que 

alinhava a responsabilidade da habilitação profissional ao Ministério do Trabalho, e a do ensino aos 
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suas respectivas funções78 naquela época. Foram denominados como     C. F. A. S. 

(Conselho Federal de Assistentes Sociais) e C. R. A. S (Conselhos Regionais de 

Assistentes Sociais). 

Os Conselhos de Fiscalização desempenhavam funções meramente 

burocráticas, como a exigência de inscrição dos/as profissionais e a cobrança de 

tributos, exercendo, assim, o controle político do governo sobre as profissões liberais 

já existentes. Segundo Abreu (2012, p. 57), “a regulamentação da profissão de 

Assistente Social seguiu a tendência regulatória e intervencionista do Estado 

brasileiro, num contexto de mudanças sociais e econômicas marcado pelo 

reordenamento do capitalismo”. Nesse sentido, 

 

a criação das entidades de fiscalização no âmbito do Serviço Social coincidirá 
com um período do desenvolvimento da profissão, que expandia seus 

espaços ocupacionais e trilhava novos caminhos para sua consolidação nos 
meios profissionais e acadêmicos. Lembremos que o período era de 
questionamento das bases tradicionais do serviço social, quando já se 
vislumbravam condições que sinalizam o processo de erosão do serviço 
social tradicional (ABREU, 2012, p. 58). 

 

Não por mera coincidência, mesmo com esse processo de renovação da 

profissão, os Conselhos de Serviço Social mantiveram suas ações numa perspectiva 

conservadora até meados da década de 1980, ainda que permeada por tensões e 

esforços dos grupos progressistas da categoria no sentido de realizar as modificações 

necessárias em nossas legislações naquele período. 

                                         
dispositivos emanados pelo Ministério da Educação e Cultura, que os reconheciam como instâncias 
máximas de fiscalização do exercício profissional” (MOURÃO, 2003, p. 45).  
78 Tais funções são as seguintes:  “Art. 9º O C. F. A. S., com sede no Distrito Federal, terá as seguintes 
atribuições: I - Orientar, disciplinar, e fiscalizar o exercício da profissão de Assistente Social; II - 
Conhecer das dúvidas suscitadas pelo CRAS e dirimi-las; III - Examinar e aprovar os regimentos 
internos dos C. R. A. S., assegurando sua uniformidade na medida em que desta depender a 
necessária unidade de ação; IV - Elaborar e aprovar o Código de Ética Profissional dos Assistentes 
Sociais; V - Funcionar como tribunal superior de Ética Profissional; VI - Julgar, em última instância, os 

recursos contra as sanções impostas pelos C. R. A. S.; VII - Estabelecer o sistema de registro dos 
profissionais habilitados de acordo com o art. 2º da Lei nº 3.252 de 27 de agosto de 1957; VIII - Servir 
de órgão técnico-consultivo do Governo, em matéria de Serviço Social; IX - Organizar seu regimento 
interno, dentro de 120 dias, após a sua instalação. Art. 12. São atribuições do Conselhos Regionais de 
Assistentes Sociais: I - Organizar e manter o registro profissional dos Assistentes Sociais; II - Expedir 
os títulos dos Agentes Sociais, referidos no item III do art. 4º deste Regulamento, observado o § 2º do 

mesmo artigo; III - Fixar as anuidades que devem ser pagas pelos Assistentes Sociais; IV - Expedir 
Carteiras Profissionais de Assistentes Sociais, fixando a respectivas taxas; V - Fiscalizar e disciplinar o 
exercício da profissão de Assistente Social na respectiva região; VI - Zelar pela observância do Código 
de Ética Profissional aprovado pelo C. F. A. S., funcionando como tribunais regionais de Ética 
Profissional, segundo normas expedidas por aquele Conselho; VII - Impor as sanções prescritas no 
Código de Ética Profissional; VIII - Elaborar o respectivo regimento interno e submetê-lo à aprovação 

do C. R. A. S., dentro de 120 dias da data de sua instalação” (BRASIL, 1957).  
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Dentre os esforços, destacamos, a realização de Encontros Nacionais 

anualmente pelo Conjunto CFESS/CRESS a partir do ano de 196679 para discutir suas 

pautas de atuação no exercício seguinte constituiu-se como um momento 

importantíssimo para a realização de diversas discussões, acertos de determinadas 

ações da Fiscalização nacionalmente e de tomada de posições políticas, 

possibilitando, ainda, a aprovação de Resoluções para orientar os/as profissionais em 

sua atuação profissional. Assim, os Encontros Nacionais passaram a ser a instância 

máxima de deliberações da categoria e, até o momento, já foram realizadas 45 

edições. 

Note-se que à medida que a direção social do movimento CFESS/CRESS se 

alinhava ao Projeto Societário da classe trabalhadora, mobilizou a categoria para 

imprimir mudanças no modo de atuação dos Conselhos Federal e Regionais e, 

igualmente, a própria concepção de Fiscalização que deveria ser realizada, a partir 

desse momento.  

Assim sendo, entre os anos 1980 e 1990, com o desenvolvimento e 

amadurecimento intelectual80 da profissão, as entidades da categoria verificaram a 

necessidade de uma adequação, também, das ações da fiscalização para além das 

simples atividades burocráticas e normativas já realizadas, buscando, agora, atender 

mais as demandas provenientes do cotidiano dos/as Assistentes Sociais, o 

fortalecimento do compromisso ético com os/as usuários/as dos serviços e aliando-se 

as bandeiras de lutas da classe trabalhadora em defesa da efetivação de direitos.  

A partir desse período, o Conselho Federal buscou apresentar maior 

transparência à categoria sobre a aplicabilidade financeira dos recursos arrecadados 

a partir da cobrança das anuidades. Ademais, o conjunto de profissionais participantes 

do Encontro Nacional aprovou a obrigatoriedade de realização de eleições diretas de 

03 em 03 anos para as Direções do CFAS e dos CRAS a partir do ano de 1987, com 

voto não obrigatório para os/as profissionais, demostrando a preocupação em 

democratizar as ações do conjunto (VINAGRE, 2009). Deste modo,  

 

Sintonizada com as lutas pela redemocratização da sociedade, parcela da 
categoria profissional, vinculada ao movimento sindical e às forças mais 
progressistas, se organiza e disputa a direção dos Conselhos Federal e 

Regionais, com a perspectiva de adensar e fortalecer esse novo projeto 

                                         
79 Período de plena resistência diante do Regime da Ditadura Militar que se fortalecia no Brasil.  
80 Período em que a profissão passou a se apropriar da Teoria Social Crítica de Marx, fomentando 

assim a configuração de um novo perfil profissional no âmbito da categoria. 
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profissional. Desde então, as gestões que assumiram o Conselho Federal de 
Serviço Social imprimiram nova direção política às entidades, por meio de 
ações comprometidas com a democratização das relações entre o Conselho 
Federal e os Regionais, bem como articulação política com os movimentos 
sociais e com as demais entidades da categoria, e destas com os 

profissionais (CFESS, 2016). 

 

Apesar de todas as discussões e modificações realizadas no âmbito interno do 

conjunto C.F.A.S/C.R.A.S ainda não se tinha uma normativa para a realização das 

ações de fiscalização a nível nacional. Enfim, em 1980 foi elaborada a Resolução C. 

F. A. S. nº 135, que tratava da criação da Comissão de Fiscalização dentro dos 

Conselhos (COFI) e da inserção do/a Assistente Social enquanto Agente Fiscal para 

ser o/a profissional responsável pelas atividades da fiscalização no âmbito dos 

C.R.A.S, caracterizando-se, deste modo, como uma normativa que possibilitou, a 

princípio, a unificação das ações dos Conselhos no âmbito da Fiscalização a nível 

nacional (ABREU, 2012).  

Portanto, 

 

com o respaldo dessa normativa os Conselhos Regionais implantaram os 
primeiros serviços e/ou comissões de fiscalização e desencadearam as 
primeiras experiências de fiscalização, inicialmente voltadas à organização 
administrativo-financeira, entendida como suporte fundamental às ações da 
fiscalização, avançando para a identificação da categoria, conhecimento da 

realidade institucional, das condições de trabalho, autonomia, defesa de 
espaço profissional, atribuições e capacitação, assim como a necessária 
articulação política do Conjunto com outros sujeitos coletivos (ABREU, 2012, 
p. 59 apud CFESS, 2008). 

 

Para exemplificar esse processo, identificamos durante nossa pesquisa que o 

primeiro processo seletivo para Agente Fiscal no CRESS/RN – 14ª Região ocorreu no 

ano 1994, visando a estruturação da COFI no referido regional. De tal modo, 

verificamos que as décadas de 1980 e 1990, enfim, foram períodos de bastante 

amadurecimento teórico para a categoria, refletindo, consequentemente, nas 

legislações que respaldam a categoria como a aprovação do Código de Ética de 1986 

que trouxe avanços quanto a negação da base conservadora tradicional, ainda que 

apresentasse necessidade das adequações realizadas em 1993 com a aprovação de 

um novo Código81 e, também, com a nova Lei de Regulamentação, que expressam o 

amadurecimento da categoria.  

                                         
81 Cabe ressaltar que a profissão ao longo de seu desenvolvimento e amadurecimento teórico elaborou 
05 (cinco) Códigos de Ética para orientação da categoria, nos respectivos anos: 1947, 1965, 1975, 

1986 e 1993 (em vigência). 
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De acordo com Abreu (2012, p. 61) a aprovação da nova legislação “[...] 

assegurou à fiscalização profissional possibilidades mais concretas de intervenção, 

pois a lei definiu com maior precisão as competências e atribuições privativas do 

Assistente Social”.  

A partir dessa nova legislação, enquanto conquista e expressão do 

amadurecimento político da categoria, no âmbito do conjunto CFESS/CRESS, a 

fiscalização 

 

[...] passou por um processo de ampliação e renovação de sua concepção, 
pois deixou de ter um caráter meramente disciplinador, adquirindo uma 
dimensão político-pedagógica que evidencia o compromisso da categoria 
com a qualidade dos serviços prestados enquanto direitos sociais 
historicamente conquistados [...] (SANTOS et al, 2010, p.148). 

 

Nessa direção, a aprovação da Política Nacional de Fiscalização (PNF) no ano 

de 1999 através da Resolução CFESS nº 382 também possibilitou melhorias para a 

efetivação da fiscalização do exercício profissional dos/as Assistentes Sociais no país 

a partir da unificação de ações estratégicas, políticas e jurídicas em resposta às novas 

demandas sociais recebidas. Essa Resolução foi revisada e alterada pela Resolução 

CFESS nº 512/07 que ainda se encontra em vigência.  

Ressalte-se que a PNF está organizada nos seguintes eixos:  

 

I. Potencialização da ação fiscalizadora para valorizar, defender, 

fortalecer e publicizar a profissão;  

II. Capacitação técnica e política dos agentes fiscais e demais membros 

das COFIs para o exercício da orientação e fiscalização;  

III. Articulação programática entre CFESS/CRESS, ABEPSS82, 

ENESSO83, Unidades de Ensino e representações locais de 

estudantes;  

IV. Inserção do Conjunto CFESS/CRESS nas lutas em defesa da 

ampliação e garantia dos direitos, das políticas sociais e da 

democracia na direção de uma sociedade igualitária.  

 

                                         
82 Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. 
83 Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social. 
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Ademais, estabelece 03 (três) dimensões que orientam a atuação das COFIs, 

a saber:  

 Dimensão afirmativa de princípios e compromissos conquistados – 

defende os direitos conquistados e a qualidade dos serviços prestados;  

 Dimensão política pedagógica – visa a prevenção da violação da 

legislação da profissão;  

 Dimensão normativa e disciplinadora – estabelecimento de parâmetros 

jurídico-normativos que orientam o exercício profissional e apuração de 

irregularidade, quando necessário.  

 

Tais dimensões requerem termos a clareza de que:  

 

o exercício de construção dessa política junto aos Conselhos Regionais 
contribuiu para a consolidação da democracia interna no âmbito do conjunto 
dos Conselhos, ao assinalar que a fiscalização profissional deve assegurar a 
qualidade dos serviços prestados à população, salvaguardando os interesses 
desta, e que o ato de fiscalizar deve ser exercido também como um 

instrumento de capacitação e de organização da categoria profissional, 
sempre voltado para o aprimoramento do papel social de natureza pública da 
profissão (MOURÃO, 2003, p. 55). 

 
 

Portanto, defendemos que a fiscalização do exercício profissional dos/as 

Assistentes Sociais deve ser compreendida como uma ação estratégica para o 

fortalecimento da categoria articulando suas bandeiras de lutas às da classe 

trabalhadora por melhores condições salariais e de trabalho e não apenas como uma 

mera execução de ações normativas do Conjunto CFESS/CRESS, sem expressar um 

direcionamento político.  

Nesse sentido, ao mesmo tempo, ela contribui para o fortalecimento do projeto 

ético-político da nossa profissão que visa a superação da ordem societária atual por 

uma sociedade que possibilite a garantia de direitos e a plena emancipação humana84, 

sendo esta uma das diretrizes para a execução da PNF. Portanto, reiteramos  

 

[...] a concepção de fiscalização assumida na PNF supera a perspectiva 

corporativa da organização política quando investe na defesa das políticas 
públicas e na preocupação com a qualidade dos serviços prestados à 

                                         
84 “É possível, então, a emancipação humana? Acreditamos que sim e, mais que isso, ela é necessária 
porque a forma de sociabilidade subsumida ao capital converteu-se em uma ameaça à continuidade 
da humanidade e por isso precisa ser superada se a humanidade quiser seguir em sua aventura” (IASI, 

2013, p. 60) 
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população, o que, por sua vez, impacta as condições e relações de trabalho 
em que se inserem os assistentes sociais (SANTOS, et al., 2010, p. 157). 

 

Em síntese, compreendemos que o/a Agente Fiscal desempenha papel 

importantíssimo nesse processo de Consolidação da PNF e defesa da categoria 

profissional e, por isso, a próxima seção será dedicada à discussão acerca dos 

principais aspectos que caracterizam a inserção e a atuação desse/a profissional nos 

CRESS que, enquanto trabalhadoras e trabalhadores assalariados, necessitam 

também de condições adequadas (éticas, técnicas, salariais) para a realização do seu 

trabalho com qualidade. 

 

 

3.2 O/a Agente Fiscal enquanto trabalhador/a assalariado/a e as peculiaridades 

do seu trabalho na realidade dos CRESS 

  

 

Considere-se que os/as Agentes Fiscais são inseridos/as nos CRESS através 

de aprovação em Concurso Público85, uma vez que devem ser funcionários/as do 

Regional, conforme dispõe a Política Nacional de Fiscalização (PNF). Entendemos 

que tal fato demonstra tanto uma conquista democrática de que os Conselhos 

Profissionais se pautem por processos republicanos de admissão de pessoal, quanto 

revela a condição de trabalhador/a assalariado/a do/a Assistente Social vendedor/a 

da sua força de trabalho a um empregador (nesse caso, ao CRESS) ao assumir a 

função de Agente Fiscal em troca de um salário mensal para atender as suas 

necessidades básicas de vida.  

Contudo, seu exercício inclui peculiaridades tais como participar da Comissão 

de Orientação e Fiscalização (COFI), uma vez que a Resolução CFESS nº 512/07 

dispõe que tal comissão deve ser composta por: 01 (um/a) conselheiro/a que seja 

coordenador/a da Comissão, Agentes Fiscais e profissionais da base que desejam e 

são convidados/as a participarem86. Essa prerrogativa coloca esse/a trabalhador/a em 

                                         
85 Destacamos que a defesa da realização de concursos públicos pelas instituições para contratação 
de Assistentes Sociais é uma das Bandeiras de Lutas em defesa da profissão pautadas pelo Conjunto 
CFESS/CRESS. O referido documento pode ser acessado através do seguinte link: 
http://www.cfess.org.br/js/library/pdfjs/web/viewer.html?pdf=/arquivos/FolderBandeiradeLutas-
Livreto.pdf  
86 Vale ressaltar que a assessoria jurídica dos CRESS, também, participa das reuniões da COFI quando 

se discute casos que se necessita de orientação sobre procedimentos jurídicos a serem adotados.  

http://www.cfess.org.br/js/library/pdfjs/web/viewer.html?pdf=/arquivos/FolderBandeiradeLutas-Livreto.pdf
http://www.cfess.org.br/js/library/pdfjs/web/viewer.html?pdf=/arquivos/FolderBandeiradeLutas-Livreto.pdf
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uma condição que na nossa avaliação confere um alargamento da sua autonomia e 

uma dinâmica de trabalho que não se baseia em subalternidade comum à condição 

de empregado/a diante do/a seu/sua empregador/a. 

Todavia a PNF não estabelece um número mínimo de fiscais por CRESS, 

concorrendo para que, em geral, as diretorias utilizem como critério as condições 

financeiras para a contratação ou não de mais Agentes Fiscais. Deste modo, 

reconhecidamente, a maioria dos conselhos apresenta uma quantidade de 

profissionais que é insuficiente para atender todas as demandas recebidas pelo 

Regional, acarretando assim uma sobrecarga de trabalho. Esse fato imputa um ônus 

que reproduz a própria situação comum ao conjunto dos trabalhadores e das 

trabalhadoras, particularmente aos/às Assistentes Sociais.  

No caso do Rio Grande do Norte, por exemplo, constatamos que o primeiro 

Processo Seletivo para Agente Fiscal ocorreu nos anos 1994 e contratou 01 (uma) 

profissional para cobrir aproximadamente 1.250 Assistentes Sociais87 naquele 

período. Passados 23 anos o referido CRESS apresenta, novamente, um quadro 

técnico de apenas uma só Agente Fiscal para desenvolver as ações voltadas para a 

fiscalização que envolve cerca de 4.500 Assistentes Sociais que estão com o registro 

ativo neste momento.  

Note-se que o aumento da oferta de Cursos de Graduação em Serviço Social 

na última década no Brasil, principalmente, na modalidade à distância contribuiu 

consideravelmente para o aumento de profissionais inscritos/as nos CRESS. Além 

disso, a intensificação da precarização das políticas sociais e, por conseguinte, das 

condições de trabalho dos/as Assistentes Sociais tem exigido uma maior atuação 

política e jurídico-normativa dos conselhos em defesa da nossa profissão e da 

qualidade dos serviços prestados à população usuária nos diversos espaços sócio-

ocupacionais.  

Entretanto, ao levantarmos dados sobre a situação dos regionais pesquisados 

sobre o número atual de Agentes Fiscais e o de profissionais inscritos/as, verificamos 

que há, até o momento, 21 Assistentes Sociais88 na função de Agente Fiscal 

distribuídas entre os 09 (nove) CRESS da Região Nordeste, conforme a tabela abaixo:  

 

                                         
87 Cruzamos a data do concurso com o número de inscritos na referida época. 
88 Informações obtidas através de contato com as Agentes Fiscais. 



73 
  

Quadro 01 - Quantitativo de Agente Fiscal, Municípios e de Profissionais ativos/as por CRESS 
da Região Nordeste 

CRESS/Estado 
Nº do 

Regional 

Quant. 

Agente Fiscal 

Quant. 

Municípios89 

Média de 

Profissionais 

ativos/as90 

CRESS/MA 2ª Região 02 217 4.684 

CRESS/CE 3ª Região 03 184 7.702 

CRESS/PE 4ª Região    0291 185 6.500 

CRESS/BA 5ª Região 04 417 17.498 

CRESS/PB 13ª Região 03 223 4.418 

CRESS/RN 14ª Região  01 167 4.500 

CRESS/AL 16ª Região 02 102 3.500 

CRESS/SE 18ª Região 02 75 2.300 

CRESS/PI 22ª Região 02 224 3.327 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Tais dados indicam que o setor de fiscalização da maioria dos CRESS possui 

uma quantidade reduzida de trabalhadores e trabalhadoras para o atendimento de 

todas as demandas que chegam cotidianamente, fato que incide diretamente também 

na qualidade do serviço prestado pelo CRESS à categoria profissional do seu 

respectivo Estado de jurisdição. O Regional RN conta com uma Agente Fiscal desde 

o primeiro semestre de 2015 até o presente momento para atender diversas 

demandas de orientação a categoria e realização de visitas de fiscalização em todo o 

estado que chegam cotidianamente e só fazem aumentar, sendo, portanto, um dos 

grandes desafios que se apresentam ao trabalho que a COFI pretende realizar na 

referida jurisdição. 

O quadro 01, acima exposto, permite-nos observar a realidade atual dos 

CRESS da Região Nordeste e, consequentemente, a relação entre a estruturação da 

fiscalização, a abrangência da jurisdição e a quantidade média de profissionais que 

                                         
89 Dados extraídos do site http://www.ibge.gov.br/estadosat/index.php. Acesso em 12 jul. 2017 às 
15h15min. 
90 Informações obtidas no final do mês de junho de 2017.  
91 Uma profissional está afastada para cumprimento de licença maternidade. 

http://www.ibge.gov.br/estadosat/index.php
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podem ser fiscalizados/as. Levando em consideração as características de cada 

regional a partir dos dados obtidos inferimos que, consequentemente, a quantidade 

de demandas e atividades que são requisitadas aos/às Agentes Fiscais é bastante 

alta, o que pode gerar em alguns casos uma sobrecarga de trabalho para essas 

profissionais.   

Essa circunstância tem relação com a precária condição financeira da maior 

parte dos regionais que enfrentam um alto índice de inadimplência92 por parte dos/as 

profissionais. A anuidade constitui-se em um tributo obrigatório estabelecido pelo 

Estado e instituído pela Lei de regulamentação da profissão tendo como objetivo 

promover a manutenção do conselho e o desenvolvimento de suas funções político-

administrativas.  

Então, avaliamos que uma das razões para o alto índice de inadimplência tenha 

relação direta com os baixos salários pagos a maioria dos/as Assistentes Sociais. 

Questão essa que requer investigação e análise que não constitui objeto deste estudo, 

embora as dificuldades financeiras dos CRESS tenha forte implicações nas condições 

de funcionamento dos conselhos e, portanto, das condições de trabalho e do patamar 

salarial dos/as Agentes Fiscais.  

Essa situação tem preocupado a direção do conjunto CFESS/CRESS, o qual 

tem buscado problematizar tal realidade e dimensioná-la, inclusive através da 

realização de pesquisas, tais como o estudo desenvolvido pela entidade sobre a taxa 

de inadimplência nos Regionais em dezembro de 2015.  

Os dados identificados nessa pesquisa revelam que naquele período alguns 

CRESS apresentaram índice de inadimplência acima de 50% do número de 

profissionais ativos/as, estando os CRESS da Região Nordeste, nosso lócus de 

estudo, entre os que exibem maiores taxas de inadimplência, com exceção dos 

Estados da Bahia e Maranhão que apresentaram os menores percentuais da Região 

(22,62% e 33,07%, respectivamente). A pior situação registrada foi a do CRESS/SE 

18ª Região com 68,80%, sendo seguido por: CRESS/PB 13ª Região, com 68,53%; 

CRESS/RN 14ª Região com 67,12%; e CRESS/PI 22ª Região com 61,11%. Fora do 

                                         
92 O Conjunto CFESS/CRESS aprovou no Encontro Nacional do ano de 2016 a versão final da Política 
Nacional de Enfrentamento à Inadimplência no Conjunto CFESS/CRESS que possui o objetivo de 
orientar os regionais sobre as ações políticas e administrativas que devem ser realizadas a fim de 

aumentar/facilitar também o diálogo com a categoria profissional. 
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Nordeste, apenas o CRESS/MT 20ª Região, alcançou 63,58%, conforme se pode 

observar na seguinte tabela: 

 

Tabela 03 – Inadimplência por CRESS – Ano 2015 

 
Fonte: CFESS (2017). 

 

Os dados apresentados acima sobre o percentual de inadimplência nos 

Regionais do Brasil são alarmantes e certamente aqueles com maior índice possuem 

as suas receitas comprometidas impactando diretamente nos gastos financeiros 

elementares para seu funcionamento tais como: o pagamento de funcionários/as, 
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contas de manutenção dos prédios em que funcionam, compra de materiais de 

expediente e demais gastos que se relacionam a realização das atividades 

necessárias.  

 Esse elevado grau de inadimplência, tem desencadeado a necessidade de 

ações com vistas à sua diminuição. Certamente os CRESS que possuem taxas 

superiores a 50%, têm maiores dificuldades para desenvolver as ações precípuas do 

conselho junto a categoria, tendo que apenas focar no cumprimento das funções 

básicas e manutenção dos gastos já existentes.  

Pode-se inferir que na realidade do Nordeste, tal realidade coincide com os 

baixos salários recebidos e os vínculos trabalhistas precários93, a que estão 

submetidos a categoria dos/as Assistentes Sociais, além da alta porcentagem de 

desemprego. 

  O fenômeno da precarização dos vínculos, da redução dos postos de trabalho, 

dos baixos salários e desemprego que atingem o conjunto da classe trabalhadora 

também incidem sobre os/as Assistentes Sociais afetando as suas condições básicas 

de sobrevivência. Além disso, consideramos que, provavelmente, esses fatores têm 

levado significativa parcela dos/as profissionais a optarem pela postergação do 

pagamento da anuidade, contribuindo para a situação de inadimplência junto aos 

CRESS. E, certamente, também apresentam fortes implicações nas suas condições 

de atualização profissional e participação política.  

Todavia, durante a nossa atuação profissional no CRESS/RN, temos 

observado que os baixos salários e a precariedade dos vínculos soma-se o fato de 

que uma parte significativa dos/as Assistentes Sociais, em pleno exercício 

profissional, não têm conhecimento sobre a natureza jurídica da anuidade e o motivo 

do seu pagamento, situação que faz com que decidam não pagar, visto que eles/elas 

não recebem um “benefício” direto ao se inscreverem no conselho que, por sua vez, 

revela que também desconhecem as devidas atribuições do CRESS enquanto órgão 

que autoriza e fiscaliza o exercício profissional ao confundirem com um sindicato no 

qual possuem a livre escolha de se associarem ou não, inclusive nos apresentando 

                                         
93 Desde o último ano os CRESS estão começando a identificar a contratação de Assistentes Sociais 
por meio de uma modalidade de licitação chamada Pregão, no qual os/as profissionais comparecem a 
instituição e fazem propostas de salário, cujo/a escolhido/a a ser contratado/a será o que apresentar a 
menor proposta salarial, não sendo respaldado por direitos trabalhistas, como férias e décimo terceiro 
salário. O CRESS/RN identificou este ano que algumas prefeituras do interior do Estado estão 
utilizando essa modalidade de contratação extremamente precária para os/as profissionais e está 

sendo objeto de análise da COFI.  
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demandas relacionadas à sua situação de baixos salários, atrasos no pagamento e 

ausência de Plano de Cargos, Carreiras e Salários, que constituem demandas 

pertinentes aos sindicatos.  

Dessa maneira, é imprescindível para os CRESS a constante realização de 

atividades político-pedagógicas de orientação a estudantes e aos/às profissionais que 

estão se inscrevendo no Conselho a fim de esclarecer a real função da entidade que 

é representativa da categoria no Estado, além da convocação da base para a 

participação nas comissões temáticas e nas demais atividades realizadas pelo 

regional.  

Nesse sentido, a Política Nacional de Enfrentamento à Inadimplência do 

Conjunto CFESS/CRESS lançada no início do ano de 2017 traz diversas orientações 

de atuação dos regionais nos âmbitos Administrativo-financeiro94, da Política de 

comunicação95, da Política de Orientação e Fiscalização Profissional96, e da Política 

                                         
94 “Otimizar  as  ações  da  Comissão  de  Enfrentamento  à  Inadimplência  dos CRESS, com 
planejamento das ações, com definição,  metas,  ações, monitoramento, considerando as articulações 
com conselheiros/as, assessorias, funcionários/as e outras comissões do CRESS; Estabelecer e/ou 
potencializar a adoção de rotinas e fluxos de atendimento ao/à assistente social que busca o CRESS, 
visando a socializar informações referentes à solicitação de cancelamento, atualização de dados 

cadastrais, procedimentos referentes à quitação de débito, consequências da inadimplência, 
suspensão do exercício profissional, etc.; Estabelecer  e/ou  potencializar  procedimentos  que  visem  
ao  monitoramento do pagamento da anuidade ou do pagamento das parcelas de renegociação no 
sistema, como envio de mensagens eletrônicas, proposta de  pagamentos,  conforme  anuidade  
pendente,  emissão  de  correspondência de recobrança, contatos telefônicos, etc.; Estabelecer 
procedimentos que visem à atualização de dados cadastrais de profissionais, com o destaque para os 

dados referentes aos contatos de telefone, endereços de residência e trabalho e e-mails; Estabelecer 
interface com atualização cadastral, acompanhando as diferentes  condições  de  inscrição  profissional,  
com  o  objetivo  de  não  gerar cobrança indevida; Capacitar, de forma sistemática e contínua, os/as 
funcionários/as e conselheiros/as para questões relacionadas à temática, envolvendo as dimensões 
político-pedagógica e legal-normativa desta política; Estabelecer ou potencializar diferentes 
procedimentos de cobranças, conforme situação de inadimplência, considerando o quantitativo de 

anuidades, atos normativos vigentes e as diretrizes estabelecidas nesta Política; Favorecer ações de 
socialização de informações entre os CRESS e entre o CFESS e os CRESS, com adoção de 
mecanismos como fóruns virtuais, elaboração de material de comunicação, acesso a atos normativos 
de forma facilitada, dentre outras; Monitorar o vencimento dos débitos, visando a prevenir a ocorrência 
da prescrição; Divulgar  a  arrecadação  e  aplicação  dos  recursos  com  a  respectiva  prestação  de  
contas,  no  forma  da  Lei  de  Acesso  à  Informação  (LAI) -  Lei  nº 12.527/2011” (CFESS, 2017, p. 

24-25). 
95 “Utilizar os canais de comunicação com a categoria, como informativos eletrônicos, jornais, rede 
sociais, mala direta, sobre a importância do enfrentamento à inadimplência, abrangendo as dimensões 
político-educativa e jurídico-normativa e relacionando com as frentes de atuação do Conjunto CFESS-
CRESS; Disponibilizar,  sempre  que  possível,  o  acesso  online  para  emissão  da  2ª via do boleto; 
Criar estratégias de comunicação específicas para os/as recém-inscritos/as no Conselho, a fim de 

prevenir situações de inadimplência; Elaborar material informativo à categoria sobre o tema, seguindo 
as diretrizes da Política Nacional de Comunicação do Conjunto; Produzir instrumentos e ações de 
comunicação que deem visibilidade às resoluções do Conjunto que versem sobre a temática, além de 
enfatizar as campanhas e as estratégias para politizar a inserção dos/as profissionais no CRESS, 
também por meio do pagamento das anuidades” (CFESS, 2017, p. 25-26). 
96 “Promover  ações  preventivas,  considerando  as  diferentes  dimensões  da Política Nacional de 

Fiscalização, na perspectiva de defesa, valorização e fortalecimento da profissão, a exemplo de 
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de Educação Permanente97, sendo, então, um importante material de auxílio para a 

realização de ações de prevenção e enfrentamento à inadimplência, colocando como 

prioridade as intervenções político-pedagógicas. 

De fato a nossa experiência no CRESS/RN, nos permite afirmar que face às 

condições financeiras instáveis e reduzidas, os CRESS têm dificuldade de executar 

várias atividades políticas e de fiscalização inclusive impactando diretamente nas 

condições de trabalho que são oferecidas aos/às trabalhadores/as dos regionais, seja 

quanto ao salário, carreira ou condições técnicas de trabalho, afetando também os/as 

Agentes Fiscais e a própria efetivação da Política de Fiscalização no respectivo 

Estado.    

Essa situação impacta nas condições de cumprimento da Resolução CFESS 

nº 512/07, a qual preconiza em seus artigos 8º e 9º a importância da garantia de 

recursos financeiros e humanos pelos CRESS para a manutenção e a estruturação 

técnica e operativa visando o desenvolvimento das ações de fiscalização na 

determinada jurisdição, a saber:   

 

Art. 8º - Para atuação da COFI, os CRESS deverão garantir uma estrutura 
adequada aos requisitos técnicos e operacionais necessários à viabilização 
da PNF.  
 
Art. 9º - Para execução e concretização da atuação técnico-política da COFI, 

os CRESS deverão priorizar ações que viabilizem meios e recursos 
financeiros para estruturação de um serviço de orientação e fiscalização, 
integrado por agente fiscal e funcionários administrativos que responderão 
pelas demandas rotineiras do setor, em cumprimento ao plano de ação 
definido pela COFI e de sua organização administrativa, sempre sob a 
direção dessa Comissão. 

 

Acrescente-se que a referida resolução estabelece tanto as atribuições que 

competem a COFI de maneira geral como, também, especifica aquelas de 

                                         
realização de abordagens e palestras no ato de entrega do documento de identidade profissional aos/às 
assistentes sociais; Potencializar  ações  preventivas  de  enfrentamento  à  inadimplência  nas ações  
de  fiscalização,  visitas  às  instituições  e  contato  com  os/as  profissionais e empregadores/as, 
alertando para as consequências deste fato; Fortalecer ações que promovam articulações e debates 

junto aos/às estudantes e unidades de formação acadêmica sobre o significado da anuidade, o papel 
do Conjunto CFESS-CRESS, a concepção ampliada de fiscalização profissional adotada pelo 
Conjunto” (CFESS, 2017, p. 26). 
97 “Abordar, sempre que possível, nas ações de Educação Permanente, o debate acerca do significado 
político e normativo das anuidades; Aproximar a categoria do cotidiano do Conjunto CFESS-CRESS, 
visando à defesa da profissão, ao fortalecimento da identidade profissional e do projeto ético-político” 

(CFESS, 2017, p. 26). 
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responsabilidade do/a Agente Fiscal, nos Artigos 11 e 13, respectivamente. Dentre as 

atividades do/a Agente Fiscal, destacam-se: 

  

 Realizar visitas de fiscalização de rotina e, também, para a verificação de 

possíveis irregularidades;  

 Elaborar relatórios após as visitas realizadas constatando os fatos 

identificados;  

 Assessorar a Diretoria quanto a questões sobre o exercício profissional; 

fiscalização de concursos e processos seletivos com vagas para 

Assistente Social; 

 Propor e realizar atividades preventivas de orientação e discussão junto 

a categoria e instituições;  

 Verificar as atribuições desenvolvidas pelos/as Assistentes Sociais 

durante as visitas;  

 Verificar as condições físicas, técnicas e éticas no exercício profissional 

do/a assistente social, baseando-se nas normativas do Conjunto 

CFESS/CRESS;  

 Supervisionar estágio.  

 

Para realizar essas atividades se faz necessário conhecer plenamente os 

instrumentais normativos desenvolvidos pelo Conjunto CFESS-CRESS e que servem 

de base legal para o respaldo das ações realizadas, como a própria Lei 8.662/93, o 

Código de Ética Profissional de 1993, pareceres jurídicos elaborados pela Assessoria 

Jurídica do CFESS e as Resoluções que versam sobre inúmeras temáticas que 

perpassam o exercício profissional dos/as Assistentes Sociais, como a supervisão 

direta de Estágio, condições éticas e técnicas de trabalho, lacração de material técnico 

sigiloso, elaboração de laudos e pareceres em conjunto, dentre outras. 

De tal modo, em seu cotidiano profissional, o/a Agente Fiscal deve estar em 

processo de capacitação permanente, já que a categoria continuamente solicita 

informações e orientações pertinentes às diversas áreas de atuação. E a própria PNF 

prevê em seu segundo eixo de atuação a “capacitação técnica e política dos agentes 

fiscais e demais membros das COFIs para o exercício da orientação e fiscalização”, 

porém essa capacitação não tem ocorrido de forma contínua nos regionais aqui 

pesquisados, conforme apresentaremos na próxima seção. 
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Outrossim, os/as profissionais procuram bastante o CRESS similarmente para 

a solicitação de visitas de fiscalização visando a melhoria das suas condições de 

trabalho que não são garantidas pelas instituições empregadoras, comprometendo, 

deste modo, a qualidade do serviço, destacando-se as denúncias de que, na maioria 

das vezes, o sigilo das informações não é respeitado.  

Em geral, os/as profissionais procuram os serviços do CRESS como única 

alternativa para resolução da situação inadequada, pois, mesmo realizando uma 

articulação/conversa com a gestão da instituição, em sua maioria, nada é resolvido 

até que o Conselho faça a fiscalização e notifique-a sobre as irregularidades 

encontradas e solicite um retorno, em prazo estabelecido, das providências tomadas.  

Com relação às visitas de fiscalização, como já dito, elas são realizadas para a 

verificação de denúncias recebidas ou de rotina naquelas instituições que ainda não 

foram visitadas ou que faz tempo que receberam a fiscalização. Além disso, são 

realizadas visitas apenas para orientação e esclarecimentos para os/as profissionais, 

visando, deste modo, desenvolver ações político-pedagógicas, conforme preconiza a 

PNF.  

Na nossa experiência, constatamos que uma visita de fiscalização, em sua 

maioria, demanda em média 02 (duas) horas para realizarmos uma razoável visita, 

uma vez que é um momento ímpar para a realização das devidas orientações, 

esclarecimentos sobre nossas normativas, para conhecer a realidade de trabalho 

dos/as profissionais, identificando suas dificuldades e as possibilidades de atuação e 

para a identificação de irregularidades por parte do/a profissional ou da instituição 

empregadora.  

Além disso, considere-se que é absolutamente necessário estabelecer uma 

relação de confiança inicial com os/as Assistentes Sociais, pois ao estarem recebendo 

um/a fiscal ainda possuem certo receio a este termo ao ser analisado apenas a partir 

de um caráter punitivo. E, que as COFIs estão recebendo várias demandas no que 

diz respeito à questão da formação profissional.  

Na última década, essa questão relativa da formação profissional, vem 

sofrendo grandes impactos com a acelerada expansão dos Cursos de Serviço Social 

à distância pelo Brasil, muitas problemáticas passaram a ser identificadas pela 

Fiscalização que influi diretamente na qualidade desse ensino que está sendo 

oferecido àqueles/as estudantes que realizam a graduação por esse tipo de 

modalidade. Podemos citar como exemplos: 
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 Não realização de estágio; realização de estágio com carga horária 

cumprida muito baixa98;  

 Não acompanhamento sistemático do estágio por Assistente Social; 

instituições de ensino que não são autorizadas pelo Ministério da 

Educação (MEC) a oferecem o curso; entrega de diplomas de 

graduação para pessoas que fazem somente cursos de extensão, 

dentre outras situações que vem surgindo e estão se apresentando 

como grandes entraves para a formação profissional.  

 

Cabe destacar que o Serviço Social defende o acesso à educação pública, 

gratuita, universal e de qualidade para população brasileira, cuja política atual 

encontra-se totalmente precarizada com escolas públicas de ensino fundamental e 

médio sendo fechadas, falta de estrutura e equipamentos, atraso de salários para 

os/as docentes, falta de segurança dentro das escolas, redução do orçamento 

financeiro das universidades e institutos federais, e o mais recente ataque que 

constitui um dos elementos do prosseguimento do golpe é que estão tentando aprovar 

a cobrança de anuidades para estudantes das universidades federais, isto é, um 

desmonte total do caráter público da Política de Educação.   

Note-se que o/a Agente Fiscal é o/a representante da COFI que, geralmente, 

tem o primeiro e maior contato com as diversas demandas solicitadas pela categoria 

profissional aos CRESS. Em alguns momentos, a depender da solicitação, o/a Agente 

Fiscal já realiza uma orientação ao/à profissional de como proceder a partir da 

problemática exposta; em outros é necessário apresentar a situação aos/às demais 

representantes da COFI ou para a diretoria para ser verificada a possibilidade de 

intervenção do CRESS e qual o caminho jurídico-normativo mais adequado a ser 

seguido.  

Portanto, os/as Agentes Fiscais se apresentam como um elo constante entre 

os anseios da categoria e os membros das diretorias do CRESS, visto que de três em 

três anos há uma rotatividade dos/as integrantes das Comissões que funcionam no 

conselho com as mudanças das gestões. São também responsáveis pela 

                                         
98 A Política Nacional de Estágio (PNE) elaborada pela ABEPSS orienta que o processo de estágio 
possua carga horária de 15% da carga total do curso, ou seja, para um curso com 3000 horas deve-se 

cumprir 450 horas de estágio curricular obrigatório. 
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continuidade de ações positivas desenvolvidas desde outras gestões e por assessorar 

os novos membros da COFI sobre as demandas recebidas, metodologias e 

procedimentos de trabalho e sobre a legislação que respalda as ações do conselho. 

Enfatizamos que a quantidade de demandas que chegam para a COFI 

tem aumentado bastante nos últimos anos e isso se traduz em alguns regionais 

na sobrecarga de trabalho para os/as fiscais, já que cada situação, em geral, 

exige mais de um encaminhamento/atividade que permitirá a resolutividade das 

questões apresentadas, fato que foi possível identificar durante a análise dos 

dados coletados na pesquisa ora exposta e que serão tratados com maiores 

detalhes na seção seguinte. Para exemplificar, as principais recebidas 

demandas pelas COFIs são:  

 Orientações sobre como proceder em caso de solicitações 

provenientes do Poder Judiciário acerca de estudo social; 

 Recebimento de denúncias relacionadas ao descumprimento da 

Resolução CFESS 493/2006;  

 Denúncias de Assistentes Sociais desenvolvendo atribuições 

incompatíveis a Lei Federal 8.662/1993; 

 Questões relacionadas a estágio em Serviço Social, carga horária 

e condições de trabalho. 

 

Considere-se que o/a Agente Fiscal atua bastante com questões relacionadas 

às condições éticas e técnicas de trabalho dos/as Assistentes Sociais, utilizando como 

respaldo jurídico as orientações instituídas na Resolução CFESS nº 493/06 que 

estabelece parâmetros mínimos e dá outras orientações para a realização das 

atividades do Serviço Social, sobretudo, os atendimentos aos/às usuários/as que 

exigem a garantia do sigilo das informações prestadas, destacando-se os seguintes 

artigos: 

 

Art. 1º - É condição essencial, portanto obrigatória, para a realização e 
execução de qualquer atendimento ao usuário do Serviço Social a existência 
de espaço físico, nas condições que esta Resolução estabelecer.  
 
Art. 2º - O local de atendimento destinado ao assistente social deve ser 
dotado de espaço suficiente, para abordagens individuais ou coletivas, 

conforme as características dos serviços prestados, e deve possuir e garantir 
as seguintes características físicas:  
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a- iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno, conforme a 
organização institucional;  

b- recursos que garantam a privacidade do usuário naquilo que for revelado 
durante o processo de intervenção profissional;  

c- ventilação adequada a atendimentos breves ou demorados e com portas 

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

de material técnico de caráter reservado.  
 
Art. 3º - O atendimento efetuado pelo assistente social deve ser feito com 
portas fechadas, de forma a garantir o sigilo. 

 

Chamamos a atenção para o fato de que o/a Assistente Social, que assume o 

cargo de Agente Fiscal nos conselhos, assim como os/as demais profissionais da 

categoria inseridos em outros espaços sócio-ocupacionais, necessita ter à sua 

disposição condições adequadas de trabalho, como um espaço adequado para a 

realização de suas funções, salário condizente com a função e possiblidades de 

crescimento na carreira profissional mediante um PCCS. Portanto, requer no mínimo 

dispor das seguintes garantias básicas para um pleno exercício profissional: 

 

1) Garantia do sigilo das informações durante os atendimentos, 

conforme institui a normativa acima citada;  

2) Remuneração condizente com as funções desempenhadas e demais 

benefícios que o/a permitam construir uma carreira profissional no 

CRESS que está inserido/a, uma vez que é um/a profissional 

concursado/a99 justamente com o objetivo da manutenção da 

continuidade das ações desenvolvidas pela Comissão de Orientação 

e Fiscalização.  

 

Assim, compreendemos que os dispêndios financeiros com questões 

relacionadas à fiscalização, incluindo as ligadas às condições de trabalho, devem ser 

sempre priorizados no âmbito dos Regionais, uma vez que é sua função precípua. 

Para tanto deve ocorrer o planejamento do orçamento que deverá ser utilizado durante 

o ano em exercício, conforme dispõe o Art. 14 da Resolução CFESS nº 512/07, a 

saber: 

                                         
99 A investidura nos cargos em Conselhos deve se dá através de Concurso Público, no entanto, o 
regime a que os/as servidores/as estão submetidos é o celetista, regido pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT), sendo esta, ainda, uma questão de impasse entre alguns órgãos federais, uma vez 
que alguns entendem que os Conselhos por serem autarquias, o regime dos seus servidores deveria 

ser o estatutário, visando garantir estabilidade e carreira a esses e outra parte nega esse entendimento.  
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Art. 14 – Os CRESS deverão prever, anualmente em seu orçamento, os 
recursos necessários ao pagamento das despesas com a Comissão de 

Orientação e Fiscalização.  
Parágrafo Único – Quando as despesas excederem o orçamento, o CRESS 
garantirá a prioridade da fiscalização do exercício profissional no conjunto das 
suas ações. 

 

Os/as Assistentes Sociais quando se inserem nos CRESS como Agentes 

Fiscais dão início a sua atuação a partir das condições de trabalho já existentes na 

instituição para os/as demais trabalhadores e trabalhadoras, ou seja, precisam se 

adaptar aquela realidade. Porém, sabemos que tal função exige condicionantes 

específicos para a realização das atividades propostas diferentemente daquelas 

desenvolvidas pelos/as demais funções, tais como:  

 

 Sala para atendimento e garantia de sigilo das informações, ambiente 

que permita concentração para elaboração de relatórios e demais 

documentos; 

 Flexibilidade de horários devido a necessidade de realização de visitas 

ou viagens a outros municípios; 

 Telefone celular para utilizar durante as visitas; 

 Pagamento de diárias durante as visitas ao interior, e etc.  

 

Nesse sentido, consideramos ser de extrema relevância que as peculiaridades 

do trabalho desse/a profissional sejam consideradas visando a estruturação de 

condições de trabalho condizentes com o que se preconiza nas normativas do 

Conjunto CFESS/CRESS.  

Essa é uma luta que perpassa a classe trabalhadora no geral nos mais diversos 

campos de atuação, mas que, também, alcança o grupo de profissionais aqui 

estudado que devem manter a luta por tal adequação e sua permanente manutenção 

devido a sua especificidade, conforme já retratamos. Dessa maneira, concordamos 

com Boschetti (2011, p.564) que 

 

a defesa de condições éticas e técnicas de trabalho para os/as assistentes 
sociais se soma às lutas sociais e ao fortalecimento dos movimentos sociais 
da classe trabalhadora. Os desafios postos ao trabalho profissional não são 

exclusivos da nossa profissão, e somente as lutas coletivas em defesa da 
classe trabalhadora podem provocar mudanças nas condições de vida e de 
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trabalho daqueles que dependem da venda de sua força de trabalho para 
assegurar a produção e a reprodução de suas vidas. 

 

Vale ressaltar que na última gestão do CFESS (triênio 2014-2017) foi iniciado 

um levantamento nacional das condições de trabalho dos/as Agentes Fiscais e da 

atual estruturação das COFIs, visando, assim, que ao final do processo seja elaborado 

um documento que institua os parâmetros mínimos para o funcionamento e 

estruturação da referida comissão em âmbito nacional. Entretanto, tal estudo ainda 

está sendo desenvolvido e não se tem previsão de quando será finalizado.  

Isto posto, entendemos que esse estudo representa uma das tentativas que o 

CFESS, atuando de maneira articulada com os CRESS, vem desencadeando no 

sentido de dar relevância a essa situação peculiar dos/as Agentes Fiscais, buscando 

conhecer a realidade, vislumbrando disponibilizar condições éticas e técnicas 

adequadas para o exercício profissional deles/as em seus respectivos regionais. 

Assim, recomendamos a importância de se conceder os demais benefícios para a 

estruturação de uma carreira, uma vez que consideramos que seria uma contradição 

se emitir uma notificação para as instituições visitadas por causa de tais questões 

ignorando que muitas vezes elas se repetem na realidade dos próprios CRESS.  

Assim, na próxima seção buscaremos dimensionar e contextualizar essa 

realidade apresentando os dados que obtivemos a partir da pesquisa realizada com 

os CRESS da Região Nordeste para que possamos analisar a real condição deles 

com relação às condições objetivas de trabalho disponibilizadas para as Agentes 

Fiscais e em que medida estão adequadas às próprias orientações normativas do 

Conjunto CFESS/CRESS. 
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4 CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS ASSISTENTES SOCIAIS QUE ATUAM NA 

FUNÇÃO DE AGENTE FISCAL NOS CRESS DA REGIÃO NORDESTE  

   

 

 Neste capítulo, incialmente exporemos os resultados do questionário aplicado 

online com 12 Agentes Fiscais que atuam em 08 (oito) CRESS100 da Região Nordeste, 

bem como do questionário destinado aos membros dessas diretorias dos respectivos 

Regionais, no qual 04 (quatro) responderam ao questionário.  

Em relação ao universo das Agentes Fiscais, dentre os 08 (oito) Regionais 

integrantes da amostra, responderam 12 profissionais dentre as 20 profissionais em 

pleno exercício como Agentes Fiscais, tendo sido elegidos como critérios de 

participação o pleno exercício da função e a atuação de no mínimo de 02 (dois) anos 

nos respectivos Regionais. Deixou-se livre a participação de mais de uma 

representante por CRESS. 

Em relação à participação dos membros da diretoria dos CRESS, enviamos e-

mail à presidência, contendo Termo de Livre Esclarecimento e Consentimento e o 

questionário específico para a diretoria.  

Em ambos os questionários buscamos identificar informações que nos 

possibilitasse analisar as condições objetivas de trabalho das mencionadas 

Assistentes Sociais, considerando as relações trabalhistas, a carreira e a estrutura de 

trabalho disponibilizada, pois entendemos que todos esses aspectos impactam 

diretamente no trabalho desenvolvido pelas profissionais e, respectivamente, em sua 

qualidade. 

A exposição dos dados nos itens 4.1 e 4.2 será permeada por análises 

considerando os dados coletados na pesquisa de campo fazendo interface com a 

pesquisa bibliográfica e documental buscando alcançar os objetivos definidos nesta 

investigação.  

 

 

4.1 Análise dos dados obtidos a partir do questionário aplicado com as agentes 

fiscais 

 

                                         
100 Foram atribuídos números aleatórios de 01 (um) a 08 (oito) aos Regionais durante a exposição dos 

dados neste capítulo. 
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O questionário aplicado101 com as Agentes Fiscais foi composto por 31 

questões, no qual 22 eram fechadas e 09 (nove) abertas.  Ele foi dividido em 07 (sete) 

seções temáticas intituladas: inserção profissional; relações trabalhistas; cotidiano 

profissional; condições de trabalho; visitas de fiscalização; educação permanente; e 

saúde do/a trabalhador/a. Tais seções foram estruturadas tanto com o objetivo de 

facilitar o entendimento das profissionais na hora de formularem as respostas, quanto 

facilitar a categorização dos dados da pesquisa. Logo, na sequência do texto faremos 

a apresentação e análise dos dados obtidos. 

 

 DAS QUESTÕES PERTINENTES À INSERÇÃO PROFISSIONAL  

 

A primeira seção teve o objetivo de nos ajudar a construir um breve perfil sobre 

a vida profissional das Fiscais. Assim, inicialmente indagamos sobre a data de 

admissão no CRESS. Neste item, constatamos 03 (três) gerações diferentes em 

termos de tempo de trabalho.  

O primeiro grupo, com um total 59% das profissionais, contabiliza entre 04 a 08 

anos de atuação na função de Agente Fiscal; 8% contabiliza cerca de 11 anos de 

atuação; e as demais (33%) já possuem média de 20 anos de trabalho.   

Constatamos ainda que o maior número de profissionais (59%) em exercício 

na função de Agente Fiscal, integram o grupo com menor tempo de atuação como 

Agentes Fiscais que começaram a trabalhar nos Conselhos após o último concurso 

nacional realizado pelo CFESS no ano de 2009. Diante dos dados encontrados, 

calculamos a média de tempo a partir da data de admissão até o ano de 2016, período 

no qual completaram mais um ano de exercício, conforme demonstram a tabela e a 

ilustração abaixo: 

  

 

Tabela 04 – Tempo em anos de atuação no CRESS 

Tempo de 
atuação 

Respostas 
em % 

Respostas em 
valor absoluto 

04 a 08 anos 59% 07 

                                         
101 Confira questionário no Apêndice A. 
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11 anos 8% 01 

Média de 20 
anos 

33% 04 

Total 100% 12 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

Gráfico 01 – Tempo em anos de atuação no CRESS 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Tais dados indicam uma possível alta rotatividade no vínculo trabalhista com 

os CRESS, o que pode ratificar um dado verificado na realidade do RN, no sentido de 

que os/as Assistentes Sociais que ocuparam a função de Agente Fiscal anteriormente, 

certamente buscaram outros vínculos com maior atratividade salarial e de carreira 

profissional. 

Ao indagarmos se as profissionais tinham outro vínculo trabalhista, 

identificamos que do total de todas as profissionais que responderam os 

questionários, 50% afirmaram que possuíam outro vínculo empregatício além do 

Conselho, conforme ilustrado no seguinte gráfico 02: 

 

 

 

 

 

 

 

59%

8%

33%
04 a 08 anos

11 anos

média de 20 anos
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Gráfico 02 - Outro vínculo empregatício 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

Assim, 100% das que possuem outro vínculo apresentaram como justificativa 

a necessidade de complementar sua renda e melhorar as suas condições de vida, 

uma vez que o salário recebido não é suficiente para atender todas as necessidades 

sociais que se apresentam cotidianamente. Fato este que confirma a condição de 

trabalhador/a assalariado/a do/a Assistente Social que assume o cargo de Agente 

Fiscal e demonstra que ele/ela está submetido/a e inserido/a nas relações sociais 

contraditórias entre capital e trabalho da sociedade capitalista e suas consequências.  

Ao cruzarmos esse resultado com o fato de que a maioria (59%) em exercício 

tem entre 04 a 08 anos atuando como Agente Fiscal, pode-se inferir que as 

profissionais que permanecem nos CRESS estão em permanente busca, não apenas 

de complementação da sua renda, mas também de outras possíveis e mais atrativas 

oportunidades de trabalho, conforme analisamos na questão anterior. 

Quanto ao perfil das profissionais, outra informação obtida foi que do total das 

participantes 92% buscou alguma forma de atualização e/ou qualificação profissional 

podendo serem classificadas como profissionais com excelente grau de formação. 

Verificamos ainda que a maioria (67%) delas possui curso de pós-graduação na 

modalidade de especialização lato sensu, como uma forma mais rápida de obtenção 

de um novo título em alguma área de estudo de seu interesse e por melhores 

condições salariais, conforme mostram os detalhamentos abaixo:   

    

 

 

SIM
50%

NÃO
50%
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Tabela 05 – Grau de Formação Profissional 

Grau de 
formação 

profissional 

Respostas 
em valor 

absoluto 

Respostas 
em % 

Doutorado 0 0% 

Mestrado 3 25% 

Especialização 8 67% 

Graduação 1 8% 

Outros 0 0% 

Total 12 100% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Gráfico 03 - Grau de Formação Profissional 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Essa salutar e necessária busca por atualização, algumas delas certamente 

proporcionadas pelo conjunto CFESS/CRESS ou facilitadas pelo Regionais, nos 

casos de Especialização e Mestrado, poderia ser um fator mais duradouro de 

fortalecimento da atuação dos/as Agentes Fiscais e da própria COFI se esse/a 

profissional pudesse investir na carreira no próprio CRESS. Se a expectativa é de 

curta ou média permanência pode estar significando uma enorme perda para o 

aprimoramento da atuação dos CRESS nas suas funções precípuas. Portanto, 

sinaliza para a enorme necessidade e importância da implantação de Planos de 

Carreira, Cargos e Salários (PCCS) para o fortalecimento dos CRESS e não apenas 

como benefício para as Agentes Fiscais. 

Doutorado

0%
Mestrado

25%

Especialização

67%

Graduação 

8% Outros …
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Na condição de Agente Fiscal, temos compartilhado das discussões e luta em 

nível nacional sobre a implantação de PCCS que vem se constituindo uma pauta 

permanentemente apresentada pelos/as trabalhadores/as dos CRESS e 

principalmente pelos/as Agentes Fiscais, que tem apresentado maior rotatividade no 

quadro de pessoal dos CRESS. Enquanto trabalhadoras também têm buscado 

conseguir melhores condições de sobrevivência já que trabalhando só nos respectivos 

Regionais não está sendo suficiente financeiramente e querem construir uma carreira 

profissional, por isso precisam abrir mão do seu tempo livre e acumular outro vínculo 

trabalhista ou, então, acabam por pedir exoneração e se inserirem em outras 

instituições, uma vez que esses passam a oferecer melhores oportunidades.  

Sabe-se que este é um fenômeno que atinge também os/as demais 

trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, demonstrando que os CRESS também são 

atingidos pela retração salarial e sobrecarga vivenciada pela categoria e que se 

refletem na inadimplência e na redução do tempo livre para militância nas lutas sociais 

e trabalhistas, expressão da atual conjuntura de crise estrutural, mudanças 

trabalhistas e flexibilização de direitos. 

 

 DAS QUESTÕES PERTINENTES ÀS RELAÇÕES TRABALHISTAS  

 

Nesta seção adentramos para a verificação de como se dão as relações 

trabalhistas no âmbito dos CRESS participantes da pesquisa realizada. Dessa 

maneira, perguntamos sobre a atual faixa salarial considerando o salário base pago 

atualmente em cada Regional e constatamos os dados esquematizados abaixo: 

 

Quadro 02 – Faixa salarial das Agentes Fiscais 

Faixa salarial 
paga 

Respostas 
em valor 
absoluto 

Respostas 
em % 

06 a 07 
salários 

02 17% 

04 a 05 
salários 

09 75% 

02 a 03 
salários 

01 8% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Gráfico 04 - Faixa salarial 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Em números absolutos, 05 (cinco) Regionais remuneram o cargo de Agente 

Fiscal com valor entre 04 (quatro) a 05 (cinco) salários mínimos; 02 (dois) CRESS 

com valor de 06 (seis) a 07 (sete) salários; e um CRESS com valor de 02 (dois) a 03 

(três) salários mínimos, conforme detalhamos na sequência.  É importante relembrar 

que a carga horária de trabalho a ser cumprida pelos/as Agentes Fiscais é de 30 horas 

semanais, sendo também estendida ao restante dos trabalhadores e das 

trabalhadoras do Conjunto CFESS/CRESS em todo o Brasil.  

Observe-se que os dados apresentados revelam que não há, desta maneira, 

uma isonomia salarial para o referido cargo em nível Regional ou Nacional, fato esse 

que permite a identificação de situação como essas, cujas funções desempenhadas 

por essas profissionais são basicamente as mesmas, mas possuem um salário 

diferente, sendo definido a partir da realidade financeira de cada um.  

Considere-se que se a grande maioria aufere no máximo, o equivalente a 05 

salários mínimo (nacional), vigente em 2017, embora se aproxime do valor do piso 

salarial defendido pelo conjunto CFESS/CRESS, representa que as Agentes Fiscais 

estão atingindo um teto que deveria ser piso, ou seja, é uma condição salarial inferior 

ao que defendemos e dependendo das negociações em cada CRESS, pode significar 

uma remuneração que sequer se reverterá em equivalente patamar salarial para 

aposentadoria. 

75%

8%

17%

04 a 05 salários mínimos 02 a 03 salários mínimos 06 a 07 salários mínimos
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 Além disso, os dados revelaram uma situação contraditória, no qual algumas 

Gestões solicitam que o cargo de Agente Fiscal seja exercido com dedicação 

exclusiva, entretanto não remuneram por tal exclusividade. Inclusive, por necessidade 

de complementarem as suas rendas salariais, algumas acabam por acumular outro 

vínculo em outra instituição e esse fato, segundo 8% das que responderam ao 

questionário, esse fato já chegou a causar alguns embates entre as partes.  

Se considerarmos que os baixos salários concorrem para a busca de duplo 

vínculo, que, por sua vez, implica em limitações em termos de dedicação exclusiva, 

podemos inferir que o nível salarial, enquanto valor pago pela instituição empregadora 

pela compra do uso da nossa força de trabalho por determinado período de tempo, 

corresponde a uma condição objetiva de vida e de trabalho primordial. É através dele 

que podemos atender algumas de nossas necessidades básicas de sobrevivência, 

inclusive considerando que atualmente o valor do salário mínimo no Brasil está 

bastante defasado e não cobre as necessidades básicas de reprodução da força de 

trabalho da maior parte da população. Essa defasagem incide sobre o patamar dos 

demais salários que tem o salário mínimo como base de cálculo, situação agravada 

pela defasagem em relação à alta da inflação registrada no período em análise.    

Observe-se no gráfico abaixo as informações sobre o período de data-base em 

que ocorre a negociação entre os/as trabalhadores/as e as diretorias sobre aumentos, 

reajustes e/ou reposição salarial, no qual obtivemos que 75% dos Regionais da 

amostra realizam as discussões nessa esfera no mês de maio de cada ano e os 

demais 25% fazem a negociação salarial no mês de janeiro, ou seja, 06 (seis) têm 

data-base em maio e 02 (dois) em janeiro.  

  

Gráfico 05 - Data-base para aumento salarial 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Reafirmamos que os Conselhos de Fiscalização na condição de autarquias 

públicas federais contratam seus trabalhadores e trabalhadoras através das normas 

Janeiro

25%

Maio

75%
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estabelecidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Desta forma, 

estabelecem acordos coletivos para reger direitos, benefícios e deveres de ambas as 

partes envolvidas durante determinado período de tempo, porém, geralmente, é 

realizada uma revisão anualmente, devido às mudanças nos valores inflacionais que 

atingem o poder de aquisição de bens e mercadorias da classe trabalhadora.  

Na sequência apresentamos as respostas relativas a existência de algum 

momento em que são discutidas e/ou negociadas questões relativas à carreira do/a 

Agente Fiscal.  Identificamos que 34% das respondentes relataram haver algum tipo 

de discussão durante o processo de negociação sobre o Acordo Coletivo; 33% 

durante a construção do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) nos Regionais 

que já chegaram a esta fase; 17% destacaram que não ocorre esse momento; 8% 

durante reuniões realizadas com a gestão; e 8% durante os eventos do Conjunto 

CFESS/CRESS.  

Assim, verificamos que esse momento de discussão sobre a carreira 

profissional do/a Agente Fiscal ocorre, em sua prevalência, de maneira articulada às 

reivindicações dos/as demais trabalhadores/as do Conselho sobre essa temática.  

Entretanto, ao mesmo tempo, demonstra que é um assunto que não é muito debatido 

no âmbito dos CRESS pesquisados, ainda que seja uma bandeira de luta do conjunto 

CFESS/CRESS, como revelam os dados a seguir. 

 

 Quadro 03 – Momento de discussão sobre a carreira do/a Agente Fiscal 

Momento de discussão 
Respostas em 

valor absoluto 
Respostas em % 

Em nenhum momento 02 17% 

Em reuniões sobre Acordo 
Coletivo, da COFI e/ou de 

funcionários/as 
04 34% 

Em Eventos do Conjunto 
CFESS/CRESS 

01 8% 

No Plano de Cargos, 
Cargos e Salários 

04 33% 

Em reuniões com a gestão 01 8% 

       Fonte: Elaboração própria (2017). 
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    Gráfico 06 - Momento de discussão sobre a carreira do/a Agente Fiscal 
 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Na sequência esboçamos os dados sobre o momento em que são discutidas 

as condições de trabalho do/a Agente Fiscal, no qual houve uma predominância (42%) 

de respostas que indicam que debatem este assunto sobretudo nas reuniões da 

Comissão de Orientação e Fiscalização (COFI); e 17% relataram que alguns pontos 

debatidos na COFI são  encaminhados para serem discutidas nas reuniões do Pleno 

(reuniões mensais da Diretoria para discussão de questões administrativas e 

políticas); 25% das respondentes alegaram que essas questões são levadas, também, 

para debate nos eventos do Conjunto CFESS/CRESS, como os Fóruns Regionais das 

COFI e o Seminário Nacional de Capacitação das COFIs que ocorre a cada 02 (dois) 

anos; 8% afirmaram que ocorre quando é necessário a discussão; e 8% do total não 

respondeu esta pergunta.  

Esses dados traduzidos em valores absolutos correspondem a: 05 (cinco) 

respostas para debates exclusivos na COFI; 02 (duas) respostas para as discussões 

realizadas na COFI que são apresentadas no Pleno; 03 (três) respostas para a 

informação de que são discutidas nos eventos do Conjunto CFESS/CRESS; 01 (uma) 

com relação ao debate ser realizado quando se faz necessário; e 01 (uma) profissional 

não respondeu essa questão. 
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Gráfico 07 - Momento de discussão das condições de trabalho do/a Agente Fiscal 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

A concentração da discussão na COFI, sem a correspondente discussão junto 

a diretoria, revela que esse debate ainda se constitui como reivindicação sem avançar 

para o plano da negociação que requer permanentes rodas de discussão e 

negociação entre trabalhadores/as, direção e assessorias, próprios de uma espécie 

de mesa de negociação permanente. 

Os dados também demonstram que há discussões na COFI que resultam em 

pontos tratados nos eventos do conjunto CFESS/CRESS, podendo indicar que os/as 

Agentes Fiscais estão buscando debater a questão a nível nacional apontando para 

uma solução nos moldes de uma carreira única. A questão que se coloca e precisa 

ser elucidada diz respeito ao grau de organização sindical e política dos/as 

trabalhadores/as dos conselhos profissionais. 

Ao serem questionadas sobre a existência de um sindicato que abrange os/as 

servidores/as dos Conselhos de Fiscalização no seu respectivo Estado, tivemos uma 

predominância de respostas positivas, no qual 83% das profissionais participantes já 

tiveram algum contato ou informação sobre a respectiva entidade que pode 

representá-las quanto a questões trabalhistas e 17% afirmaram que não, conforme 

vemos na compilação adiante. 
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Gráfico 08 - Existência de Sindicato dos/as Servidores/as de Conselhos de Fiscalização 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

Assim, 75% das profissionais, ou seja, nove profissionais relataram a existência 

dos seguintes sindicatos em seus respectivos estados:  

 

► SINDISCOCE – Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de 

Fiscalização Profissional e Entidades Coligadas e Afins do Ceará;  

► SINCOAL – Sindicado dos servidores em conselhos e ordem de fiscalização 

profissional no estado de Alagoas;  

► SINSERCON/BA – Sindicato dos Servidores de Conselhos e Ordens 

Autárquicas das Profissões Liberais no Estado da Bahia;  

► SINSERCON/PB – Sindicato dos Servidores em Conselhos de Fiscalização 

Profissional e Entidades Coligadas e Afins do Estado da Paraíba;  

► SINDICOPE – Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de 

Fiscalização Profissional e Entidades Coligadas e Afins do Estado de Pernambuco;  

► SINDISCOSE/SE – Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de 

Fiscalização Profissional e Entidades coligadas e afins do Estado de Sergipe.  

Contudo, ao verificarmos as informações disponíveis no site do órgão em nível 

nacional que representa os/as trabalhadores/as dos Conselhos de Fiscalização, a 

Federação Nacional dos Trabalhadores nas Autarquias de Fiscalização do Exercício 
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83%

NÃO
17%
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Profissional102 (FENASERA), identificamos que em todos os Estados do Nordeste há 

Entidades Sindicais dos/as servidores/as de conselhos profissionais. Tal fato nos 

preocupou bastante, pois as profissionais nem estão sindicalizadas e nem estão 

participando dos momentos de discussão que talvez sejam realizados por essas 

organizações.  

Identificamos o funcionamento também dos seguintes Sindicatos nos outros 

estados: SINDISCOEMA – Sindicato dos Servidores dos Conselhos e Ordens de 

Fiscalização Profissional no Estado do Maranhão; SINDSCOPI – Sindicato dos 

Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional, Mútua e Caixa de 

Assistência dos Advogados do Piauí.  

No Estado do Rio Grande do Norte também existe o SINSERCON – Sindicato 

dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional do Estado do Rio 

Grande do Norte.  

Com relação ao grau de sindicalização das profissionais com os sindicatos em 

seus estados e se elas participam da diretoria e/ou das atividades desenvolvidas por 

ele, obtivemos os seguintes resultados:  

 

Gráfico 09 - Grau de sindicalização das Agentes Fiscais do Regional - NE 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

                                         
102 A FENASERA foi fundada em 29 de novembro de 1992 com o objetivo de auxiliar os sindicatos 
estaduais já existentes no país, visando fortalecer a luta coletiva dos/as trabalhadores/as dessa 

respectiva área a nível nacional, sendo filiada à Central Única dos Trabalhadores (CUT) desde então.  

SIM
83%

NÃO
17%



99 
  

Constatamos que 83% das participantes (10, em números absolutos) relataram 

conhecer os sindicatos em seus estados e que também são filiadas a eles. Contudo, 

ao perguntarmos se elas participavam da diretoria ou das atividades políticas 

realizadas por tais entidades, o dado obtido já mostra que apenas 34% está se 

envolvendo com as ações políticas que têm sido executadas pelo respectivo sindicato 

e 58% não está participando, isto é, um quantitativo de 07 (sete) profissionais, como 

mostra o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 10 - Participação nas atividades do Sindicato 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

No gráfico a seguir apresentamos um importante dado que demostra se as 

profissionais já acionaram os sindicatos mencionados para intervenção em alguma 

questão trabalhista envolvendo o CRESS em que atua. Identificamos, então, que até 

o momento 67% do total das participantes ainda não recorreu ao Sindicato com 

relação a essas questões e 33% já acionaram a entidade para intervenções em 

questões trabalhistas. Em números absolutos, 08 (oito) profissionais ainda não 

recorreram aos sindicatos e 04 (quatro) já tiveram que fazer tal solicitação.  

Esse dado nos mostra que a maioria tenta resolver as questões trabalhistas a 

princípio através de diálogo e/ou negociação com as diretorias dos CRESS no intuito 

de chegarem a um comum acordo entre as partes evitando assim maiores desgastes 

34%
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8%
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pessoal e mental. Revela também grande potencial de instalação e aprimoramentos 

de mesas de negociação permanente no âmbito do conjunto CFESS/CRESS. 

 

Gráfico 11 - Acionamento do Sindicato para intervenção em questão trabalhista 

    
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

A partir da informação acima, identificamos, também, os motivos pelos quais 

tais profissionais procuraram a intervenção direta do sindicato, no qual obtivemos 04 

(quatro) respostas que dizem respeito as seguintes motivações: 25% acionaram o 

sindicato em virtude de necessidade de orientação durante o processo de discussão 

do Acordo Coletivo e/ ou Plano de Cargos; 50% para esclarecer dúvidas sobre 

normativas trabalhistas (deslocamento durante viagens e carga horária de trabalho);  

e 25% devido a descumprimento de alguma legislação por parte da gestão, conforme 

podemos observar no gráfico 12:  

 

Gráfico 12 - Motivos de acionamento do Sindicato dos/as Servidores/as de Conselho 

  
Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Obtivemos 08 (oito) respostas com relação aos motivos pelos quais as 

profissionais ainda não recorreram ao sindicato, no qual dessas 75% afirmaram que 

não acionaram a respectiva entidade, pois não houve necessidade e 25% apontam 

discordância com o posicionamento político adotado pelo sindicato, conforme a 

ilustração a seguir:  

 

Gráfico 13 - Motivos de não acionamento do Sindicato dos/as Servidores/as de Conselho 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Ao cruzarmos os dados constantes nos gráficos 11 e 13, pode-se inferir que se 

67% do total de participantes nesta pesquisa não recorreu ao sindicato pode estar 

relacionado ao fato de que na maioria dos casos (75% das respostas recebidas para 

a questão) tem sido possível resolver as questões internamente, conforme o resultado 

apontado no gráfico 13, de que não houve necessidade até aquele momento. 

Provavelmente, configurando-se como reflexo do reconhecimento dos esforços e 

empenho das direções e da compreensão dos/as trabalhadores/as quanto as 

limitações financeiras dos CRESS.  

Os dados do gráfico 13 também apontam que a perspectiva política adotada 

pela diretoria de cada sindicato também é um determinante importante para a 

sindicalização ou não das profissionais nos respectivos sindicatos, haja vista que 

muitos sindicatos encontram-se fragilizados politicamente e, uma parte, foi 

ideologicamente cooptada pelas ideias da classe dominante não estando assim 
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voltados para a defesa dos direitos da classe trabalhadora e superação da ordem 

destrutiva em que vivemos.  

Assim, contraditoriamente, os dados obtidos podem indicar que há uma boa 

relação na negociação direta entre servidores/as e diretoria sem a mediação dos 

sindicatos, quando na realidade deveria ser uma premissa básica, envolver o 

sindicato, durante as negociações.  

Ao mesmo tempo, a busca por orientação e esclarecimentos indica a existência 

de dúvidas acerca de questões relativas às relações trabalhistas, portanto algo natural 

e comum a trabalhadores/as coletivamente organizados/as.   

Assim, questionamos também se elas são filiadas a outro sindicato em sua 

região e detectamos que 33% do total das profissionais possuem filiação a entidade 

sindical de outra área de atuação, o que corresponde a um valor absoluto de 04 

(quatro) profissionais, como apontamos no seguinte gráfico:  

 

Gráfico 14 - Grau de filiação em outro sindicato 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Esse fato aponta que as profissionais estão se sindicalizando também em outro 

sindicato que abarque a outra área de atuação delas ou por não concordarem com a 

atuação política do sindicato que representa os/as trabalhadores/as do Conselho 

acabam por se filiar a apenas ao sindicato da outra área de atuação profissional.   

Aproveitamos ainda para verificar se em algum momento as profissionais 

precisaram acionar a Delegacia Regional do Trabalho (DRT) para intervenção sobre 
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alguma questão trabalhista envolvendo o CRESS, independentemente de ter 

contatado o sindicato.  

Desta maneira, obtivemos alguns dados relevantes como o fato de que apenas 

8% das profissionais afirmaram ter acionado a DRT quando precisaram questionar em 

relação ao deslocamento das viagens realizadas ao interior e em relação à 

capacitação profissional. Além disso, 42% sentiram a necessidade também, porém 

resolveram não formalizar a denúncia sobre a determinada situação vivenciada no seu 

Regional; 42% afirmaram que nunca houve a necessidade; e 8% nunca chegou a 

refletir sobre a possibilidade, como retrata o quadro e a ilustração a seguir. 

 

Quadro 04 - Acionamento da Delegacia Regional do Trabalho (DRT) 

Acionamento da DRT 
Respostas em 

valor 
absoluto 

Respostas em 
% 

Não - Nunca houve 
necessidade 

05 42% 

Não - Precisou acionar, mas 
não acionou 

05 42% 

Sim - Precisou acionar e 
acionou 

01 8% 

Não - Nunca refletiu sobre essa 
possibilidade 

01 8% 

Total 12 100% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Gráfico 15 - Acionamento da Delegacia Regional do Trabalho (DRT) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Ao somarmos 8% dos que acionaram a DRT com os 42% que afirmaram terem 

necessitado acionar, mas não acionaram, inferimos que 50% das que responderam 

os questionários, consideraram que seus direitos ou condições básicas foram de 

alguma forma violadas, porém a maioria delas resolveram não formalizar a denúncia, 

fato que também pode revelar que as profissionais tiveram receio de sofrer  

perseguição ou de expor o Conjunto CFESS/CRESS em razão de conflitos 

trabalhistas que resultaram em não consumarem a denúncia junto a DRT contra o 

respectivo CRESS.  

Esse tipo de situação tem se aprofundado no âmbito da categoria profissional 

em virtude da precarização das relações trabalhistas e, consequentemente, das 

condições de trabalho nos diversos espaços sócio-ocupacionais. O/a Assistente 

Social ao agir de acordo com os preceitos do Código de Ética Profissional e questionar 

determinadas ações e/ou normas determinadas pelas gestões das instituições 

passam a ser perseguidos/as ou são assediados/as moralmente e, em muitos casos, 

esse/a profissional acaba também tendo sua saúde atingida, devido aos diversos tipos 

de pressão em que são submetidos/as cotidianamente.     

Constituem-se, deste modo, em dados preocupantes por se tratar de uma 

categoria profissional cuja direção social se pauta pela defesa dos direitos da classe 

trabalhadora, independente do ramo de trabalho que se encontram inseridos, inclusive 
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os/as Assistentes Sociais103, conforme discutimos anteriormente. Portanto, não é 

admissível que se viole direitos e/ou se atue ratificando medidas regressivas de 

direitos conquistados pelos/as trabalhadores/as no âmbito dos CRESS.  

A partir dessas primeiras informações básicas sobre as relações trabalhistas 

passamos problematizar questões como a existência ou não de um Acordo Coletivo104 

legalmente firmado entre os/as trabalhadores/as do Regional e a Diretoria, conforme 

explicitado no gráfico abaixo:  

 

Gráfico 16 - Existência de Acordo Coletivo 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

Ressaltamos que somente 13% dos 08 (oito) Regionais, ou seja, apenas um 

CRESS não tem formalizado, até o momento, o mencionado acordo entre ambas as 

partes. Portanto, a maioria (87%) já consolidou essa correta prática gerencial. 

Inferimos que, embora seja um caso isolado, a não realização do acordo coletivo 

requer uma atenção especial do Conjunto CFESS/CRESS para superar essa questão.  

Quanto aos Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS)105 já elaborados e 

em vigor nos Regionais, visando, assim, a possibilidade de construção de uma 

                                         
103 Ao mesmo tempo, sabemos que qualquer indivíduo inserido em nossa sociedade está passivo de 
incorporar as ideias conservadoras difundidas permanentemente pela classe dominante visando a 
manutenção da sua dominação em todas as esferas da vida social. 
104 Ressaltamos que durante o processo de coleta de dados não tivemos acesso aos acordos coletivos 
realizados pelos regionais participantes. 
105 Destacamos que durante a análise de dados não foi possível ter acesso a todos os PCCS e nem 

fazer a análise mais detalhadas deles devido ao tempo restante para a finalização da dissertação. 
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carreira profissional no âmbito do Conselho com a atribuição de alguns benefícios e/ou 

incentivos financeiros nos casos de capacitação continuada realizada pelos/as 

trabalhadores/as da instituição, identificamos que: 62% dos CRESS pesquisados já 

possuem o PCCS elaborado; 13% dos Regionais não possui o Plano; 25% dos 

Regionais ainda estão em processo de construção, conforme delineamos na 

sequência. 

 

Gráfico 17 - Existência de Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Observe-se que 62% dos Regionais integrantes da amostra envidaram 

esforços para elaborar e implementar os PCCS, os quais somados aos 25% em 

construção perfazem 87% do total, correspondendo ao total de 07 (sete) Regionais 

em números absolutos, isto é, 05 (cinco) já implementaram e 02 (dois) estão tentando 

elaborar tal documento, respectivamente.  

Chamamos a atenção para o fato de que os PCCS que estão em vigência 

começaram a ser executados há pouco tempo, no qual o maior tempo de 

implementação é de 04 (quatro) anos identificado em um só Regional (20%) dos cinco 

dos que possuem o Plano, enquanto que os demais 80% estão em vigência há cerca 

de 01 (um) ano. Este fato demonstra que esse tipo de política de gestão do trabalho 

tem sido efetivada nos CRESS de maneira bem recente, principalmente, a partir das 

recomendações elaboradas pela última gestão do Conselho Federal, conforme se 

pode observar nos dados explicitados no quadro abaixo.  
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Quadro 05 - Tempo de vigência do PCCS 

Tempo de 
vigência 

Respostas por 
regional em valor 

absoluto 

Resposta em 
% 

01 ano 4 80% 

04 anos 1 20% 

Total 5 100% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 
 

Dos 05 (cinco) Regionais, ou seja, 62% do total da amostra, que identificamos 

que já possuem o PCCS, já houve a necessidade de realizar alterações no PCCS 

após a sua execução em três (60%), visando a melhoria dos seguintes aspectos, 

conforme mostra o gráfico 18.   

 

Gráfico 18 - Ocorrência de alteração no PCCS após entrar em vigor 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

Segundo 42% das participantes, os aspectos dos Planos de Cargos que 

sofreram alterações após as implantações nos Regionais em que atuam foram:  
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 Tabela salarial dos/as trabalhadores/as;  

 

 Necessidade de inclusão de novos cargos;  

 

 Apresentação de títulos acadêmicos. 

 

Note-se que em um dos Regionais que estava elaborando o Plano a previsão 

era de que tal normativa entrasse em vigência até o final da gestão que terminou em 

maio de 2017, porém no caso do outro Regional na mesma situação não havia 

previsão de quando o PCCS seria finalizado e nem quando ele poderia ser posto em 

vigência. Nessa conjuntura de regressão de direitos, reforma trabalhista, 

congelamento dos salários e demais retrocessos que estamos sujeitos enquanto 

classe trabalhadora, a realização de acordos coletivos e, sobretudo, a implantação de 

um Plano de Cargos devem ser consideradas como conquistas importantes para o 

enfrentamento dos novos desafios que se apresentarão nos tempos sombrios que se 

aproximam rapidamente. 

No que se refere aos incentivos e direitos trabalhistas garantidos aos/as 

trabalhadores/as dos CRESS da Região Nordeste também constatamos esforços para 

sua efetivação, embora cada um apresente particularidades. Identificamos que os 

auxílios alimentação e saúde possuem maior incidência de garantia entre os 08 (oito) 

Regionais, correspondendo a 75% (seis Conselhos) e 87% (sete Conselhos), 

respectivamente.  Com relação a demais benefícios verificamos que cada CRESS 

possui uma realidade particular com distintos benefícios garantidos, conforme 

detalhamos no quadro 06, exposto a seguir. 

 

Quadro 06 - Benefícios recebidos pelos/as trabalhadores/as dos CRESS 

Regional Benefícios 

Regional 01 

Auxílio Alimentação 

Auxílio Transporte 

Auxílio Saúde 
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Regional 02 

Vale Alimentação 

Auxílio Transporte 

Auxílio Saúde 

Auxílio Funeral 

Flexibilidade de horário para qualificação profissional 

Anuênio 

Auxílio Educação (filhos/as até 18 anos) 

Gratificação por titulação 

Regional 03 

Auxílio Alimentação 

Auxílio creche 

Cesta básica 

Adicional por tempo de serviço 

Regional 04 

Auxílio Alimentação 

Vale Alimentação 

Auxílio Saúde 

Auxílio creche 

Regional 05 
Auxílio Alimentação 

Auxílio Saúde 

Regional 06 
Auxílio Saúde 

Flexibilidade de horário para qualificação profissional 

Regional 07 
Auxílio Saúde 

Auxílio Transporte (com desconto de 1%) 

Regional 08 

Auxílio Alimentação 

Auxílio Saúde 

Flexibilidade de horário para qualificação profissional 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Em relação aos incentivos relacionados à atualização/qualificação profissional, 

constatamos que é garantido a flexibilização do horário de trabalho para a realização 

de cursos em 38% dos Regionais e em 13% a gratificação por titulação, ou seja,  em 

03 (três) CRESS as profissionais possuem a possibilidade de realizar atividades de 

capacitação a partir da flexibilização de sua carga horária e apenas em um tem sido 

garantido a gratificação por titulação, como podemos observar nos dados 

apresentados na tabela acima. 
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Com relação à realização de horas extras, verificamos que os CRESS possuem 

duas maneiras de gratificar os/as trabalhadores, a saber: banco de horas e pecúnia 

(monetária). A maioria (62%) dos 08 (oito) Regionais executa somente o pagamento 

através de banco de horas; 13% (um CRESS) paga exclusivamente através de 

pecúnia; e 25% (dois CRESS) utilizam-se de ambas as modalidades de gratificação 

pelas horas extras de trabalho, conforme vemos abaixo: 

 

Gráfico 19 – Forma de pagamento de horas extras 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Em 38% dos Regionais as horas extras compensadas através de folgas são 

previamente organizadas e acordadas junto à Diretoria. E em 13% dos CRESS a 

gratificação das horas pagas em pecúnia são incluídas na folha do pagamento salarial, 

sendo acrescentado 50% no valor da hora normal se as horas extras ocorrerem 

durante os dias úteis e 100%, nos casos de feriados ou finais de semana.  

A complexidade dessa questão na realidade dos CRESS que exige muita 

atenção da gestão e dos/as profissionais, vincula-se ao fato de que a função de 

Agente Fiscal é bastante peculiar, pois exige a realização de viagens a trabalho 

periodicamente dentro da jurisdição estadual para o desenvolvimento das ações da 

fiscalização, como, também, viagens para outros estados para participação em 

eventos do Conjunto CFESS/CRESS.   

Considere-se que algumas dessas viagens possuem uma duração de muitas 

horas, muito além da jornada normal de trabalho (seis horas) ou já incluem 
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diretamente feriados ou finais de semana, no qual o/a Agente Fiscal está 

representando o seu Regional na condição de trabalhador/a, devendo, então, ser 

realmente gratificado/a pelo trabalho extra, conforme dispõem as normativas 

trabalhistas vigentes no Brasil até a data da realização desta pesquisa.  

Foi identificado também que 100% das participantes relataram que recebem 

diárias para o pagamento de gastos com alimentação, estadia e/ou deslocamento 

para a realização de atividades representando o conselho. Entretanto, cada Conselho 

apresenta valores diferentes para as diárias inteiras (quando é necessário pernoitar 

no local) pagas para atividades realizadas dentro e fora do seu estado de jurisdição, 

conforme mostramos no esquema adiantes. 

  

Quadro 07 - Valor da diária inteira dentro e fora do Estado 

Regional 
Valor da diária paga 
para atividades no 

Estado 

Valor da diária paga para atividades 
fora Estado 

Respostas das 
profissionais 

em % 

Regional 01 R$ 230,00 R$ 230,00 8% 

Regional 02 R$ 200,00 

R$ 450,00 (Rio, São Paulo) 

R$350 (Norte, Nordeste, Sudeste, sul 

(exceto RJ, SP E DF) 

25% 

Regional 03 R$ 120,00 R$ 180,00 17,5% 

Regional 04 R$ 200,00 R$ 200,00 8% 

Regional 05 

R$ 50,00 para 
municípios próximos 

R$ 150,00 para mais 

distantes 

R$ 200,00 8% 

Regional 06 R$ 160,00 R$ 240,00 8% 

Regional 07 

R$ 50,00 para 

gastos com 
alimentação 

R$ 150,00 (para cobrir os gastos com 

hospedagem, deslocamentos no local 
e alimentação) 

8% 

Regional 08 R$ 175,00 R$ 250,00 17,5% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
 

No geral os dados constantes no quadro 07 nos revela a importância dos 

Regionais aprofundarem a discussão sobre a definição de parâmetros e critérios para 

estabelecimento do valor das diárias, tais como porte do município visitado, 

acessibilidade, disponibilidade de serviços, hotelaria, dentre outros aspectos que se 

fizerem relevantes. 
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 Quanto às questões relativas a recebimento de adicional por insalubridade, 

periculosidade, de transferência (em caso de ir trabalhar a pedido da direção em outro 

município que tenha unidade do conselho) e/ou noturno, 100% das profissionais não 

apresentaram resposta a essa questão, o que indica de todas não recebem tais 

adicionais em seus locais de trabalho, nos casos considerados que se enquadrem 

para recebimento de tais adicionais, como demonstra o quadro 08.  

 

Quadro 08 – Recebimento de Adicional 

ADICIONAIS Respostas em % 

Noturno 0% 

Insalubridade 0% 

Periculosidade 0% 

Transferência  0% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Essa questão é muito relevante em âmbito nacional e não apenas nos 

Regionais NE, considerando que os/as Agentes Fiscais sempre estão em 

deslocamento, dependo da área em que se situa o regional, pode ser transporte 

rodoviário, fluvial ou aéreo para fazerem visitas. 

 A essa situação acrescente-se que a atividade de fiscalização do exercício 

profissional ainda é vista pela maioria das empresas e/ou instituições empregadoras, 

ou até mesmo, em situações eventuais, por alguns/algumas profissionais 

fiscalizados/as como “incômoda”, chegando a até tratarem mal o/a representante do 

CRESS e/ou não aceitarem recebê-lo/a, conformando situações indicadoras que esta 

atividade oferece alguns riscos à integridade física do/a fiscal.  

Por essas razões, ainda que a legislação não dê conta dessas particularidades, 

compreendemos que é necessário amadurecer o debate e as proposições para os 

riscos inerentes a esse espaço sócio-ocupacional para o/a Assistente Social.     

 

 DAS QUESTOES REFERENTES AO COTIDIANO PROFISSIONAL 
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Neste tópico abordamos questões sobre o cotidiano profissional das Agentes 

Fiscais. Verificamos, então, inicialmente a quantidade atual de Agentes Fiscais em 

cada Regional para verificar se a realidade ainda continuava com a que identificamos 

em nossas primeiras aproximações sucessivas. Desta forma, verificamos que, 

realmente, só houve uma modificação em um Regional (13% do total de Regionais), 

o qual realizou concurso no ano de 2015 e nomeou duas profissionais.  

Cerca de 58% das respostas das participantes destacaram que na maioria dos 

CRESS do Nordeste (62%, ou seja, cinco) há somente duas Fiscais, 34% indicaram 

que há 03 (três) fiscais em dois Regionais (25%) e 8% que o seu Regional conta com 

04 (quatro) profissionais da fiscalização (13%, isto é, um Regional), conforme abaixo 

sistematizado: 

  

Quadro 09 – Nº de Agentes Fiscais 

Nº de 
Agentes 
Fiscais 

Respostas 
em absoluto 

Respostas 
em % 

01 0 0% 

02 07 58% 

03 04 34% 

04 01 8% 

Total 12 100% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
 

 

Quadro 10 – Nº de Agentes Fiscais por Regional 

Nº de Agentes 
Fiscais 

Regionais com 
esse nº de AF 

Em % 

02 05 62% 

03 02 25% 

04 01 13% 
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Total 08 100% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

Gráfico 20 - Quantidade de Agentes Fiscais nos CRESS 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

A maioria dos Regionais possui apenas duas profissionais para atender todas 

as demandas que a Comissão de Fiscalização recebe diariamente, cujo número 

consideramos ser insuficiente para determinados CRESS que possuem uma base 

enorme de Assistentes Sociais ativos/as, além da quantidades de municípios e 

questões relacionadas à acessibilidade, fatores que provavelmente, afeta o trabalho 

a ser realizado pelas profissionais que ficam sobrecarregadas de muitas atividades 

para desenvolver, visto que possuem o intuito de efetivar as diretrizes da Política 

Nacional de Fiscalização.  

No quadro a seguir apresentamos a sistematização dos dados coletados 

acerca das principais demandas que vêm sendo recebidas pelas COFIs provenientes, 

majoritariamente, dos/as profissionais, mas, também contempla as apresentadas por 

instituições, estudantes ou usuários/as dos serviços sociais. 
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Quadro 11 – Principais demandas recebidas pelas COFIs 

Regional Principais demandas recebidas pelas COFIs 

Regional 01 

Irregularidade de funcionamento de Universidades que oferecem cursos de 
Serviço Social na modalidade à distância 

Condições éticas e técnicas de trabalho desrespeitadas pelas instituições 

Atribuições não compatíveis com a profissão 

Exercício ilegal da profissão; problemas com supervisão de estágio. 

Regional 02 
Cursos irregulares de Serviço Social 

Estágio em Serviço Social 

Regional 03 
Orientações diversas 

Visitas de fiscalização 

Regional 04 

Solicitações do Poder Judiciário em torno de estudo social 

Denúncias relacionadas ao descumprimento da Resolução CFESS 493/2006 

Denúncias de Assistentes Sociais desenvolvendo atribuições incompatíveis a Lei 
Federal 8.662/1993 

Regional 05 

Questões relacionadas a estágio 

Carga horária  

Condições de trabalho 

Regional 06 

Orientação sobre o exercício profissional  

Reuniões com gestores para defesa do serviço social 

Realização de atividades político-pedagógicas com a categoria por meio de 
reuniões ampliadas e seminários 

Regional 07 

Cumprimento da resolução CFESS nº 493/06 

Questões relacionadas ao sigilo profissional 

Reunião com gestores das instituições empregadoras para discussão de 
irregularidades encontradas 

Elaboração de parecer sobre a capacidade técnica do/a Assistente Social para 
assumir a responsabilidade técnica por serviços 

Regional 08 

Questões referente à elaboração de parecer social, solicitado pelo Ministério 
Público 

Esclarecimentos sobre supervisão de estágio  

Cursos de Extensão irregulares em Serviço Social 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Assim, verificamos um diversificado conjunto de demandas que se apresentam 

as COFIs no cotidiano, porém há maiores incidências de questões relacionadas a 
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supervisão de estágio e cursos na modalidade a distância; garantia das atribuições 

privativas da profissão; cumprimento das normativas do Serviço Social relacionadas 

as condições de trabalho, como cumprimento de carga horária e as condições éticas 

e técnicas de atuação; incidência junto aos órgãos empregadores para a 

resolutividades das problemáticas identificadas; e orientações diversas sobre o 

exercício profissional. 

O conjunto das demandas que transitam na seara das solicitações que referem-

se à desrespeitos às atribuições privativas nos mostram problemáticas, em sua 

maioria, pertinentes a conjuntura atual de crise e regressão de direitos afeta 

diretamente o cotidiano de trabalho dos/as Assistentes Sociais seja com as mudanças 

no mercado de trabalho, o aumento do desemprego, flexibilização das legislações e, 

consequentemente, o próprio descumprimento da legislação que respalda 

juridicamente a nossa profissão, como a carga horária e as condições éticas e técnicas 

de trabalho.  

Observe-se um outro bloco de demandas relacionados ao aumento da oferta 

de cursos de graduação em Serviço Social na modalidade de cursos a distância, 

porém nos últimos anos as Comissões de Fiscalização dos CRESS têm identificado 

muitas irregularidades seja no modo de oferta do curso como em aspectos 

relacionados a nossa legislação, sobretudo, quanto a realização do estágio obrigatório 

supervisionado. E, ultimamente, estamos identificando instituições não autorizadas 

pelo MEC que estão oferecendo o Curso de Serviço Social em forma de Curso de 

Extensão, no qual ao final do Curso os/as estudantes têm as disciplinas cursadas 

reaproveitadas por outra instituição reconhecida pelo MEC e ela faz a emissão do 

diploma, obscurecendo o processo de identificação da fraude cometida pelas 

instituições envolvidas. 

Essas problemáticas têm se intensificado, complexificando o trabalho das 

Comissões de Fiscalização em conseguir provas documentais ou testemunhais para 

a realização das devidas denúncias junto ao Ministério da Educação (MEC) e do 

Ministério Público Federal (MPF) para a averiguação dos fatos, fechamento dessas 

instituições e a aplicação de penalidades adequadas. Esse fato nos faz refletir sobre 

as relações entre essa problemática e a expansão da mercantilização das políticas 

socais, destacando-se nesse caso a educação, constituindo uma ameaça direta ao 

perfil de profissional crítico que a categoria, em sua maioria, defende e que os 

respectivos cursos de graduação devem contribuir para a formação, visando, assim, 
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possibilitar a continuidade do fortalecimento do nosso Projeto ético-político nessa 

realidade tão cruel e contraditória que estamos enfrentando no momento no Brasil. 

Assim, levando em consideração o aumento das demandas para a fiscalização, 

perguntamos se a diretoria tem solicitado a realização de novas atividades/ações 

pelas Agentes Fiscais além daquelas dispostas na Política Nacional de Fiscalização 

(PNF) e obtivemos o seguinte resultado: 

 

Quadro 12 - Solicitação de outras atividades para as Agentes Fiscais 

Solicita novas 
atividades/ações às AF 

Quant. de Regionais Em % 

SIM 03 37% 

NÃO 05 63% 

TOTAL 08 100% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Gráfico 21 - Solicitação de outras atividades para as Agentes Fiscais 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Observa-se que em 37% dos Regionais ocorreram solicitações às Agentes 

Fiscais para além das ações que já são de sua competência, conforme dispostas na 

PNF. Esse dado nos aponta que a quantidade de demandas para a fiscalização só faz 

aumentar com procedência tanto externa por parte dos/as Assistentes Sociais como 

interna correspondentes às solicitadas pelas diretorias. Segundo as profissionais, se 

constituem nas seguintes atividades:  

SIM

37%

NÃO

63%
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Figura 01 - Outras atividades solicitadas as Agentes Fiscais 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Um dado relevante que identificamos, embora destacado por apenas 8% das 

Agentes Fiscais, que corresponde a uma das profissionais, é que a quantidade de 

trabalhadores e trabalhadoras no CRESS em que trabalha é pequena, não 

conseguindo atender todas as demandas que chegam aos setores, especialmente as 

questões administrativas internas e da parte do registro dos/as profissionais, logo, em 

virtude da necessidade de continuidade do trabalho desenvolvido pelo Regional, as 

Agentes Fiscais acabam realizando algumas dessas tarefas extras que nem sempre 

são de competência do/a Agente Fiscal.   

Portanto, é um indicador de que há a necessidade de uma readequação do 

quadro funcional desse Regional, visando a melhoria dos serviços oferecidos à 

categoria dos/as Assistentes Sociais e a não sobrecarga de trabalho para os/as atuais 

trabalhadores/as.  

Tal fato reflete como já abordado nesse estudo a necessidade do fortalecimento 

das ações relacionadas ao enfrentamento à inadimplência a partir das ações político-

pedagógicas junto a categoria profissional.  

No caso da participação na comissão eleitoral e a representação da diretoria 

há diferenças quando um/a Assistente Social a assume por engajamento político e o/a 

que assume por designação de seu empregador. Nesses casos, requer refletirmos as 

tensões entre o militantismo e a condição de trabalhador/a assalariada. E, ao mesmo 

tempo, devemos reconhecer a importância da ampliação do engajamento político 
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como princípio a ser incorporado pelo conjunto da categoria profissional, no qual se 

inclui os/as Agentes Fiscais.  

Nesse sentido, solicitamos que as profissionais comentassem sobre as 

principais dificuldades que se apresentam no cotidiano profissional e que afetam 

diretamente o trabalho no CRESS. Obtivemos 11 contribuições a essa questão, no 

qual identificamos a gama de dificuldades abaixo que abrangem vários aspectos 

(estrutural, financeiro, quantidade de trabalhadores/as, trabalhista, dentre outros) da 

atuação profissional, visto que as participantes podiam fazer as suas considerações 

conforme seu interesse.  

 

 Aumento constante das demandas recebidas, porém o quantitativo de Agentes 

Fiscais continua o mesmo;  

 Inexistência de previsão de concurso público para o cargo de Agente Fiscal, 

mesmo com o aumento das demandas de trabalho; 

 Inexistência de um/a trabalhador/a que assuma as atividades administrativas 

relativas a COFI;  

 Ausência de participação dos membros da COFI nas ações deliberadas nas 

reuniões da Comissão;  

 Dificuldades relativas à disponibilidade e compatibilidade de horários dos 

membros da COFI para a realização das reuniões;  

 Falta de condições financeiras para o desenvolvimento de mais ações;  

 Desmotivação por trabalhar em um espaço em que se identifica que algumas 

ações da gestão estão em discordância com as bandeiras de luta do Conjunto 

CFESS/CRESS;  

 Problemas relacionados à representatividade política que interferem na 

melhoria das atividades desenvolvidas pelo Conselho;  

 Problemas diversos que incidem sobre as condições éticas e técnicas de 

trabalho;  

 Salários baixos;  

 Mudança nos processos internos de trabalho, em geral, durante a mudança das 

gestões e, consequentemente, no direcionamento das ações da fiscalização 

decorrente da mudança dos membros da COFI; 

 Ocorrência de situações de assédio moral por parte da diretoria; 

 Conflitos internos entre os/as próprios/as trabalhadores/as do Regional; 
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 Dificuldades quanto à conciliação do horário de trabalho, no caso das 

profissionais que possuem outro vínculo empregatício; 

 Ocorrência de situações estressantes durante os períodos de renegociação 

salarial; 

 Falta de transporte próprio para a realização de visitas ao interior; 

 Demandas que chegam a Fiscalização sem que o/a Assistente Social tenha 

esgotado as possibilidades de enfrentamento junto a instituição; 

 Interferência de Conselheiros/as na autonomia profissional da Agente Fiscal 

quanto a escolha da ação a ser realizada conforme a sua compreensão sobre 

a situação recebida. 

 

É importante destacar que dentre as 11 respostas recebidas a esta indagação, 

a primeira dificuldade realmente foi a mais citada entre as profissionais abrangendo 

cerca de 55% (seis profissionais). Demostra que a realidade em sua dinamicidade tem 

exigido diversas intervenções e ações da Fiscalização dos Conselhos em situações 

de defesa da profissão, do nosso Projeto Ético-Político e da qualidade dos serviços 

oferecidos pelas instituições e prestados pelos/as Assistentes Sociais.  

Contudo, temos observado nos dados já apresentados neste estudo que 

mesmo com o passar dos anos, a equipe de Agentes Fiscais, em sua maioria, continua 

sem alteração, sendo, então, insuficiente para responder todas as requisições 

provenientes das várias regiões do seu Estado em tempo hábil e, consequentemente, 

causa uma sobrecarga de trabalho para as profissionais.  

Além disso, 9% das profissionais que responderam a esta questão, equivalente 

a uma Agente Fiscal, relatou que mesmo já ter sido deliberado a realização de 

concurso público no CRESS em que trabalha ainda não há previsão de efetivação do 

certame para o referido cargo, mesmo com o aumento das demandas de trabalho.  

Diante do exposto, constatamos, a partir dos relatos, que cada situação citada 

tem interferido diretamente no trabalho das Fiscais e, com certeza, cada uma delas 

apresenta certo grau de complexidade, porém, compreendemos que elas devem ser 

discutidas pelas atuais diretorias dos Regionais e que sejam encaminhadas ações 

para a adequação de cada situação em comum acordo com as profissionais. 

   

 QUESTÕES REFERENTES ÀS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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Nesta seção adentramos diretamente às condições de trabalho das Agentes 

Fiscais. Aqui é importante destacar que uma das respostas anteriores apontou para a 

questão seguinte do questionário ao indagarmos se o CRESS disponibiliza um/a 

funcionário/a do setor administrativo para auxiliar os/as Agentes Fiscais na realização 

das atividades administrativas da COFI. Salienta-se que a atividade da fiscalização 

nos Conselhos exige a realização de muitas atividades administrativas, como 

elaboração e envio de ofícios, documentos de orientação, cópia de determinados 

documentos, organização de processos, dentre outras atividades.  

Isto posto, verificamos que 87% dos Regionais não disponibilizam um/a 

profissional que auxilie as Fiscais com as atividades administrativas, e somente 13% 

fazem essa disponibilização, conforme podemos ver na exposição adiante.  

 

Quadro 13 - Disponibilização de Auxiliar Administrativo para a COFI 
 

 
 
 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

Gráfico 22 - Disponibilização de Auxiliar Administrativo para a COFI 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Inferimos que esse dado pode ser um indicador de que isso ocorre devido ao 

fato desses Regionais apresentarem um quadro muito pequeno de trabalhadores e 

trabalhadoras, assim como ocorre também em outros espaços de trabalho que 

vivenciam a realidade atual de redução dos custos x precarização dos serviços. 

Tais questões ficam melhor evidenciadas ao analisarmos as respostas sobre 

qual a avaliação acerca da relação entre o número atual de Agentes Fiscais, a 

abrangência da jurisdição do CRESS e o quantitativo de demandas recebidas pela 

COFI diariamente. Das 12 participantes, obtivemos que 17% considerou que a 

quantidade atual de Agentes Fiscais é suficiente para o atendimento das demandas 

específicas da fiscalização na jurisdição, enquanto que 83% não considera que o 

número de Fiscais no Regional em que atua está adequada, como mostra o quadro 

abaixo.  

 

Quadro 14 – Quantidade de Agente Fiscal em relação as demandas da COFI 

Quant. de AF 
Respostas em 
valor absoluto 

Respostas em 
% 

Suficiente 02 17% 

Insuficiente - 
necessidade de 
ampliação do 

quadro 

10 83% 

Total 12 100% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

Portanto, a maioria das respondentes avaliou que a quantidade atual de Fiscais 

é insuficiente para atendimento das demandas e a abrangência da jurisdição, 

necessitando da urgente ampliação do quadro de profissionais, devido aos seguintes 

fatores: 
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Figura 02 - Fatores que fazem o número de AF ser insuficiente 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Assim, se faz necessário refletir sobre uma questão mais ampla que diz 

respeito ao dimensionamento de pessoal, no qual possamos colocá-la no horizonte 

da luta pelo fortalecimento do Conjunto CFESS/CRESS, incluindo a necessidade de 

efetiva alocação e lotação de pessoal necessário, considerando as particularidades 

de cada Regional.  

Reiteramos a importância de considerarmos que se referem a questões que 

envolvem o número de profissionais ativos/as e locais a serem fiscalizados que, por 

sua vez, envolvem, também, as questões relativas a acessibilidade, mobilidade, 

concentração urbana ou dispersão e extensão territorial, principalmente nos casos dos 

maiores estados. 

Questões que somadas ao fato de que a cada dia surgem mais requisições que 

chegam através dos/as Assistentes Sociais da base ou através da própria gestão que 

exigem diversas ações dos/as Fiscais, como a realização de visitas de fiscalização, 

realização de orientações por telefone, pessoalmente ou por e-mail, palestras, 

participação em reuniões e etc. A grande quantidade de municípios na maioria dos 
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Estados do Nordeste e o número cada vez maior de profissionais inscritos/as são 

aspectos determinantes para essas problemáticas que afetam o trabalho desenvolvido 

pelos/as Fiscais em seus Regionais. 

  Observe-se que do total das participantes que responderam ao questionário 

apenas 17% afirma ser satisfatória a quantidade de Agentes Fiscais, enquanto que a 

maioria (83%) considera ser insuficiente.  

Este dado nos permite inferir que esse quesito possibilita a ocorrência de 

sobrecarga de trabalho relacionada a insuficiência de pessoal. Isso confirma nossa 

hipótese de que as Agentes Fiscais vivenciam situações semelhantes aos/às demais 

Assistentes Sociais no que diz respeito à insuficiência de profissionais encontrada na 

realidade do exercício profissional nas empresas e instituições públicas, privadas e 

filantrópicas nas quais se inserem a categoria, realidade vivenciada por toda a classe 

trabalhadora nos mais diversos espaços de inserção no mercado de trabalho. 

Assim, reiteramos que urge estudos no sentido de um dimensionamento da real 

necessidade de Agente Fiscal por Regional. 

Desse modo, procuramos elucidar essa resposta indagando sobre a 

quantidade necessária de novas contratações para a melhoria do serviço de 

fiscalização. Verificamos, então, que cada profissional apresentou a sua avaliação 

com relação a contratação de mais Fiscais, no qual identificamos diferenças de 

avaliação entre colegas do mesmo Conselho.  

Considere-se que cerca de 33% de todas as participantes avaliou que a 

contratação de mais um/a Fiscal já contribuiria para o maior atendimento das 

demandas e diminuição da sobrecarga de trabalho. Enquanto 17% avalia que se faz 

necessário pelo menos mais duas contratações. Já para outras 17% o mais adequado 

seria contratar mais 03 (três), o que contemplaria a realidade do regional em que atua. 

No entanto, para outras 17% não são necessárias novas contratações, reiterando 

dado obtido na questão anterior. Somente 8% avalia que quatro seja mais adequado 

e também 8% entende que para a sua realidade de trabalho a necessidade seria mais 

cinco contratações. Em suma, a grande maioria considera necessário aumentar o 

quadro de Agentes Fiscais, confira os dados no quadro de nº 15: 
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Quadro 15 – Número necessário de novas contratações de Agentes Fiscais 

Nº de novas 
contratações 

Respostas em 
valor absoluto 

Respostas 
em % 

Não há 
necessidade 

02 17% 

01 04 33% 

02 02 17% 

03 02 17% 

04 01 8% 

05 01 8% 

Total 12 100% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Na sequência apresentamos os dados sobre os equipamentos que são 

disponibilizados internamente nos CRESS para a realização do trabalho das Agentes 

Fiscais cotidianamente.  A questão era de múltipla escolha, então as profissionais 

podiam marcar mais de uma alternativa com relação aos equipamentos, conforme 

detalhamos abaixo. 

 

Quadro 16 – Disponibilidade de equipamentos para o trabalho da Agente Fiscal 

Equipamentos 
Respostas 

registradas em valor 
absoluto 

% em relação ao total 
de participantes 

Dispõe de 01 notebook 
ou computador 

específico para a 
fiscalização 

11 92% 

Dispõe de 01 
computador 

compartilhado com 
outros/as profissionais 

02 17% 
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Necessita utilizar 
equipamento pessoal 

00 0% 

Dispõe de câmera 
fotográfica 

03 25% 

Não dispõe de câmera 
fotográfica 

04 33% 

Dispõe de telefone fixo 
ou celular 

10 83% 

Dispõe de impressora 11 92% 

Não dispõe de 
impressora 

01 8% 

Dispõe de demais 
materiais de expediente 

12 100% 

Não dispõe de demais 
materiais de expediente 

00 0% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

   

A partir dessas informações constatamos que a maioria das participantes desse 

estudo possuem condições mínimas de trabalho com relação a equipamentos básicos 

para o desempenho de atividades atualmente, como disponibilidade de equipamentos 

de informática (92%), telefone (83%) e demais materiais de expediente (100% das 

profissionais têm acesso). Entretanto, 8% afirmaram que não possuem impressora e 

17% alegaram que necessitam dividir o computador com outros/as trabalhadores/as 

do CRESS, fato que prejudica diretamente a realização das atividades se os/as 

profissionais que dividem o computador possuem o mesmo horário de trabalho.  

Ao indagarmos se sentiam falta de algum outro equipamento que ajudaria no 

trabalho no CRESS, discriminado quais os equipamentos. Obtivemos os seguintes 

dados que corroboram e detalham um pouco mais as informações já apontadas nas 

respostas à questão anterior:   
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Quadro 17 - Equipamentos que os CRESS não disponibilizam para a Fiscalização 

Outro equipamento 
necessário 

Respostas em valor 
absoluto 

% em relação ao total de 
participantes 

Celular institucional 05 42% 

Câmera fotográfica 01 8% 

Carro com motorista 
para a realização de 

visitas 
02 17% 

Notebook para levar 
para visitas e atividades 

externas 
03 25% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

As profissionais destacaram a necessidade de equipamentos que permitem a 

realização de atividades enquanto elas estiverem realizando visitas seja na capital ou 

no interior, como o celular (42% das participantes) que permite a realização de 

chamadas para contato com os/as profissionais ou o próprio conselho/diretoria 

durante esses momentos e o notebook (25%) que hoje em dia é essencial para a 

emissão de documentos que, em sua maioria, estão digitalizados. Mais uma vez, com 

base nos elementos identificados a partir das respostas das participantes, 

compreendemos que é necessária uma readequação e melhoria das condições de 

trabalho para os/as trabalhadores/as, visando, assim, uma maior qualidade do serviço 

e a diminuição da precarização do trabalho. 

Um outro ponto importante detectado foi a questão da falta de transporte 

próprio para a realização de visitas, algumas vezes, é preciso esperar a contratação 

de algum meio de transporte e isso pode levar algum tempo, atrasando o cronograma 

planejado para as visitas aos municípios. Trataremos dessa questão ainda mais à 

frente.  

Da mesma maneira, indagamos ainda sobre a infraestrutura disponibilizada 

pelos CRESS para a atuação das profissionais, levando em consideração as 

disposições da Resolução CFESS nº 493/2006 que trata sobre as condições éticas e 

técnicas de trabalho dos/as Assistentes Sociais em qualquer instituição e/ou área em 

que esteja inserido/a. Obtivemos os seguintes dados: 
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Quadro 18 - Recursos disponíveis para o trabalho 

Equipamentos 
Respostas registradas em 

valor absoluto 
% em relação ao total de 

participantes 

Sala exclusiva para a 
Fiscalização 

12 100% 

Local de atendimento com 
espaço suficiente para 

abordagens individuais ou 
coletivas. 

09 75% 

Local de atendimento sem 
espaço suficiente para 

abordagens individuais ou 

coletivas. 

02 17% 

Iluminação adequada ao 
trabalho diurno e noturno. 

11 92% 

Ventilação adequada a 
atendimentos breves ou 
demorados e com portas 

fechadas. 

09 75% 

Ventilação não adequada 

para atendimentos breves 
ou demorados e com portas 

fechadas. 

02 17% 

Há disponibilização de 
recursos que garantam a 
privacidade do/a usuário/a 
naquilo que for revelado 
durante o processo de 

intervenção profissional. 

10 83% 

Não há disponibilização de 
recursos que garantam a 
privacidade do/a usuário/a 
naquilo que for revelado 
durante o processo de 

intervenção profissional. 

02 17% 

Há uma sala para as Fiscais, 
mas não há sala para 
atendimento individual 

01 8% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Todas as profissionais (100%) afirmaram que todos os CRESS disponibilizam 

uma sala para as Fiscais realizarem as atividades da Fiscalização, porém cada um 

apresenta suas especificidades, como o fato de 8% ter relatado a existência de uma 

sala para a fiscalização, mas não há sala para atendimento individual.  

Ao mesmo tempo identificamos algumas inadequações, como a falta de espaço 

que permita a realização de atendimentos individuais ou grupais (17%), falta de 

ventilação ou climatização adequada para atendimentos com portas fechadas e falta 

de recursos que garantam a privacidade dos/as usuários/as atendidos/as, 

correspondente a 17% das respostas.  

Ressalte-se que constituem situações que não ocorrem em todos os Regionais 

como visto no quadro acima, contudo estão em desacordo com a Resolução do 

CFESS e com o nosso Código de Ética e, certamente, influenciam diretamente o 

momento do atendimento que precisa ser realizado pelas Fiscais e viola o direito 

dos/as usuários/as atendidos/as de expor sua situação com garantia de 

confidencialidade. Portanto, entendemos que esses problemas devem ser revistos 

urgentemente pelas diretorias dos respectivos Regionais. 

Partimos da premissa de que esse tem sido o esforço dos Regionais, visto que 

testemunhamos pessoalmente o esforço do CRESS/RN para superar a inadequação 

de não ter uma sala para a realização das atividades da Fiscalização, não havendo, 

assim, garantia de sigilo durante os atendimentos realizados.  

Note-se que a partir do mês de janeiro de 2017, o Regional após finalizar a 

compra de uma sala no prédio em que funciona, disponibilizou uma sala especifica 

para a Fiscalização, com iluminação, ventilação e espaço adequado para os 

atendimentos, proporcionando, deste modo, a melhoria dos serviços oferecidos a 

categoria que procura o CRESS.  

Ainda relacionado a infraestrutura dos CRESS questionamos se as 

profissionais identificavam outras problemáticas que afetavam o cotidiano de trabalho 

e identificamos situações mais complexas, conforme descrevemos abaixo: 
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Quadro 19 – Outras problemáticas infraestruturais que afetam o trabalho da AF 

Outras problemáticas 
relatadas 

Respostas em valor 
absoluto 

% em relação ao nº de 
participantes 

O prédio inteiro está 
comprometido com problemas 

de infiltração, mofo e 

eletricidade 

02 17% 

Necessidade de uma sala de 
atendimento individual 

01 8% 

Insegurança no local onde 

funciona o CRESS 
01 8% 

Falta de acessibilidade para 
os/as profissionais com 

necessidades especiais 

01 8% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
 

 

Pode-se inferir que três das problemáticas citadas afetam diretamente as 

condições objetivas de trabalho das Agentes Fiscais, uma vez que afetam tanto a 

estrutura em que as profissionais realizam suas atividades cotidianas quanto a 

segurança da integridade física delas. São situações que precisam ser discutidas 

pelas diretorias dos respectivos Regionais no intuito de modificação e superação 

dessa realidade dentro em breve. 

Assim, verificamos também se a aprovação da Resolução CFESS nº 493/2006 

estimulou o desenvolvimento de esforços com vistas a melhoria das condições éticas 

e técnicas de trabalho das agentes fiscais nos regionais. Identificamos 11 

contribuições a essa questão, no qual constatamos que um percentual de 55% 

respondeu que sim, dado que comprova que a aprovação da Resolução contribuiu 

significativamente para a garantia desse direito para uma parte dos/as profissionais 

que estão inseridos/as no Conjunto CFESS/CRESS na condição de trabalhadores e 

trabalhadoras, como delineamos e ilustramos na sequência.  
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Quadro 20 - Melhoria das condições de trabalho após a Res. CFESS Nº 493/06 

A Res. CFESS 493/06 
possibilitou melhorias nas 

condições de trabalho 

Respostas em valor 
absoluto 

Respostas em % 

SIM 06 55% 

NÃO 05 45% 

Total 11 100% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Gráfico 23 - Melhoria das condições de trabalho após a Res. CFESS Nº 493/06

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

  

A partir dessa informação, perguntamos a quem respondeu sim quais as 

mudanças que ocorreram em seu Regional e as profissionais fizeram as seguintes 

considerações: Disponibilização de espaço exclusivo para a fiscalização e 

equipamentos próprios, como computador, impressora, acesso à internet e realização 

de convênio com empresa de táxi para realização de viagens na capital do Estado. 

SIM

55%

NÃO

45%
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Ou seja, passaram a oferecer um mínimo de condições para a realização das 

atividades relacionadas à fiscalização que, por conseguinte, influenciou na melhoria 

do trabalho desenvolvido pelas profissionais em seu cotidiano. Conforme 8% das 

participantes enfatizaram que as melhorias das condições de trabalho que 

aconteceram no regional em que atuam ocorreram nas duas últimas gestões: 

 

as melhorias das condições de trabalho das agentes fiscais ocorreram nas 
duas últimas gestões do CRESS, decorrente da priorização da fiscalização 
enquanto serviço responsável pela função precípua do CRESS, como 
também da melhoria financeira motivada pelo crescimento do número de 

inscritos/as no regional. 

 

Tal fala demonstra que a adequação nas condições de trabalho de algumas 

profissionais somente vem ocorrendo na última década possivelmente influenciada 

em parte pelas próprias normativas jurídicas elaboradas pelo CFESS que refletem a 

luta da entidade em defesa das condições de trabalho para a categoria dos/as 

Assistentes Sociais em todo o Brasil. 

No entanto, os dados também nos mostram que mesmo com a vigência da 

referida Resolução, há regionais que apresentam inadequações nas condições éticas 

e técnicas de trabalho para as Fiscais, fato que consideramos imensamente 

contraditório, visto que os/as Fiscais notificam as instituições que estão em desacordo 

com as normativas pactuadas e defendidas pelo Conjunto CFESS/CRESS, porém, às 

vezes, acabam por vivenciar a mesma situação dentro do próprio Conselho. 

Na sequência, questionamos como as profissionais avaliavam as suas 

condições de trabalho vigentes durante a aplicação do questionário. Apenas 10 (dez) 

profissionais responderam essa questão, dentre as quais 06 (seis), ou seja, 60% 

destacaram que as atuais condições objetivas de trabalho são satisfatórias, 30% 

disseram que não possuem condições éticas e técnicas para a realização do trabalho 

e 10% identifica a necessidade de que o aspecto qualitativo do trabalho seja 

priorizado, visando a ampliação do serviço.  

Observe-se os dados expostos no quadro 21 e o correspondente gráfico de nº 

24. 
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Quadro 21 - Avaliação das atuais condições objetivas de trabalho 

Avaliação das 
condições de 

trabalho 

Respostas em valor 
absoluto 

Respostas em % 

Satisfatórias 06 60% 

Não possuem 
condições éticas e 

técnicas de trabalho 
03 30% 

Necessidade de 
priorizar o aspecto 

qualitativo do trabalho 
01 10% 

Total 10 100% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 
 
 

Gráfico 24 - Avaliação das atuais condições objetivas de trabalho 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Ainda que a maioria das respondentes avalie de forma satisfatória as suas 

atuais condições de trabalho, não se pode ignorar que 30% demonstram a importância 

da continuidade dos esforços para eliminar as causas que concorrem para tal 

60%

30%

10%

Boas/Satisfatórias

Não possuem condições éticas e
técnicas de trabalho

Necessidade de priorizar o aspecto
qualitativo do trabalho
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situação. Tal questão é bastante relevante, pois se constitui o pilar do 

desenvolvimento das ações para a execução da PNF, sem condições adequadas 

algumas atividades acabam sendo inviabilizadas e, consequentemente, também na 

qualidade do serviço prestado à categoria profissional. 

 

 QESTÕES REFERENTES ÀS VISITAS DE FISCALIZAÇÃO 

 

O tópico seguinte do questionário foi baseado nas visitas de fiscalização, no 

intuito de obter mais informações sobre essa atividade que é uma das prioritárias 

desenvolvidas no âmbito dos conselhos. Dessa maneira, perguntamos primeiramente 

sobre a existência de um quantitativo estabelecido de visitas de fiscalização a serem 

realizadas mensalmente pelo/a agente fiscal, no qual constatou-se que na maioria dos 

regionais (87%) ainda não existe uma regra em específico, observe-se os seguintes 

dados:   

 

Quadro 22 - Existência de quantitativo de visitas de fiscalização a serem realizadas 
mensalmente pela agente fiscal 

Possui quantidade de 
visitas de fiscalização 

por fiscal 
Nº de Regionais em % 

SIM 01 13% 

NÃO 07 87% 

Total 08 100% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

As 17% que responderam sim para a questão anterior complementaram que 

cada Agente Fiscal necessita realizar entre 15 a 20 visitas de fiscalização durante o 

mês. Esse quantitativo nos faz pensar se esse número não seria alto, levando em 

consideração os demais encaminhamentos e atividades que são realizados após a 

execução de uma visita, principalmente, se elas forem realizadas uma após a outra e 
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além disso, entendemos que é necessário priorizar o aspecto qualitativo do trabalho 

que deve ser realizado pela Comissão de Orientação e Fiscalização, assim como 

estabelece a PNF.   

É importante ressaltarmos que 8% destaca que a diretoria em exercício no 

período em que respondeu ao questionário no início da sua gestão havia tentando 

estipular metas de visitas por Agente Fiscal, contudo não foi concretizado e 8% 

ressalta que em seu regional há um planejamento anual das visitas a serem realizadas 

como um todo e não especificadamente por fiscal.  

A seguir trazemos os critérios que, segundo as participantes, são utilizados 

para a definição do planejamento anual das visitas de fiscalização que cada regional 

realiza: 

 

Quadro 23 - Critérios que definem o planejamento das visitas de fiscalização 

Critérios 
Respostas em 
valor absoluto 

% em relação ao total de 
participantes 

Denúncias formalizadas ou outras 

formas de conhecimento 
01 8% 

A partir do plano de metas do ano e do 
orçamento disponível 

01 8% 

Gravidade da denúncia recebida 01 8% 

A partir do número de atendimentos 

realizados e do cronograma planejado 
pelas fiscais 

01 8% 

Critério criado pelas agentes fiscais 
com base no número de atendimentos 

realizados e no cronograma 
01 8% 

02 dias de trabalho interno e o restante 
para realizar visitas de fiscalização 

01 8% 
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Tipos de demandas recebidas e 
situações sobre os campos de estágio 

01 8% 

A quantidade de atividades 
administrativas demandadas por cada 

ação 
01 8% 

Cumprimento das deliberações do 
conjunto CFESS/CRESS 

01 8% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

  

 

Figura 03 - Critérios que definem o planejamento das visitas de fiscalização 
 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

  

 

Observe-se que a COFI a partir da especificidade da região escolhe critérios 

que melhor lhe ajudarão na elaboração do planejamento das visitas, no qual questões 

importantes foram destacadas pelas profissionais, como o orçamento disponível, o 
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caráter das demandas recebidas e as deliberações estabelecidas pelo Conjunto 

CFESS/CRESS durante os Encontros Nacionais, uma vez que é um planejamento 

dessas entidades, devendo ser priorizadas.  

Com relação ao tipo de transporte utilizado pelas profissionais para a realização 

das visitas de fiscalização, identificamos distintas formas estabelecidas pelos 

regionais a depender da localização em que é utilizado e as vantagens e 

desvantagens do respectivo uso.  

No que diz respeito às visitas realizadas nas capitais e regiões metropolitanas 

no Nordeste, os dados revelam que a maioria (92%) utiliza o táxi para a sua 

locomoção, mas 17% das respostas também registraram que ônibus ainda são 

usados, fato que preocupa, visto que vivemos um momento de grande insegurança, 

no qual todos os dias são registrados assaltos e outros tipos de crimes em transportes 

públicos no Brasil, que embora também exista em taxi ou locação de veículos, soma-

se ao desconforto e desgaste inerentes a locomoção para rodoviárias na ida e volta. 

Segundo 8% das respostas, um regional utiliza táxi e ônibus para a realização das 

visitas na capital. 

 

Quadro 24 - Transporte utilizado para a realização das visitas de fiscalização na capital e 
região metropolitana 

Tipo de transporte 

utilizado para visitas 

Respostas em valor 

absoluto 

% em relação ao nº total 

de participantes 

Táxi 11 92% 

Ônibus 02 17% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Ademais as profissionais destacaram os seguintes aspectos como vantagens 

da utilização do táxi:  

 

► Otimização do tempo de trabalho;  

► Mobilidade; possibilidade de levar materiais gráficos (cartazes, livros, 

brochuras, e etc.) para os/as profissionais visitados/as;  



138 
  

► Um pouco mais de segurança;  

► Não acumular as funções de motorista e de Agente Fiscal;  

► Não sentir o stress por estar no trânsito antes da realização da função 

fiscalizadora;  

► Não provocar acidentes de trânsito.  

 

Cabe ressaltar que não foram registradas vantagens na utilização do ônibus. 

Todavia, consideramos que ambas as formas são mais vantajosas do que se à Agente 

Fiscal fosse exigida dirigir o veículo, o que significaria o exercício da função de 

motorista afinal para além de na atualidade constituir desvio de função, ao se 

responsabilizar por atribuições que não pertencem ao cargo assumido, o mais danoso 

relaciona-se ao fato de agregar e representar mais um grande desgaste físico e 

mental.  

As desvantagens com relação à utilização do ônibus e do táxi destacadas 

foram:  

 

► Ficar só com pessoas desconhecidas e, muitas vezes, em locais de alta 

vulnerabilidade;  

► Alguns motoristas são grosseiros e/ou enrolados;  

► Alguns motoristas dirigem em alta velocidade nas estradas;  

► Ter que fazer uma nova chamada para a vinda de outro táxi ao final da visita;  

► O ponto de ônibus é distante do local da instituição visitada, sendo 

necessário caminhar bastante;  

► Não ter ônibus no mesmo dia para que a profissional se transporte para a 

cidade vizinha.  

 

Aqui ressaltamos que mais uma vez a questão da segurança das profissionais 

é colocada em evidência sendo importante destacar que esse fato também faz parte 

da realidade do CRESS/RN, no qual as situações enfrentadas com alguns 

motoristas/taxistas acabam sendo extremamente constrangedoras e desconfortantes.  

Já com relação ao meio de transporte utilizado para a realização das visitas de 

fiscalização no interior do estado, obtivemos os seguintes resultados: 
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Quadro 25 - Transporte utilizado para a realização das visitas de fiscalização no interior do estado 

Tipo de transporte 
utilizado em viagens ao 

interior 

Respostas em valor 

absoluto 

% em relação ao nº total 

de participantes 

TÁXI 07 58% 

ÔNIBUS 06 50% 

AVIÃO 05 42% 

CARRO LOCADO COM 
MOTORISTA 

04 34% 

MOTO TÁXI 02 17% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Os dados nos mostram que para a realização das visitas às cidades do interior 

dos estados os CRESS utilizam distintos meios de transporte, tendo maior incidência 

ainda o uso do táxi (58%) como meio mais viável e seguro para as viagens que têm 

duração de várias horas. Porém, identificamos até mesmo o uso de avião (42%) nos 

estados maiores devido a distância da cidade a ser visitada para a sede do CRESS. 

Ressalte-se que 17% das profissionais acabam utilizando moto táxi em 

algumas cidades para se locomover mais facilmente quando fazem a viagem de 

ônibus, combinando e dobrando os riscos, uma vez que moto táxi oferece uma maior 

insegurança para as profissionais, visto que o índice de acidentes geralmente é maior.  

Então, um desafio que se apresenta é que os próprios municípios não possuem 

uma rede de transporte regular o que em muitos casos atrapalha o planejamento das 

visitas ou exige que as profissionais tenham que pernoitar na cidade retornando 

somente no dia seguinte.  

Assim, as fiscais destacaram as seguintes vantagens e desvantagens com 

relação aos meios de locomoção citados acima:  

 

► A utilização do ônibus não permite a mobilidade necessária para a 

otimização das visitas e se perde muito tempo com o deslocamento;  
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► Com o carro locado é possível fazer um número maior de visitas sem 

depender de transporte público dos municípios e algumas profissionais 

trabalham em áreas muito distantes do centro das cidades;  

► O moto táxi viabiliza a realização do trabalho nos municípios em que ele é a 

única opção de locomoção;  

► O táxi, carro contratado, ônibus ou avião possibilitam uma viagem com mais 

conforto e segurança, tendo profissionais habilitados para se recorrer em caso 

de alguma intercorrência;  

► Não praticar o desvio de função.  

 

Em suma, 8% teceu comentário que nos chamou a atenção, ao destacar a 

vantagem de utilização de um meio adequado de transporte para as visitas que 

permite dar uma “boa visibilidade para o conselho regional sobre as condições de 

trabalho do serviço de fiscalização no âmbito do Serviço Social”, visto que é importante 

mostrar para a categoria que o conselho garante boas condições de trabalho para 

seus/suas trabalhadores/as assim como defende para os/as Assistentes Sociais. 

Assim, entendemos que se faz extremamente necessário que cada conselho 

faça um levantamento sobre a melhor maneira de se locomover para a realização das 

visitas ao interior, elegendo como prioridade as possibilidades que garantirão a 

segurança das profissionais, visto que ao estarem realizando um trabalho externo 

estão sujeitas a situações inesperadas que podem oferecer algum tipo de risco à sua 

vida e também são trabalhadoras que estão representando uma entidade pública em 

nível regional (e federal). 

 

 DAS QUESTÕES REFERENTES À EDUCAÇÃO PERMANENTE 

 

O tópico seguinte do questionário aborda perguntas relacionadas à Educação 

Permanente106, uma vez que o cargo de Agente Fiscal requer o aprofundamento 

contínuo em várias temáticas e legislações que perpassam os vários espaços sócio-

ocupacionais. Além disso, o próprio Conjunto CFESS/CRESS possui uma Política de 

Educação Permanente para os/as profissionais lançada no ano de 2012 que deve ser 

                                         
106 “A educação permanente é uma necessidade em todas as profissões e áreas do conhecimento. Pois 
no contexto atual, a dinâmica e complexa realidade em transformação produz aceleradamente 

questões que precisam ser desveladas e analisadas” (CFESS, 2012, p. 10). 
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considerada como um “[...] instrumento político direcionado a fortalecer a Formação e 

o Exercício Profissional e contribuir para a garantia da qualidade dos serviços 

prestados à população usuária do Serviço Social brasileiro” (CFESS, 2012, p. 6). 

Primeiro perguntamos se as profissionais participaram de alguma atividade de 

capacitação ao assumirem o cargo, no qual surpreendentemente os dados revelaram 

que 75% não participaram de atividades de capacitação ao começarem a atuar como 

fiscal, a seguir explicitado:  

 

Quadro 26 - Participação em atividade de capacitação ao assumir o cargo de Agente Fiscal 

Participação em atividade de 
capacitação ao assumir o 

cargo 

Respostas em valor 

absoluto 

% em relação ao nº total 

de participantes 

Sim 03 25% 

Não 09 75% 

Total 12 100% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Gráfico 25 - Participação em atividade de capacitação ao assumir o cargo de Agente Fiscal 
 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

As profissionais destacaram que quando tinha colegas que já trabalhavam no 

conselho elas que repassaram a rotina e orientações de trabalho e a legislação 

pertinente para estudo primeiramente; 8% destacou que o CRESS disponibilizou a 

SIM

25%

NÃO

75%
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assessoria de uma docente da disciplina de ética durante um ano; enquanto 25% 

salientaram que depois de um tempo conseguiram participar do Seminário Nacional 

de Capacitação das COFIs que trata de algumas discussões que perpassam à 

Fiscalização no Brasil, porém é um evento que dura no máximo 02 (dois) dias não 

conseguindo englobar muitas discussões.  

Cabe destacar que no CRESS/RN geralmente ocorre da mesma maneira, as 

fiscais antigas orientam e esclarecem dúvidas dos/as novos/as fiscais que ingressam 

na carreira, sem ter outro tipo de capacitação mais intensa.  

Destacamos que 8% enfatiza a importância e a necessidade de investimento 

das diretorias em atividades de educação permanente e com uma maior carga horária, 

levando em consideração o caráter técnico/especializado do cargo que precisa 

responder a diversas demandas que exigem pleno conhecimento da legislação, a 

saber: 

 

Acho muito equivocado não existir capacitação para os Agentes Fiscais 
admitidos no Conselho. Nós precisamos ter conhecimento de várias políticas, 
bem como das várias áreas de atuação, além disso necessitamos ter 
conhecimento sobre as normativas profissionais e a instrumentalidade da 
fiscalização. Quando cheguei para trabalhar no CRESS tive que me ‘virar’ 

para dar conta de muita coisa que ainda hoje não me sinto segura. 

 

Ao indagarmos se os CRESS têm realizado atividades internas de capacitação 

para as fiscais e se há a liberação para participação em eventos externos 83% ou seja 

a maioria apontou que o regional em que trabalha não tem investido em atividades 

desse tipo, contudo houve prevalência de respostas em 17% indicando que os CRESS 

estão possibilitando a participação das profissionais em cursos internos que são 

realizados direcionados para a categoria em âmbito geral, como o curso de Ética em 

Movimento, elaboração de laudos e pareceres sociais, e etc.  

Já a liberação para a participação em cursos externos ocorre mediante a prévia 

solicitação à diretoria, no qual a aprovação depende da avaliação dos integrantes das 

diretorias, sem existir uma política com critérios claramente definidos. Veja a 

sistematização e ilustração de tais repostas. 
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Quadro 27 - Realização de atividades internas de capacitação para as fiscais 

Realização de 
atividades internas 

de capacitação 

Respostas em 

valor absoluto 

% em relação ao nº 
total de 

participantes 

Sim 02 17% 

Não 10 83% 

Total 12 100% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
 
 

Quadro 28 - Viabilização de participação em eventos ou cursos externos 

Realização de 
atividades 

externas de 

capacitação 

Respostas em 
valor absoluto 

% em relação ao 
nº total de 

participantes 

Sim 11 92% 

Não 01 8% 

Total 12 100% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Gráfico 26 - Realização de atividades internas de capacitação para as fiscais 
 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

17%

83%

SIM

NÃO
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Gráfico 27 - Viabilização de participação em eventos ou cursos externos 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

  

Ficou evidenciado que a  implementação da Política de Educação Permanente 

do Conjunto CFESS/CRESS no âmbito dos regionais integrantes desta pesquisa para 

42% a política ainda não foi implementada no local em que trabalha, enquanto 34% 

avaliaram de forma positiva, visto que a ela está em construção e é contemplada nos 

eventos realizados, 8% não opinou e 17% afirmaram que consideram que a 

implementação ainda é insuficiente na esfera da fiscalização profissional para a 

obtenção dos objetivos propostos, como mostramos o quadro seguinte. 

 

Quadro 29 - Implementação da Política Nacional de Educação Permanente no Regional 

Implementação da Política de 
Educação Permanente  

Respostas em 
valor absoluto 

% em relação ao nº total de 
participantes 

Nada a declarar 01 8% 

Ainda não foi implementada 05 42% 

Insuficiente 02 17% 

Avaliada de maneira positiva 04 34% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Pode-se inferir que de fato não há uma política de educação permanente e sim 

concessões, compreensão, predisposição à conciliação procurando contemplar. 

SIM
92%

NÃO
8%

SIM

NÃO
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Sendo praticamente impossível liberação integral nos regionais que só tem um/a 

Agente Fiscal. 

Assim, embora o Conjunto CFESS/CRESS venha desenvolvendo várias 

atividades consideradas de capacitação como a realização de seminários temáticos, 

cursos, elaboração de brochuras ou outros documentos de orientação à categoria, 

dentre outras ações, ressaltamos a condição peculiar a que pertence o/a Agente 

Fiscal ao assessorar a diretoria do conselho, os/as profissionais, usuários/as dos 

serviços sociais ou qualquer pessoa que procure tal órgão sobre as diversas 

normativas jurídicas que respaldam legalmente a profissão no Brasil, além dos 

devidos encaminhamentos que cada situação exige, não deixam dúvidas de que a 

educação permanente para a fiscalização é condição sine qua non para a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados pelo CRESS e para a própria efetivação da PNF.  

 

[...] a educação permanente se constitui em um importante instrumento para 
a construção e qualificação de ações cotidianas no exercício da profissão e 

na sua capacidade de organização política. Dessa forma, é necessário 
reconhecê-la também como instrumento fundamental de luta política e 
ideológica (CFESS, 2012, p. 15-16).  

 

As condições objetivas de trabalho se refletem em diversos aspectos da 

atuação profissional, como, por exemplo, na qualidade das ações realizadas e na 

saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras.  

Dada as particularidades e natureza do exercício profissional somadas às 

condições objetivas existentes os/as Agentes Fiscais também estão sujeitos/as a 

apresentarem algum adoecimento em virtude do trabalho desenvolvido ou até mesmo 

sofrer algum tipo de acidente, visto que sua função exige o constante deslocamento 

terrestre e aéreo. 

  

 QUESTÕES REFERENTES À SAÚDE DO/A TRABALHADOR/A 

 

As informações registradas sobre a ocorrência de acidentes de trabalho, no 

qual dentre as 12 participantes da pesquisa, 8% afirmou que já sofreu um acidente de 

trabalho durante o tempo em que se encontra em exercício no CRESS. Veja a 

sistematização desses dados na sequência.  
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Quadro 30 - Ocorrência de acidente de trabalho durante o tempo de atuação profissional no conselho 

 Ocorrência de acidente de 
trabalho durante a atuação no 

CRESS  

Respostas em 
valor absoluto 

% em relação ao nº total de 
participantes 

Sim 01 8% 

Não 11 92% 

Total 12 100% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

  

Gráfico 28 - Ocorrência de acidente de trabalho durante o tempo de atuação profissional no conselho 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

  

Ao questionarmos sobre a ocorrência de algum adoecimento devido à condição 

de trabalho no CRESS obtivemos um dado significativo de que 25% das profissionais 

afirmaram que sim e os 75% restante que ainda não tiveram problemas de saúde 

relacionados ao trabalho de Agente Fiscal, como ilustra o gráfico abaixo. 

 

Quadro 31 - Problema de saúde relacionado a condição de trabalho no CRESS 

Problema de saúde relacionado 
a condição de trabalho no 

CRESS  

Respostas em valor 
absoluto 

% em relação ao nº 
total de 

participantes 

Sim 03 25% 

Não 09 75% 

8%

92%

SIM NÃO
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Total 12 100% 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Gráfico 29 - Problema de saúde relacionado a condição de trabalho no CRESS 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

De tal modo, as profissionais revelaram que sofreram com os seguintes 

problemas de saúde:  

 

► Após visita a um hospital, uma delas ficou doente sendo diagnosticada com 

uma doença chamada citomegalovirose, gerando, um quadro hepático que a 

obrigou a ficar dois meses de licença para tratamento médico;  

► Processo alérgico;  

► Estresse. 

 

Enfim, esses dados da realidade concreta vivenciada e evidenciada pelas 

respostas das Agentes Fiscais dos CRESS da região Nordeste participantes desta 

pesquisa nos permite inferir que 75% dos CRESS tem conseguido oferecer condições 

básicas de trabalho para as profissionais e outros 25% precisa fazer algumas 

adequações, principalmente, nos aspectos éticos, técnicos e estruturais do regional 

para a melhoria do trabalho.  

Para complementar e adensar as informações, também aplicamos um 

questionário com membros das diretorias das gestões do triênio 2014-2017, conforme 

explicitado no próximo item 4.2. 

SIM

25%

NÃO

75%
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4.2 Análise dos dados obtidos através do questionário aplicado com as 

diretorias dos Regionais 

 

 

O questionário aplicado (Cf. Apêndice B) com membros das diretorias do triênio 

2014-2017 foi composto por 13 questões, no qual 04 (quatro) eram fechadas e 09 

(nove) abertas para que os/as participantes pudessem ficar livres para expor a sua 

opinião sobre a temática da pergunta. Nosso objetivo foi o de obter informações que 

contribuam para a nossa análise referente às condições objetivas de trabalho 

disponibilizadas para as Assistentes Sociais que ocupam o cargo de Agente Fiscal 

nos CRESS da região Nordeste. 

Dos 08 (oito) regionais que autorizaram a realização da pesquisa apenas 04 

(quatro) Regionais responderam o questionário, mesmo com todos os esforços 

realizados tais como contato várias vezes com integrantes das diretorias de cada 

regional por meio de envio de e-mail e esclarecimentos sobre a pesquisa. Portanto, 

iremos analisar os dados obtidos levando em consideração as respostas recebidas. 

Ademais, salientamos que um regional optou por não responder algumas perguntas. 

Inicialmente solicitamos algumas informações sobre a parte administrativa dos 

conselhos como, por exemplo, o ano de criação da instituição e identificamos que, 

assim como ocorreu com o CRESS/RN, foram criados logo após a regulamentação 

da profissão em 1962, porém alguns ao estarem localizados em estados menores 

começaram suas atividades na condição de delegacia vinculada a outro regional até 

conseguirem o número necessário de profissionais (500) para tornarem-se um órgão 

autônomo em sua jurisdição, conforme apresentamos no esboço seguinte.  

 

Gráfico 30 – Ano de criação do Regional 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

1962
25%

1963 - como 
delegacia

25%

1982 - tornou-se 
autonômo

25%

Sem resposta
25%
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 Para entender melhor a realidade do regional sobre a questão da 

fiscalização e da inadimplência durante a pesquisa solicitamos os dados sobre a 

quantidade total de profissionais inscritos/as no momento em que responderam e a 

dos/as que estavam ativos/as, além do índice de inadimplência, cujos dados recebidos 

são os seguintes: 

 

Quadro 32 – Número total de profissionais inscritos/as e ativos/as 

 
Período da 
resposta 

Número total 
de 

profissionais 

Número de 
profissionais 

ativos/as 

Índice de 
inadimplência 

Regional 01 Janeiro/2017 5.690 4.177 Quase 70% 

Regional 02 Março/2017 10.502 7.300 30% 

Regional 03 Abril/2017 6.138 4.447 43,12% 

Regional 04 Sem resposta Sem resposta Sem resposta Sem resposta 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Ressalte-se que esses dados já sofreram alterações devido à alta quantidade 

de profissionais que solicitam inscrição diariamente nos CRESS. Assim, identificamos 

que dois regionais possuem uma realidade um pouco parecida levando em 

consideração a quantidade de profissionais que atuam sobre a jurisdição do conselho 

e que podem ser fiscalizados/as. Cabe ressaltar que apresentam semelhanças com 

os dados atuais do CRESS/RN que está com 5.783 profissionais registrados/as ao 

total, sendo 4.515 na condição de ativos/as. 

Sobre a taxa de inadimplência que se revelou alta naquele período e que, 

provavelmente, deve ter variado muito pouco. Esta situação compromete, dessa 

maneira, as atividades que devem ser realizadas pelo CRESS, visto que o orçamento 

financeiro é afetado, especialmente, nos casos em que o percentual afere metade da 

receita que a instituição deveria recolher dos/as profissionais. Destaca-se que o 

CRESS/RN também apresenta taxa de inadimplência alta variando entre 50 e 60%. 

Logo, tais regionais vêm realizando as seguintes ações visando o 

enfrentamento direto às situações de inadimplência:  



150 
  

 

Figura 04 – Ações de enfrentamento a inadimplência

 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Conforme orientação do Conselho Federal, os CRESS relataram que vêm 

desenvolvendo ações que priorizam as orientações políticas-pedagógicas, 

objetivando que os/as profissionais tenham consciência de que a anuidade é um 

tributo obrigatório que permite a manutenção do conselho e das ações administrativas 

e políticas que por ele devem ser realizadas, então, um conselho forte depende da 

contribuição e participação da própria categoria.  

Dessa maneira, compreendemos que o processo de realização de campanhas 

educativas aliadas aos procedimentos administrativos, devendo ser executados pelos 

CRESS de acordo com as normativas do Tribunal de Contas da União (TCU), 

possibilitam o enfrentamento às altas taxas de inadimplência de maneira efetiva, 

sendo necessário o seu constante monitoramento e controle.   

Ao requerermos informações sobre as relações trabalhistas mais diretamente 

verificamos que as informações repassadas nos mostram que a quantidade de 

trabalhadores e trabalhadoras dos respectivos regionais é bastante pequena o que 

implica diretamente na dificuldade em realizar as diversas atividades que cabem ao 

InadimplênciaVisitas de 
fiscalização

Eventos de cunho 
político-pedagógico

Uso das mídias 
sociais para 

sensibilização/ 
conscientização da 

categoria através da 
realização de 
campanhas

Cobranças 
administrativas via 
Correios e e-mail

Possibilidade de 
parcelamento dos 
débitos em até 20 

vezes

Inserção de 
profissionais na 
Dívida Ativa da 

União

Contratação de 
funcionário 

específico para 
desenvolver as 

ações de controle e 
enfrentamento

Implantação do 
serviço de cartão de 

crédito
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conselho e até mesmo nas ações destinadas a conseguir o aumento da adimplência, 

como observa-se no quadro a seguir.  

 

Quadro 33 – Número de servidores/as x número de profissionais ativos/as por Regional 

 
Número total de 

servidores/as 

Número de 
profissionais 

ativos/as 

Nº absoluto de 
respostas 

Regional 01 08 4.177 01 

Regional 02 09 7.300 01 

Regional 03 09 4.447 01 

Regional 04 Sem resposta Sem resposta 00 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

O CRESS/RN, por exemplo, passa pela mesma situação de ter uma equipe de 

trabalho reduzida sobrecarregando os/as trabalhadores/as existentes, no qual temos 

05 (cinco) funcionárias efetivas (Administrativo, Fiscal, Jornalista), 03 (três) cargos 

comissionados (Coordenação Executiva, Assessorias Contábil e Jurídica), 01 (um) 

prestador de serviços na área de informática. Uma desvantagem em ter alguns cargos 

que não são efetivos, como a coordenação/secretaria executiva e a assessoria jurídica 

é que quando acaba o contrato ou a interesse da gestão o/a profissional deixa o cargo 

e boa parte do trabalho que vinha sendo desenvolvido tem que ser reiniciado e, às 

vezes, modificado. Logo, pensando na qualidade e continuidade do trabalho 

desenvolvido pelos Regionais, defendemos a importância da realização de concurso 

público para todas as categorias profissionais que no dia a dia são fundamentais para 

o funcionamento deles. 

Dos membros da diretoria que responderam ao questionário, verificamos que 

75% que equivale a 03 (três) regionais afirmaram realizar acordo coletivo com os/as 

trabalhadores/as visando firmar direitos e deveres entre as partes envolvidas. Além 

disso, somente um CRESS já possui um Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

(PCCS) instituído desde o ano de 2015 e nos demais encontra-se em processo de 

construção, sendo que dois afirmaram que a projeção de implementação era o 
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primeiro semestre de 2017, considerando que haveria a mudança de gestão a partir 

do mês de maio.  

Além disso, nenhum regional informou acerca da existência de outro 

documento jurídico-normativo ou resoluções internas que expressem os critérios 

utilizados em relação à carreira, cargos e salários que seja relacionado à garantia de 

direitos e/ou benefícios trabalhistas. No esboço seguinte expomos os dados aqui 

mencionados. 

 

Quadro 34 – Direitos trabalhistas / documentos normativos 

 
Realização 
de Acordo 
Coletivo 

Existência 
de Plano 

de Cargos, 
Carreiras e 

Salários 
(PCCS) 

Tempo 
em 

vigência 

Alteração 
após a 

implantação 

Previsão de 
implantação 

Existência de 
outro 

documento 
jurídico-

normativo 
construído 

para respaldar 
a garantia de 

direitos 

Reg. 

01 
Sim 

Em 
processo 

de 
construção 

-- -- 
Primeiro 

semestre de 

2017 

Não 

Reg. 

02 
Sim 

Em 
processo 

de 
construção 

-- -- Sem previsão Não 

Reg. 

03 
Sim Sim 2015 Não -- Não 

Reg. 

04 
Sem 

resposta 

Em 
processo 

de 

construção 

-- -- Maio/2017 Não 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

É importante destacarmos que nesse aspecto encontramos uma divergência 

entre o dado coletado junto às Agentes Fiscais e aqui já tratado no que diz respeito a 

quantidade de regionais que estão em processo de elaboração do PCCS. Aqui 

identificamos 03 (três) regionais que relataram essa providência, enquanto na 

resposta das Agentes Fiscais foi informado que somente dois conselhos (17%) 

estavam elaborando o seu PCCS.  
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Vale lembrar que a elaboração e implantação de PCCS nos CRESS é uma 

deliberação aprovada pelo Conjunto CFESS/CRESS no âmbito do eixo administrativo-

financeiro nos últimos encontros quando a discussão sobre a garantia de direitos 

trabalhistas dos trabalhadores e das trabalhadoras do conjunto passou a ser realizada 

de maneira mais aprofundada.  

Na sequência passamos a solicitar informações relacionadas diretamente à 

fiscalização e as condições de trabalho das Agentes Fiscais, cujos elementos 

identificados exibiremos na sequência. 

Assim, o quadro abaixo ilustra que três regionais (75%) destacaram que o 

número de Agentes Fiscais existente na data em que contribuíram com a pesquisa 

era de que dois deles contavam com 03 (três) profissionais e um com duas. Somente 

um regional apontou que uma das fiscais estava em processo de afastamento das 

atividades durante 06 (seis) meses e com remuneração devido ao cumprimento de 

licença-maternidade solicitada pela trabalhadora. Acreditamos que em virtude do 

tempo decorrido a profissional afastada já deve ter retornado a sua função 

completando a equipe de fiscais do regional.  

 

Quadro 35 – Dados sobre Agentes Fiscais no Regional NE 

 
Número 
de AF 

Existência 
de AF 

afastado/a / 
Quant. 

Tempo de 
afastamento 

Motivo 
Tipo de 

afastamento 

Regional 
01 

03 Sim - 01 06 meses 
Licença-

maternidade 
Com 

remuneração 

Regional 
02 

03 Não -- -- -- 

Regional 
03 

02 Não -- -- -- 

Regional 
04 

Sem 
resposta 

Sem 
resposta 

Sem resposta 
Sem 

resposta 
Sem 

resposta 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

No que diz respeito à realização de concursos públicos no CRESS com vagas 

para Agente Fiscal verificamos que os últimos certames desenvolvidos foram nos 
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anos de 2007, 2009 e 2015. Nos dois primeiros concursos foram nomeadas e 

assumiram o cargo uma profissional em cada regional e duas tomaram posse 

provenientes do concurso de 2015. Com relação a este último, a representação da 

diretoria afirmou que a gestão não tinha pretensão de convocar mais profissionais até 

o final da gestão (maio de 2017), conforme mostram os dados especificados no quadro 

abaixo.  

 

Quadro 36 – Concurso para o cargo de Agente Fiscal 

 

Último 
concurso 
público 

realizado 

Número de 
profissionais que 

assumiram o cargo 

Pretensão de 
convocar mais 
AF até o final 

da gestão 

Regional 01 2015 02 Não 

Regional 02 2007 01 Encerrado 

Regional 03 2009 01 Encerrado 

Regional 04 Sem resposta Sem resposta Sem resposta 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Assim, mais uma vez devemos enfatizar que boa parte dos regionais decorrem 

um longo período de tempo sem a contratação de novos/as profissionais, como no 

caso dos regionais aqui explicitados os últimos certames ocorreram em média há 10 

anos. Já a quantidade de profissionais que se inscreveram no CRESS aumentou 

expressivamente chegando a duplicar a quantia em alguns casos, ou seja, as ações 

a serem realizadas também se intensificaram com o novo perfil profissional dos/as 

Assistentes Sociais e com as transformações socioeconômicas ocorridas na 

sociedade brasileira na última década.   

Nesta perspectiva, perguntamos como as diretorias avaliavam a relação entre 

o número de Agentes Fiscais, a abrangência da jurisdição e o quantitativo de 

demandas recebidas pela Comissão de Orientação e Fiscalização (COFI) diariamente 

com o objetivo de verificar como as gestões analisavam essa questão que afeta 

diretamente as condições de trabalho dessas profissionais e, ainda, a atuação do 

conselho (em nosso ponto de vista) no âmbito de sua função precípua que é a 
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fiscalização do exercício profissional dos/as Assistentes Sociais. Recebemos as 

seguintes contribuições sobre o tema: 

 

Figura 05 -  Avaliação sobre a relação entre o número de AF, a área de abrangência e 
quantidade de demandas recebidas pela COFI 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Esses dados indicam que duas das gestões (50%) compreendiam a 

necessidade de ampliação do número de Agentes Fiscais, no qual um indicou a 

situação financeira do regional como fator que não permite a alteração do quadro 

constatado. Os outros dois CRESS avaliaram que o quantitativo (três e duas fiscais, 

respectivamente) estava suficiente para o atendimento das demandas recebidas.   

Quanto a avaliação da gestão sobre as condições do Conselho 100% dos 

regionais expressaram que consideravam que tais condições estavam adequadas às 

normativas do conjunto CFESS/CRESS e trabalhistas, conforme detalhamos no 

quadro na sequência. 

 

 

 

 

 

Regional 01

• "A quantidade de agentes fiscais não atende à real necessidade do Regional,
considerando as inúmeras demandas apresentadas e em constante crescimento. A
situação financeira do regional impede a ampliação do quadro de profissionais".

Regional 02

• "O quantitativo de profissionais talvez não seja nosso maior problema, e sim a
concentração do domicílio dos mesmos na capital".

Regional 03

• "Considerando a dimensão do estado com seus 217 municípios e as demandas atuais de
fiscalização, seria necessário mais um/uma Agente Fiscal".

Regional 04

• "Avaliamos que até o momento o quantitativo de Agentes Fiscais é suficiente para o 
atendimento das demandas".
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Quadro 37 - Avaliação da gestão sobre as condições objetivas de trabalho 
disponibilizadas para as Agentes Fiscais 

Regional 

Avaliação da gestão sobre as 
condições objetivas de 

trabalho disponibilizadas 
para as Agentes Fiscais 

Número de respostas em 
valores absolutos 

Regional 01 

“[...] Adequadas às Resolução 
CFESS 493/2006, respeitando 

a dignidade da profissão de 
Assistente Social, por meio do 
respeito à legislação trabalhista 
e ordenamento do Conjunto”. 

01 

Regional 02 

“As condições estão 
asseguradas de acordo com as 

pactuações realizadas entre 
agentes fiscais de diretoria do 

conselho”. 

01 

Regional 03 

“As condições são adequadas 
tendo em vista a garantia de 

espaço físico reservado para o 
atendimento, materiais e 

equipamentos para condução 
digna do trabalho”. 

01 

Regional 04 
“Avaliamos que as condições 

de trabalho atendem as 
exigências do serviço”. 

01 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Contudo, é importante salientar que verificamos que um regional apresenta 

resposta diversa da apresentada pelas fiscais participantes que consideram que não 

há condições éticas e técnicas adequadas para a realização das atividades da 

fiscalização assim como preconiza as orientações do CFESS, uma vez que não há 

sala disponível para a realização de atendimentos individuais aos/às Assistentes 

Sociais e/ou estudantes que procuram a COFI. 

Foi verificado ainda se os regionais estavam realizando ações visando à 

melhoria das condições éticas e técnicas de trabalho para as Agentes Fiscais, 

conforme orienta a Resolução CFESS Nº 493/06. Assim, obtivemos que 50% dos 

regionais alegaram que realizaram sim ações de melhorias, 25% não opinou e 25% 

relatou que não tinha investido nesses tipos de ações nos últimos tempos, conforme 

vemos no esboço a seguir. 
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Gráfico 31 – Realização de ações de melhoria das condições éticas e técnicas de trabalho 

para as Agentes Fiscais

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Duas diretorias (50%) destacaram que realizaram atividades a fim da 

adequação das condições éticas e técnicas de trabalho das Agentes Fiscais durante 

a sua gestão; uma diretoria (25%) apenas afirmou que assegura as condições de 

acordo com o Código de Ética da Profissão e normativas do conjunto; e a outra (25%) 

não opinou sobre essa indagação. Tais informações podem ser conferidas na figura 

abaixo. 

 

Figura 06 – Ações desenvolvidas pela gestão para a adequação das condições éticas e 
técnicas de trabalho para as fiscais 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

50%

25%

25%

Sim

Não

Sem resposta

Regional 01

• "A gestão, desde o seu início (2014), vem investindo nas condições de trabalho das agentes fiscais do CRESS,

adquirindo uma nova sede, bem localizada, com sala específica para a COFI (climatizada), com armários e
computadores novos, além da garantia de salário-base defendido pelo Conjunto CFESS-CRESS como piso salarial
nacional (R$ 3.720,00), acrescido de benefícios, respeito ao banco de horas das profissionais e à sua organização

sindical".

Regional 02
• Sem resposta

Regional 03

• "O CRESS vem mantendo a garantia das condições éticas e técnicas de acordo com o Código de Ética e

Normativas do CFESS".

Regional 04

• "Participação nos seminários de fiscalização, encontros regionais e nacionais. Aquisição de impressora e ar
condicionado para o setor. No processo de mudança de endereço de sede, foi disponibilizada sala exclusiva
para o serviço de fiscalização".
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As ações destacadas mostram que realmente houve uma melhoria nas 

condições de trabalho das fiscais com as alterações citadas, principalmente, ao 

disponibilizarem sala própria para atendimentos e demais equipamentos necessários. 

Um fato bastante positivo apontado foi a garantia de remuneração no valor do piso 

salarial para as Agentes Fiscais defendido pelo conjunto CFESS/CRESS através de 

projeto de lei que se encontra em análise no congresso nacional.  

Essas informações nos revela também que se tais adequações foram 

necessárias significa dizer que anteriormente as condições de trabalho 

disponibilizadas para as profissionais estavam bastante aquém aos requisitos 

mínimos dispostos pela Resolução CFESS nº 493/2006, principalmente, o aspecto da 

garantia do sigilo das informações dos/as usuários/as atendidos/as. 

Portanto, mesmo com metade da quantidade de contribuições que se 

objetivava receber foi possível obter algumas informações bastante relevantes para a 

compreensão e análise crítica sobre a temática do estudo ora exposto, como análises 

diferentes sobre determinadas situações por parte das diretorias e das profissionais 

que são responsáveis pela execução da maioria das ações desenvolvidas pelas 

COFis nos CRESS e são o elo entre a gestão e a categoria profissional, além de dar 

continuidade às atividades que vinham sendo desenvolvidas após as mudanças de 

gestão, por isso a necessidade do investimento em condições que garantam a 

construção de uma carreira e que os/as profissionais se sintam motivados/as a isso.  

E, mais uma vez, é incoerente o Conselho representado pelo/a fiscal ir fiscalizar 

uma instituição irregular estando apresentando situação similar, indicando a 

necessidade dos regionais priorizarem de forma mais contundente a melhoria das 

condições objetivas de trabalho dos/as Agentes Fiscais em seus diversos aspectos, 

considerando também as condições dos/as demais trabalhadores/as dos CRESS.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A onda longa de crise de acumulação do capital e suas estratégias de 

restauração, iniciada nos anos 1970, em nível internacional, tem se dado através de 

medidas regressivas em relação aos direitos sociais e trabalhistas com o objetivo de 

realizar a reprodução ampliada do capital buscando extrair mais trabalho excedente 

e, portanto, aumentar a extração de mais-valia. Desta forma, vem atingindo fortemente 

o conjunto da classe trabalhadora, reduzindo salários, aviltando as condições de 

trabalho, retirando direitos sociais e trabalhistas, possibilitados pela flexibilização dos 

contratos mediante a generalização dos processos de terceirização e dos contratos 

temporários como uma das expressões da natureza despótica do capital.  

Os danosos impactos dessas recentes transformações no mundo do trabalho 

têm fragilizado direitos por meio da adoção de “novos” modos de gestão da força de 

trabalho baseados na flexibilização, na polivalência, na intensificação do trabalho e na 

terceirização das contratações que visam a produção de mais trabalho excedente, ou 

seja, de reprodução ampliada de capital para os donos dos meios de produção.  

Em particular no que se refere a contrarreforma trabalhista a qual permite a 

prevalência do acordado sobre o legislado, com forte tendência a intensificação de 

acordos informais, razão pela qual os movimentos que se contrapõem a regressão 

dos direitos devem aprofundar o debate e redobrar os cuidados já existentes no 

sentido de não reproduzirmos a lógica regressiva.  

Todos esses aspectos contribuem diretamente para a precarização das 

condições de trabalho, com o estabelecimento de vínculos trabalhistas desprotegidos, 

o aumento da sobrecarga de atividades, baixos salários ou congelamento de valores, 

locais de trabalho insalubres, dentre outras situações.  

A consequência tem se traduzido nos altos índices de afastamentos do trabalho 

ocasionados por doenças ocupacionais que têm se elevado bastante na última 

década, com maior destaque para situações de profissionais com estresse ou 

depressão.  

No Brasil essas novas estratégias que aprofundam a lógica destrutiva do capital 

vêm sendo incorporada a partir do ano de 1990 com a eleição do ex-presidente 

Fernando Collor de Melo, cujo programa de governo foi consolidado pelo governo de 

Fernando Henrique Cardoso e vem sendo aprofundado ao longo dos anos 2000 a 



160 
  

partir da adoção e da efetivação do neoliberalismo e seus ideais no Brasil. O atual 

governo ilegítimo do Presidente Temer vem sendo marcado por drásticos cortes nos 

gastos sociais, agressivos e fulminantes ataques aos direitos sociais dos/as 

trabalhadores/as brasileiros/as, dentre os quais, podemos citar como exemplos dessa 

conjuntura os seguintes acontecimentos:  

 

1) Redução do gasto público com congelamento do orçamento durante 20 

anos para gastos sociais;  

2) Aumento de impostos e contribuições sociais que recaem sobre os/as 

trabalhadores/as ao invés de ser realizada a taxação das grandes fortunas;  

3) Aprovação da Lei da Terceirização, no qual até as atividades fim das 

instituições públicas poderão ser terceirizadas, maneira de contratação que 

consideramos extremamente precária, visto que esse/a trabalhador/a 

percebe, em sua maioria, salário inferior aos demais colegas, não possui 

direito a férias e ao décimo terceiro salário, além de estar mais vulnerável a 

sofrer algum tipo de acidente, sendo, portanto, um vínculo inseguro;  

4) Aprovação da reforma trabalhista com a modificação de vários artigos da 

CLT que permitirão a fragilização dessa lei em diversos aspectos que foi 

elaborada com o intuito de proteção aos direitos dos/as trabalhadores/as a 

partir da criação de normas a serem cumpridas pelas entidades 

empregadoras;  

5) Proposta de reforma da previdência, enviada ao congresso e ainda em 

tramitação, que visa aumentar a idade mínima para aposentadoria, para 

homens 65 anos e mulheres 62 anos, bem como aumentar o tempo de 

contribuição para 40 anos para aposentadoria integral com o claro objetivo 

de explorar mais a classe trabalhadora que, em sua maioria, talvez não 

consiga se aposentar, já que é preciso começar a contribuir com cerca de 

16 anos de idade.  

 

Portanto, no Brasil essa conjuntura tem sido ainda mais perversa que em nível 

internacional, haja vista que encontra na fragilidade de organização da classe 

trabalhadora e na ampla unidade da classe dominante, um ambiente fértil para 

sucessivas e avassaladoras ofensivas contra os direitos conquistados, os quais ainda 

estavam sendo parcialmente efetivados pós Constituição Federal de 1988, vide as 
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inúmeras Emendas Constitucionais com essa finalidade, aqui discutidas no Capítulo 

2. 

Esse cenário de ofensiva do capital pela via da regressão dos direitos, contribui 

decisivamente para o agravamento das diversas expressões da Questão Social que 

atingem a classe trabalhadora, com destaque para o aumento da pauperização e da 

desigualdade social em nosso país, evidenciando a sua face desumana e que não é 

possível haver garantia de direitos e emancipação humana plena sob os ditames do 

capital. 

Esses ataques aos direitos se dão mediante uma reforma moral que reatualiza 

ideias conservadoras, moralistas e preconceituosas. Ancorados na exacerbação do 

individualismo estimula-se à descrença na capacidade de organização coletiva da 

classe trabalhadora, que somadas à fragmentação da organização em razão das 

terceirizações, privatizações e dos contratos temporários tem enfraquecido a já frágil 

organização sindical e política da classe trabalhadora no Brasil.  

A transformação dessa realidade exige a reorganização e politização da classe 

trabalhadora na perspectiva de construir uma unidade na luta em direção à própria 

construção da consciência de classe para si de forma a assumir sua condição de 

sujeito revolucionário da história e a sua unidade em busca da superação do atual 

sistema e a constituição de uma nova sociedade pautada na liberdade, na igualdade 

e na efetivação da plena emancipação humana.   

O/a Assistente Social que enquanto trabalhador/a assalariado/a necessita 

vender a sua força de trabalho para a manutenção da sua sobrevivência e 

necessidades básicas é requisitado pelas instituições a atuar diretamente no 

enfrentamento das problemáticas vivenciadas pela população. Nessa condição está 

submetido/a a todas as relações contraditórias entre capital e trabalho e suas 

consequências que se expressam, principalmente, na precarização dessas relações, 

conforme explicitamos ao longo deste estudo.  

Os/as Assistentes Sociais, através de suas organizações coletivas, 

especialmente através do conjunto CFESS/CRESS, têm se posicionado contra tais 

ataques aos direitos dos/as trabalhadores/as, inclusive denunciando o aviltamento e 

desrespeitos aos seus direitos. Muitas vezes essas violações de direitos são 

apresentadas aos CRESS, especialmente aos/às Agentes Fiscais na forma de 

solicitações de orientações ou de intervenção junto às instituições para a melhoria das 

condições de trabalho e defesa da profissão. O/a Agente Fiscal é, portanto, o/a 
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profissional que recebe na maioria das vezes as demandas apresentadas pela 

categoria à COFI ou a Diretoria do Conselho, sendo, também, responsável por dar 

continuidade às ações permanentes da fiscalização mesmo com a mudança da 

gestão.   

O exercício do trabalho do/a Agente Fiscal nos CRESS também está submetido 

à condição de assalariamento, por conseguinte, mesmo que atue em uma instituição 

de representação da categoria que lhe proporcione mais autonomia profissional ainda 

não está isento/a de ter as suas condições de trabalho precarizadas, assim como 

ocorre com o conjunto da classe trabalhadora, visto que os determinantes da crise do 

capital que incidem sobre a categoria dos/as Assistentes Sociais também se refletem 

no Conselho como a alta taxa de inadimplência registrada por alguns regionais e já 

apontados neste estudo. 

Assim, esta pesquisa se propôs a analisar as condições objetivas de trabalho 

das Agentes Fiscais da Região Nordeste no sentido de conhecer com mais 

profundidade a realidade dessas profissionais a fim de visibilizar essa área de atuação 

para a categoria e que permitisse pensar proposições de melhorias de tais condições.  

Apesar de alguns desafios enfrentados durante a realização da mesma, 

avaliamos que conseguimos alcançar os objetivos elencados durante a elaboração da 

pesquisa e que as questões norteadoras escolhidas nos permitiram obter as 

informações aqui expostas e analisadas que foram fundamentais para a nossa 

observação e compreensão da temática. 

Desta maneira, em concordância com os dados apresentados no capítulo 4, o 

estudo realizado nos permitiu constatar os seguintes resultados:  

 

 Metade das Agentes Fiscais participantes deste estudo afirmaram possuir outro 

vínculo trabalhista além do CRESS em virtude da necessidade de 

complementação da renda familiar e atendimento das suas necessidades 

básicas de sobrevivência; 

 Há uma variação salarial para o cargo de Agente Fiscal, no qual a maioria 75% 

recebia uma média de 04 a 05 salários mínimos, porém, também identificamos 

que 8% percebe remuneração entre 02 a 03 salários mínimos (mesma 

realidade do CRESS/RN), isto é, valor inferior ao piso salarial defendido pela 

categoria e pelo Conjunto CFESS/CRESS;  
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 Cerca de 83% das profissionais são filiadas a Sindicatos voltados para a defesa 

dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras de Conselhos de 

Fiscalização Profissional, porém, boa parte delas não participa efetivamente 

das atividades realizadas por estas entidades e algumas já chegaram a solicitar 

a intervenção do Sindicato em situações trabalhistas envolvendo o CRESS; 

 Sete Regionais (87%) têm firmado Acordo Coletivo com os/as trabalhadores/as 

anualmente. 62% dos 08 (oito) CRESS já possuem Plano de Cargos, Carreiras 

e Salários elaborados e sendo implementados (alguns já precisaram sofrer 

algumas alterações), 01 (um) não tem e 02 (dois) estavam em processo de 

construção do documento;  

 As horas extras de trabalho realizadas pelas profissionais são registradas e 

pagas, em 62% dos regionais, através de um Banco de Horas, no qual as 

profissionais vão compensando a partir de acordo realizado com a Diretoria 

sobre as datas em que podem ser liberadas do trabalho; 13% realizam o 

pagamento em pecúnia, mas devido a insuficiência financeira dos conselhos 

esse tipo de pagamento é efetuado poucas vezes pelos Regionais; 

 A quantidade atual de Agentes Fiscais na maioria dos CRESS pesquisados se 

apresenta insuficiente para o atendimento das demandas que chegam à 

Comissão de Orientação e fiscalização (COFI), em virtude do grande aumento 

do número de profissionais inscritos/as nos últimos anos, ocasionando, em 

alguns casos, sobrecarga de trabalho para as profissionais, afetando 

diretamente a qualidade do trabalho desenvolvido, uma vez que esse quadro 

técnico não foi ampliado com o aumento das demandas na maior parte dos 

Regionais; 

 As principais dificuldades apontadas para a realização do trabalho pelas 

Agentes Fiscais foram: quantidade alta de demandas a serem respondidas; 

falta de funcionários do setor administrativo para auxiliar nas atividades desse 

caráter; falta de condições financeiras para maior investimento na fiscalização; 

falta de condições éticas e éticas de trabalho; salários baixos; tensão 

envolvendo as relações trabalhistas dadas no âmbito do CRESS; 

 O aprofundamento da precarização das condições de trabalho tem rebatido 

fortemente no mercado de trabalho para os/as Assistentes Sociais e, desta 

maneira, tem impactado nos CRESS por meio da ampliação das requisições 

que chegam ao CRESS para intervenção em situações de violação de direitos 
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dos/as profissionais com relação as condições de trabalho e no aumento do 

índice de inadimplência e, ao mesmo tempo, os/as Agentes Fiscais que estão 

inseridos/as nos CRESS na condição de trabalhadores/as também passam por 

situações de precarização das relações trabalhistas no âmbito do Conselho, 

conforme mostram os dados expostos no capítulo 4; 

 Há também uma grande variação entre os Conselhos com relação aos meios 

de transporte que disponibilizam para as Agentes Fiscais realizarem as visitas 

de fiscalização nas capitais dos Estados e nos municípios do interior, no qual 

identificamos até mesmo o uso de moto táxi, sendo uma situação que coloca 

em risco a segurança e a vida das profissionais, assim como relatado por elas 

nos casos de contratação de motoristas desconhecidos, principalmente, 

quando necessitam ir ao interior e pernoitar nas cidades; 

 A aprovação da Resolução CFESS nº 493/06 pelo Conjunto CFESS/CRESS 

contribuiu para a melhoria das condições éticas e técnicas de trabalho para as 

Agentes Fiscais em alguns Regionais pesquisados; 

 A maioria dos CRESS (75%) apresentam condições básicas de trabalho no que 

diz respeito a disponibilização de equipamentos técnicos necessários 

(computador, telefone, impressora, dentre outros) para a realização das 

atividades a serem desenvolvidas pelas Agentes Fiscais em consonância com 

as disposições normativas da Política Nacional de Fiscalização; 

 Foi constatado insuficiente investimento em ações de capacitação continuada 

para as Agentes Fiscais que necessitam sempre estar preparadas e 

instrumentalizadas sobre os procedimentos cabíveis a serem seguidos nas 

mais diversas situações de irregularidades e violações à nossa legislação 

profissional que são identificadas e/ou encaminhadas aos CRESS 

cotidianamente;  

 As altas taxas de inadimplência na maioria dos 08 (oito) Regionais pesquisados 

constitui-se em um dos principais fatores que impedem a contratação de mais 

profissionais para o cargo de Agente Fiscal, além da realização de outras ações 

de estruturação para o funcionamento da COFI. 

 

Nesse sentido, considerando os fatos mencionados acima, teceremos as 

seguintes recomendações que podem ser utilizados pelos CRESS como sugestões 

que visam contribuir para a melhoria das condições objetivas de trabalho das 
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Assistentes Sociais que atuam nos CRESS da Região Nordeste na função de Agente 

Fiscal: 

 

 Indispensabilidade do cumprimento do piso salarial para os/as Agentes Fiscais 

do Conjunto CFESS/CRESS ou estabelecimento de valor para o cargo em nível 

nacional, visto que, apesar das diferentes realidades de trabalho nos Regionais, 

as funções atribuídas a esses profissionais são as estabelecidas na PNF; 

 Necessidade de adequação das condições éticas e técnicas de trabalho das 

Agentes Fiscais por alguns Regionais pesquisados, conforme as disposições da 

Resolução CFESS nº 493/06, visto que apresentam situações que são 

consideradas inadequadas e até irregulares.  Situação indicadora de que poucas 

gestões investiram em ações que visassem a melhoria das condições de 

trabalho das Agentes Fiscais, como a disponibilização de uma sala exclusiva 

para a fiscalização ou de demais equipamentos necessários a execução do 

trabalho;  

 Primordialidade do Conjunto CFESS/CRESS elaborar um documento o mais 

breve possível, que especifique os parâmetros mínimos para a estruturação das 

COFIS levando em consideração as diversas condições atuais de funcionamento 

dessas Comissões nos Regionais, conforme aqui apresentamos, e que 

possibilite a adequação das condições de trabalho dos/as Agentes Fiscais não 

só da Região Nordeste, mas em todo o país, visando a qualidade dos serviços 

prestados à categoria e a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras 

que possuem como espaço sócio-ocupacional as referidas entidades. 

 Realização de um estudo pelo Conjunto CFESS/CRESS que estabeleça um 

parâmetro que disponha sobre a média de Agentes Fiscais do CRESS em 

relação a base de profissionais existente no Regional, visto que atualmente 

temos no Brasil cerca de 180 mil Assistentes Sociais inscritos/as e mais cerca 

de 150 mil estudantes de Serviço Social (segundo o MEC) que se graduarão em 

breve e somente cerca de 72 Agentes Fiscais no país. 

 É preciso ser realizado um maior investimento no âmbito do Conjunto 

CFESS/CRESS em Educação Permanente continuada para os/as Agentes 

Fiscais em razão da peculiaridade do cargo que requisita uma carga alta de 

conhecimentos sobre diversas temáticas e legislações e, uma vez que, a maioria 

relatou que não participou de capacitação quando assumiram o cargo tendo que 
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tentar compreender e realizar as ações sem ter um esclarecimento maior sobre 

os procedimentos a serem tomados; 

 Elaboração e implementação de Plano de Cargos, Carreiras, e Salários 

(PCCS)107 em todos os Regionais para a construção de uma sólida e atrativa 

carreira profissional (progressão salarial compatível e benefícios trabalhistas 

garantidos) para o/a Agente Fiscal no âmbito dos CRESS; 

 Realização de um planejamento estratégico pelos CRESS visando a elaboração 

de ações permanentes de enfrentamento a inadimplência, já que essa condição 

tem afetado intensamente o orçamento financeiro desses Regionais cujas 

implicações, por conseguinte, refletem diretamente no funcionamento da 

entidade e nas condições de trabalho que são disponibilizadas aos/as 

trabalhadores/as; 

 Recomendamos que as novas diretorias que assumiram a gestão dos CRESS 

no triênio 2017-2020 conversem com as Agentes Fiscais para discutirem todos 

os detalhes que perpassam essas questões em sua essência e que coloquem 

como prioridade da gestão o aumento da equipe de Agentes Fiscais, visando 

assim a melhoria do serviço de fiscalização oferecido à categoria dos/as 

Assistentes Sociais e ainda de um aspecto da condição de trabalho das 

profissionais. 

 Promoção de uma campanha nacional de valorização do trabalho desenvolvido 

pelo/a Agente Fiscal que, enquanto Assistente Social e trabalhador/a 

assalariado/a, ainda é pouco reconhecido por parte da própria categoria que se 

insere nas direções dos CRESS, visando, assim, o estabelecimento de requisitos 

que possibilitem condições objetivas de trabalho adequadas, considerando os 

aspectos técnicos, segurança dos/as profissionais durante a sua atuação e a 

garantia de direitos trabalhistas, assim como defendido pelo Conjunto 

CFESS/CRESS para a classe trabalhadora.  

 

Pelo exposto, inferimos que o devido reconhecimento dos/as Agentes Fiscais 

enquanto trabalhadores/as e o investimento na melhoria de suas condições de 

trabalho, considerando os aspectos éticos e técnicos, equipamentos necessários para 

                                         
107 Estamos nos detendo na carreira do/a Agente Fiscal, mas defendemos a garantia de carreira 
adequada e demais benefícios trabalhistas também para os/as demais trabalhadores/as do Conjunto 

CFESS/CRESS. 
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desenvolvimento das atividades, a condição salarial e de construção de uma carreira 

são requisitos indispensáveis para promover a continuidade da execução da Política 

Nacional de Fiscalização (PNF) com maior qualidade e, consequentemente, para o 

fortalecimento do projeto ético-político da profissão de Serviço Social. 

Por fim, consideramos que esta pesquisa constituiu um passo para nos 

aproximarmos da realidade que condiciona o fazer profissional, suas peculiaridades e 

as principais dificuldades vivenciadas pelas Assistentes Sociais que exercem o cargo 

de Agente Fiscal, sendo, por conseguinte, trabalhadoras assalariadas cujos 

empregadores são os CRESS da Região Nordeste.  

Nesse sentido, convidamos a nossa categoria profissional a aprofundar as 

reflexões sobre a importância da atuação do/a Agente Fiscal para a própria defesa da 

categoria dos/as Assistentes Sociais. Seja no sentido de continuar esse debate em 

outros estudos ou unindo forças para assegurarmos efetivas melhorias nas condições 

de trabalho, salário e carreira dos/as Agentes Fiscais como parte das estratégias para 

o próprio aumento do respeito ao exercício profissional dos/as Assistentes Sociais na 

realidade brasileira. 
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APÊNDICE A -  QUESTIONÁRIO APLICADO COM AS AGENTES FISCAIS  
  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 
MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

 
INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 
1. Nº DA REGIÃO: _________ 

2. DATA DE ADMISSÃO NO CRESS: _____________ 

3. POSSUI OUTRO VÍNCULO EMPREGATÍCIO? 

      Sim           Não 

4. QUAL O SEU GRAU DE FORMAÇÃO? 

      Graduação          Especialização           Mestrado         Doutorado  

  

RELAÇÕES TRABALHISTAS 
 

5. QUAL A SUA REFERÊNCIA SALARIAL? 

       02 a 03 salários mínimos                         06 a 07 salários mínimos                    

       04 a 05 salários mínimos                         08 a 10 salários mínimos     

6. QUAL A DATA-BASE UTILIZADA COMO REFERÊNCIA PARA DISCUSSÃO SOBRE 

AUMENTO SALARIAL E DOS DEMAIS BENEFÍCIOS TRABALHISTAS?       

_____________________________   

7. EXISTE SINDICATO QUE ABRANGE OS/AS FUNCIONÁRIOS/AS DE CONSELHOS 

DE FISCALIZAÇÃO NO SEU ESTADO?        Sim         Não 

      EM CASO DE RESPONDER SIM:  

           QUAL O NOME DO SINDICATO? 

           ______________________________________________________________ 

É AFILIADA AO MESMO?           Sim            Não    

JÁ ACIONOU O SINDICATO PARA INTERVENÇÃO EM ALGUMA QUESTÃO 

TRABALHISTA ENVOLVENDO O CRESS?       

           Sim – QUAL SITUAÇÃO? ________________________________     

           Não   

8. É AFILIADA A OUTRO SINDICATO? 

       Sim           Não          

      EM CASO DE RESPONDER SIM:  

           QUAL O NOME DO SINDICATO? 

           _____________________________________________________________ 
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9. JÁ ACIONOU A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO (DRT) PARA 

INTERVENÇÃO EM ALGUMA QUESTÃO TRABALHISTA ENVOLVENDO O CRESS?       

                Sim – Qual situação? ________________________________     

                      Não    

10. EXISTE ACORDO COLETIVO FIRMADO ENTRE OS/AS TRABALHADORES/AS E A 

DIRETORIA DO CRESS? 

      Sim            Não          

11. EXISTE PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS (PCCS) NO CRESS QUE 

VOCÊ TRABALHA? 

      Sim            Não          Em processo de construção 

          EM CASO DE RESPONDER SIM: 

HÁ QUANTO TEMPO ESTÁ EM VIGÊNCIA? ___________ 

ELE SOFREU ALGUMA ALTERAÇÃO APÓS A SUA APLICAÇÃO?  

       Sim – EM QUAL ASPECTO?  ___________________________  

       Não  

          EM CASO DE RESPONDER EM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO: 

QUAL A PREVISÃO PARA QUE ELE ENTRE EM VIGÊNCIA? ________________ 

12. QUAIS OS BENEFÍCIOS TRABALHISTAS GARANTIDOS AOS TRABALHADORES E 

AS TRABALHADORAS DESTE REGIONAL?   

 Auxílio Alimentação 

  Vale Alimentação 

  Auxílio Transporte 

  Auxílio Saúde 

 Auxílio creche 

 Auxílio Morte/Funeral 

Auxílio Acidente de Trabalho 

Flexibilidade de horário para qualificação profissional   

Outro _____________________ 

13. O CASO DE REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS, VOCÊ RECEBE PAGAMENTO 

POR ELAS DE QUE FORMA? 

    Pecúnia            Banco de Horas             

JUSTIFIQUE: 

______________________________________________________________ 

14. VOCÊ RECEBE DIÁRIAS PARA PAGAMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, 

ESTADIA E DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGENS PARA REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES REPRESENTANDO O CONSELHO? 

       Sim           Não 
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EM CASO DE RESPONDER SIM: 

      QUAL O VALOR DA DIÁRIA INTEIRA? __________ 

  

COTIDIANO PROFISSIONAL 
 

15. QUANTOS/AS AGENTES FISCAIS TRABALHAM, RESPECTIVAMENTE, NA SEDE 

E NA(S) SECCIONAL(IS) (SE HOUVER) DESTE REGIONAL? 

__________________________ 

16. QUAIS AS PRINCIPAIS DEMANDAS RECEBIDAS PELA COFI ULTIMAMENTE? 

______________________________________________________________  

17. LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O AUMENTO DE DEMANDAS PARA A 

FISCALIZAÇÃO, AS DIRETORIAS TÊM SOLICITADO A REALIZAÇÃO DE NOVAS 

ATIVIDADES/AÇÕES PELAS AGENTES FISCAIS, ALÉM DAQUELAS DISPOSTAS 

NA POLÍTICA NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO (PNF)? 

         Sim         Não 

EM CASO DE RESPONDER SIM: 

QUAIS SÃO ESSAS NOVAS ATIVIDADES? 

______________________________________________________________ 

18. COMENTE SOBRE AS DIFICULDADES SE APRESENTAM EM SEU COTIDIANO 

PROFISSIONAL E QUE AFETAM DIRETAMENTE O SEU TRABALHO NO CRESS. 

______________________________________________________________ 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 

19. O CRESS DISPONIBILIZA UM/A FUNCIONÁRIO/A DO SETOR ADMINISTRATIVO 

PARA AUXILIAR OS/AS AGENTES FISCAIS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS DA COFI? 

      Sim           Não 

20. COMO VOCÊ AVALIA A RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO ATUAL DE AGENTES 

FISCAIS, A ABRANGÊNCIA DA JURISDIÇÃO DO CRESS E O QUANTITATIVO DE 

DEMANDAS RECEBIDAS PELA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

(COFI) DIARIAMENTE?  

______________________________________________________________ 

21. NO CASO DE CONTRATAÇÃO DE MAIS AGENTES FISCAIS, QUAL A 

QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS QUE VOCÊ ACHA QUE SERIA A ADEQUADA 

PARA A MELHORIA DO SERVIÇO? _________________________________  

JUSTIFIQUE: 
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______________________________________________________________ 

22. A APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO CFESS Nº 493/2006 POSSIBILITOU A 

MELHORIA DAS CONDIÇÕES ÉTICAS E TÉCNICAS DE TRABALHO DAS 

AGENTES FISCAIS NO REGIONAL EM QUE ATUA? 

        Sim            Não 

    EM CASO DE RESPONDER SIM: 

QUE MELHORIAS FORAM REALIZADAS EM RELAÇÃO À SITUAÇÃO ANTERIOR? 

______________________________________________________________ 

23. AVALIE AS SUAS ATUAIS CONDIÇÕES OBJETIVAS DE TRABALHO NO CRESS:  

______________________________________________________________ 

 

VISITAS DE FISCALIZAÇÃO 
 

24. HÁ UM QUANTITATIVO ESTIPULADO DE VISITAS DE FISCALIZAÇÃO A SEREM 

REALIZADAS MENSALMENTE PELO/A AGENTE FISCAL? 

       Sim           Não 

     EM CASO DE RESPONDER SIM: 

QUAL A QUANTIDADE POR PROFISSIONAL? ___________ 

QUAIS OS CRITÉRIOS QUE BALIZAM ESSE PLANEJAMENTO? 

______________________________________________________________ 

25. QUE TIPO DE TRANSPORTE VOCÊ UTILIZA PARA A REALIZAÇÃO DAS VISITAS 

DE FISCALIZAÇÃO NA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA?  

Carro próprio do   CRESS               Táxi        

 Moto táxi    

  Ônibus     

 Carro próprio do/a AF        

        Outro __________________ 

 

COMENTE: 

___________________________________________________________________ 

26. QUE TIPO DE TRANSPORTE VOCÊ UTILIZA PARA A REALIZAÇÃO DAS VISITAS 

DE FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO? 

 Carro próprio do CRESS               Táxi        

 Moto táxi 

  Ônibus     

 Carro próprio do/a AF        

        Outro __________________ 
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COMENTE: 

___________________________________________________________________ 

 

EDUCAÇÃO PERMANENTE 
 

27. VOCÊ PARTICIPOU DE ALGUMA ATIVIDADE DE TREINAMENTO E 

CAPACITAÇÃO QUANDO ASSUMIU O CARGO DE AGENTE FISCAL NO CRESS? 

      Sim         Não 

COMENTE: 

______________________________________________________________ 

28. O REGIONAL EM QUE TRABALHA TEM REALIZADO INTERNAMENTE 

ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO PARA AS AGENTES FISCAIS? 

      Sim         Não 

COMENTE: 

______________________________________________________________ 

29. O CONSELHO VIABILIZA A SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS OU CURSOS DE 

CAPACITAÇÃO ORGANIZADOS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES? 

             Sim            Não 

     COMENTE: 

________________________________________________________________ 

 

SAÚDE DO/A TRABALHADOR/A 
 

30. VOCÊ JÁ SOFREU ALGUM ACIDENTE DE TRABALHO DURANTE O SEU TEMPO 

DE ATUAÇÃO NO CONSELHO? 

        Sim              Não  

SE SIM, QUAL? 

______________________________________________________________ 

31. VOCÊ JÁ TEVE ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE, NO QUAL A SUA CONDIÇÃO DE 

TRABALHO NO CRESS PODE TER CONTRIBUÍDO PARA A OCORRÊNCIA DELE?  

      Sim             Não  

SE SIM, QUAL? 

______________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS DIRETORIAS DOS CRESS 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 
MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

QUESTIONÁRIO – DIRETORIA 

 

1. Nº da Região: _____ 

2. Qual o ano de criação deste Regional? __________ 

3. Qual o atual número de profissionais inscritos/as neste CRESS?   

Ativos: ____________     Total: _____________ 

4. Qual o atual índice de inadimplência? ________________ 

5. Que ações este Regional tem realizado para combater a inadimplência? 

___________________________________________________________ 

6. Qual o número total de trabalhadores/as deste Conselho? 

___________________ 

7. Existe Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para os/as 

trabalhadores/as deste Regional? 

      Sim          Não         Em processo de construção  

Em caso de responder sim: 

Há quanto tempo está em vigência? ___________ 

Ele sofreu alguma alteração após a sua aplicação? _____________ 

       Sim – Em qual aspecto? _________________________  

       Não  

Em caso de responder não: 

Há outro tipo de documento jurídico-normativo construído que respalda a 

garantia de direitos e benefícios trabalhistas para os/as funcionários/as 

deste Regional?  

      Sim            Não  

Se sim, qual? __________________________ 

Em caso de responder em processo de construção: 

Qual a previsão para que ele entre em vigência? ________________ 

Justifique: 

___________________________________________________________ 
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8. Qual o ano em que ocorreu o último concurso público realizado por este 

Regional com vaga (s) para o cargo de Agente Fiscal? 

__________________  

Qual foi o quantitativo de vagas oferecidas? _______________ 

9. Qual o número atual de Agentes Fiscais que trabalham neste CRESS? 

______________________ 

10. Há, no momento, algum/a Agente Fiscal afastado/a de suas atividades?         

    Sim – Quantidade: ____  

              Tempo de afastamento: _________ 

              Motivo: ____________________ 

             Tipo de afastamento:       Com remuneração       Sem remuneração    

    Não 

11. Como esta diretoria avalia a relação entre o número atual de Agentes 

Fiscais, a abrangência de sua jurisdição e o quantitativo de demandas 

recebidas pela Comissão de Orientação e Fiscalização (COFI) diariamente?  

___________________________________________________________ 

12. Qual a avaliação sobre as atuais condições objetivas de trabalho 

disponibilizadas aos/as Agentes Fiscais deste Conselho?  

___________________________________________________________ 

13. Foram realizadas ações por esta gestão visando a melhoria das condições 

éticas e técnicas de trabalho para os/as Agentes Fiscais, conforme orienta 

a Resolução CFESS Nº 493/06?  

      Sim         Não 

Justifique: 

___________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 
MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: O/a Assistente Social enquanto 

trabalhador/a assalariado/a: uma análise sobre as condições objetivas de trabalho das 

Agentes Fiscais nos CRESS da Região Nordeste , que tem como pesquisador responsável 

Micarla de Moura Lima.  

Esta pesquisa pretende analisar as condições de trabalho das Assistentes Sociais que 

atuam na função de Agente Fiscal nos CRESS da Região Nordeste. O motivo que nos leva a 

fazer este estudo é a realidade vivenciada nos últimos anos durante nossa atuação 

profissional no CRESS/RN com relação as condições objetivas de trabalho quanto a questões 

de aspectos estrutural e trabalhistas. Logo, busca-se evidenciar se nos demais CRESS da 

Região Nordeste também se vivencia esses aspectos que acabam por influenciar a qualidade 

do trabalho realizado pela Agente Fiscal.   

Caso você decida participar, você deverá preencher 01 (um) questionário online cujo 

link será enviado para o e-mail do Setor de Fiscalização do seu respectivo Regional. Pretende-

se, assim, colher algumas informações sobre as atuais condições de trabalho das Agentes 

Fiscais, levando em consideração os aspectos de estrutura física e relações trabalhistas. 

Acredita-se que você gastará, no máximo, 30 minutos para responder todo o questionário. O 

questionário será acessado somente por você, seus dados são sigilosos e as perguntas foram 

elaboradas visando clareza e objetividade. 

Durante o preenchimento do referido questionário online a previsão de riscos é 

mínima. Se acontecer algum desconforto durante a resposta às perguntas, você terá o direito 

a se recusar a responder alguma questão em específico e/ou o de não continuar participando 

da pesquisa, se assim achar necessário.  

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você 

terá direito a assistência gratuita que será prestada pela responsável por esta pesquisa. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Micarla de 

Moura Lima, (84) 991619081/ 981458614, micarlaml32@gmail.com / 

micarlamoura@yahoo.com.br. 

mailto:micarlaml32@gmail.com
mailto:micarlamoura@yahoo.com.br
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Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa 

em local seguro e por um período de 05 (cinco) anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003, 

endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio 

Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/Rn, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento deve ser impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

a pesquisadora responsável Micarla de Moura Lima. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido/a sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que 

ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa Fiscalização do exercício profissional dos/as Assistentes Sociais: uma análise 

sobre as condições de trabalho das Agentes Fiscais nos CRESS da Região Nordeste, e 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 

Rubrica do/a Participante: Rubrica da Pesquisadora: 

 

________________, _____ de _______________ de _________. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do/a participante da pesquisa 
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Declaração da pesquisadora responsável 

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo O/a Assistente Social enquanto 

trabalhador/a assalariado/a: uma análise sobre as condições objetivas de trabalho das 

Agentes Fiscais nos CRESS da Região Nordeste , declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados à participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade da mesma. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 
 

Natal, ______ de _____________ de _________. 
 
 
 

______________________________ 
Micarla de Moura Lima 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


