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RESUMO 

 

Na contemporaneidade, em virtude da implantação do projeto neoliberal no qual se verifica a 

retração do Estado no tocante ao desenvolvimento das políticas sociais, observa-se uma nova 

forma de responder as expressões multifacetadas da questão social, qual seja o surgimento e 

expansão de um suposto “terceiro setor” na sociedade. Destarte, o processo de reestruturação 

produtiva tem provocado a precarização das relações de trabalho, bem como uma super 

exploração da força humana de trabalho, desencadeando também o desemprego estrutural. 

Estando pautado em interesses classistas, o surgimento do “terceiro setor” traz aspectos 

contraditórios para a sociedade, sendo um desses o próprio conceito de “terceiro setor”, mais 

ideológico do que real. Por buscar responder as expressões da questão social, demanda a 

intervenção de assistentes sociais nas instituições que o “compõem”. Dessa forma, surge o 

interesse em pesquisar quais são as atuais condições e relações de trabalho dos(as) assistente 

sociais que trabalham nas instituições do “terceiro setor” em Mossoró-RN. Sendo assim, esse 

estudo constitui-se em uma pesquisa para a conclusão do curso de mestrado em Serviço 

Social, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para tanto, elencou-se como 

objetivo geral da pesquisa identificar e analisar as condições e relações de trabalho dos(as) 

assistentes sociais inseridos(as) nas instituições do “terceiro setor” em Mossoró-RN. E por 

objetivos específicos: mapear as instituições que fazem parte do “terceiro setor” na cidade de 

Mossoró, que possuem assistentes sociais em seu quadro profissional, a fim de traçar o perfil 

das mesmas; e, analisar os principais desafios apresentados ao trabalho dos(as) assistentes 

sociais nessas instituições. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental a fim de iluminar 

o conhecimento da temática abordada e o desenvolvimento da pesquisa de campo, sendo que 

para a análise dos dados obtidos, por meio da pesquisa de campo, utilizou-se a abordagem 

quanti-qualitativa. Os resultados da pesquisa comprovaram que a metade das instituições se 

identificou como filantrópicas, e a maioria delas são financiadas pelo Governo federal e que 

tais organizações desenvolvem atividades nas diversas áreas, com destaque para saúde e 

assistência. No tocante as condições e relações de trabalho, teve destaque o fato de metade das 

profissionais se inserirem nas instituições por meio de indicação; com relação ao salário, 

57,1% das profissionais recebem entre 3 e 4 salários mínimos, o que é considerado 

relativamente baixo. Foi satisfatória a análise relacionada aos direitos trabalhistas, pois quase 

todas dispõem de carteira assinada, o que garante, em boa medida, a efetivação de tais 

direitos. Já com relação à carga horária, 5 das 6 instituições efetivaram a Lei Nº 12.317/2010 

garantindo 30 horas semanais para as assistentes sociais. Porém, foram muitos os desafios 

citados relacionando a realidade do “terceiro setor” às condições e relações de trabalho, dentre 

eles destaca-se: o atraso do salário e o não reajuste salarial; a realização de atividades que não 

se relacionam com as competências e atribuições profissionais; o desenvolvimento de muitas 

atividades por uma só profissional. Dois dados importantes são o não incentivo à pós-

graduação e a cobrança do cumprimento das metas para a produtividade profissional. Aqui, 

cabe refletir que, embora esse estudo apresente elementos que proporcionam identificar 

alguns aspectos das condições e relações de trabalho de assistentes sociais no “terceiro setor” 

em Mossoró-RN, bem como alguns desafios que perpassam esse espaço de inserção 

profissional, entende-se que há muito para ser desvelado, e outros estudos podem, 

posteriormente, fazê-lo na tentativa de uma melhor compreensão da complexidade dos 

processos que permeiam o “terceiro setor”.       
 

PALAVRAS-CHAVE: Condições de Trabalho. Serviço Social. Terceiro Setor. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In the contemporaneity, due to the implementation of the neoliberal project in which one 

verifies the withdrawal of the State in regard to the development of social policies, it is 

observed a new way of responding to the multifaceted expressions of the social issue, which 

is the emergence and expansion of a supposed "third sector" in society. Thus, the productive 

restructuring process has led to the deterioration of labor relations, as well as a super 

exploration of human labor power, also triggering structural unemployment. By being 

delineated in classist interests, the emergence of the "third sector" brings contradictory aspects 

to the society, one of these being the very concept of "third sector", more ideological than 

real. By seeking to answer the expressions of the social issue, demands the intervention of 

social workers in the institutions that "composes it".  This way, arises the interest in 

researching what are the current conditions and labor relations of the social workers who 

work in the institutions of the "third sector" in Mossoró-RN.  Therefore, this study is 

constituted by a survey for the conclusion of a Master's degree in Social Service at the 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Therefore, it was listed out as general 

objective to identify and analyze the conditions and labor relations of the social workers 

entered in the institutions of the "third sector" in Mossoró-RN. And by specific objectives: to 

map the institutions that are part of the "third sector" in the city of Mossoró, which have 

social workers on its professional staff, in order to profile the same; and, analyze the main 

challenges presented to the work of the social worker in these institutions. We used the 

bibliographic and documental research to enlighten the knowledge of the topic approached 

and the development of the field research, in which for the analysis of the data obtained, 

through field research, it was used the quantitative and qualitative approach. The search 

results confirmed that half of the institutions was identified as philanthropics, and most of 

them are funded by the federal government and that such organizations develop activities in 

several areas, particularly health and welfare. Concerning the conditions and labor relations, 

was highlighted the fact that half of the professionals insert themselves within the institutions 

by appointment; regarding the salary, 57.1% of employees receive between 3 and 4 minimum 

wages, which is considered relatively low. Was satisfactory the analysis related to the labor 

rights, because almost all offer a formal contract, which ensures, in great measure, the 

effectuation of such rights. Now with regard to the workload, 5 of 6 institutions implemented 

the Law Nº. 12.317/2010 ensuring 30 hours a week for social workers. However, it were cited 

many challenges relating the reality of the "third sector" to the conditions and labor relations, 

among them stands out: the delay of salary and non-salary adjustment; the realization of 

activities that do not relate to professionals, functions and duties; the development of many 

activities by a single professional. Two important data are the not incentive to a postgraduate 

and the charging of the fulfillment of the goals for the professional productivity.  Here, it is 

worth to reflect that, although this study presents elements that provide to identify some 

aspects of labor relations and conditions of social workers in the "third sector" in Mossoró-

RN, as well as some challenges that permeate this space of professional insertion, is meant 

that there is much to be unveiled, and other studies can later do so in an attempt to a better 

understanding of the complexity of processes that permeate the "third sector". 

 

KEYWORDS: Working Conditions. Social Work. Third Sector.  
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INTRODUÇÃO 

 

Mediante o processo de reestruturação produtiva do trabalho, no qual se observa a 

disseminação da ideologia neoliberal, intensificada a partir dos três últimos decênios do 

século XX adentrando pelo século XXI, verificam-se grandes transformações econômicas, 

sociais e políticas. Essas transformações repercutem, sobremaneira, no mercado de trabalho, 

que se complexifica a partir das mudanças no seu modo operacional e nas suas formas de 

gestão, bem como no âmbito da produção de bens e serviços.  

Nesse contexto, as relações de trabalho ocorrem sob o prisma da flexibilização em que 

“o chamado „mercado de trabalho‟ vem sendo radicalmente reestruturado – e todas as 

„inovações‟ levam à precarização das condições de vida da massa dos vendedores da força de 

trabalho: a ordem do capital é hoje, reconhecidamente, a ordem do desemprego e da 

„informalidade‟”(NETTO, 2010, p. 12). Soma-se a isso, o desmonte dos direitos sociais – 

fruto das lutas multisseculares da classe trabalhadora – através da retração do Estado, no 

tocante à contenção de gastos direcionados a área social
1
, reduzindo os recursos direcionados 

às políticas sociais.  

O processo de privatização que ocorreu no Brasil, a partir da reforma do Estado
2
 

atingiu, sobremaneira, o conjunto dos direitos sociais, subordinando as políticas sociais ao 

grande capital, através de orientações macroeconômicas. De modo especial, a política de 

Assistência Social passa a ser transferida à sociedade civil, sendo efetivada sob a nova 

roupagem da refilantropização, adquirindo o caráter da não política. 

A forma precária como o Estado busca desenvolver as políticas sociais – em especial 

por meio da política de assistência social
3
 – não consegue dar respostas qualificadas as 

expressões da questão social
4
, transferindo a responsabilidade para a sociedade civil sob o 

                                                 
1
 No Brasil, essa realidade passou a ser implementada inicialmente no governo de Collor de Melo, e 

desenvolveu-se, efetivamente, a partir de 1995, ano do primeiro governo de FHC que realizou um grande 

processo de privatização dos órgãos públicos no país. Suprimiu também direitos trabalhistas com grandes perdas 

para a classe trabalhadora.  Nos governos Lula e Dilma, embora se destaque um maior investimento nas políticas 

de transferência de renda, o processo de sucateamento do aparelho estatal e a privatização das políticas sociais 

básicas permanecem inalterados. 
2
 Idealizada e formulada pelo Ministro Bresser Pereira no governo de FHC. 

3
  Que embora tenha seu marco legal a partir da promulgação da constituição Federal em 1988, e na década de 

1990 com o advento das legislações específicas, como Lei Orgânica da Assistência Social(LOAS), Política 

Nacional de Assistência Social(PNAS) e Sistema Único de Assistência Social(SUAS), é desenvolvida pelo 

Estado de forma seletiva e focalizada.  
4
 Entendida por Iamamoto e Carvalho como “[...] expressões do processo de formação e desenvolvimento da 

classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por 

parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o 

proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, mais além da caridade e repressão” 

(2007, p.77). 
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discurso da “solidariedade”. Diante desta realidade, surgem novas formas de responder às 

refrações da questão social: de um lado, o ideário neoliberal desenvolveu um grande processo 

de mercantilização dos direitos sociais, do outro, a refilantropização, sendo que para o 

desenvolvimento dessa última, observa-se ser crescente o número de instituições que 

“integram” as entidades do chamado “terceiro setor”
5
 na sociedade. 

No Brasil, a partir da década de 1990, é cada vez mais frequente o número de 

instituições que, envolvidas pelo discurso burguês de solidariedade – o qual nega o 

antagonismo das classes sociais ao desconsiderar o jogo de forças e ideais sociopolíticos em 

disputa na sociedade, geradores das desigualdades sociais – buscam, por meio do 

financiamento da sociedade civil, bem como do próprio Estado, justificar ações filantrópicas 

voltadas para as classes subalternas.  

Nesse contexto, busca-se por meio do “terceiro setor”, também de forma paliativa, 

seletiva e focalizada, responder às necessidades mais urgentes da população; tais ações seriam 

justificadas, supostamente, pelo fato do Estado não conseguir garantir à população políticas 

eficazes voltadas para as mais diversas áreas sociais, como, por exemplo, saúde, educação, 

assistência social etc. Dessa forma, as instituições do “terceiro setor” desenvolvem ações nas 

diversas áreas sociais, sobretudo na assistência social. 

Difundindo-se por todo o país, chega ao nordeste e, de modo particular, ao Rio Grande 

do Norte, onde são verificadas inúmeras instituições. Imersas em contradições, tais 

instituições – Organizações não Governamentais (ONGs), Organizações Sem Fins Lucrativos 

(OSFL), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), entidades de direito 

privado, entre outras determinações – apresentam um conjunto de demandas ao(a) 

profissional do Serviço Social, que lida com as expressões da questão social, oriundas das 

intervenções paliativas do Estado, transferidas ao “terceiro setor”, o qual se configura como 

espaço sócio-ocupacional para o(a) assistente social.  

O interesse em estudar a temática abordada surgiu através da experiência de inserção 

cotidiana em uma ONG, nos anos de 2003 a 2006, qual seja: Fazenda da Esperança
6
 que 

desenvolve um trabalho de assistência aos dependentes químicos. Interesse, também 

                                                 
5
 No decorrer desse trabalho utiliza-se sempre a palavra terceiro setor entre aspas (“”), pois aqui parti-se, 

sobretudo, de uma compreensão de que o “terceiro setor” existe na sociedade a partir de uma construção 

ideológica, sendo uma perspectiva reducionista no modo de abordar, interpretar e analisar a sociedade, 

dividindo-a em forma de setores. 
6
 “Fazenda da Esperança é como se intitulam as comunidades terapêuticas que abrigam jovens dependentes 

químicos, nosso trabalho se dá em diversos campos sociais, mas o principal é direcionado aos que desejam se ver 

livre das drogas e do álcool” FAZENDA DA ESPERANÇA, 2012. Disponível em: 

<http://www.fazenda.org.br/institucional/quem-somos.php>.   

http://www.fazenda.org.br/institucional/quem-somos.php
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fomentado em um seminário acadêmico
7
 que trazia como debate a perspectiva ideológica do 

“terceiro setor”, apontando o seu surgimento como estratégia neoliberal de consolidação do 

projeto burguês na sociedade.  

Vale dizer que a inserção no Serviço Social do Comércio (SESC), a partir da 

experiência de estágio curricular obrigatório, contribuiu para o aprofundamento de estudos 

voltados para a temática do “terceiro setor”. Desta experiência, surgiu o desejo de 

desenvolver, mediante pesquisa de campo em quatro instituições, o trabalho monográfico, o 

qual teve por título “O SERVIÇO SOCIAL NO TERCEIRO SETOR: uma análise sobre o 

trabalho dos(as) assistentes sociais em Mossoró-RN”, cujo objetivo geral voltou-se para a 

análise dos desafios e possibilidades que perpassam o trabalho do(a) assistente social nas 

instituições do “terceiro setor” em Mossoró-RN.  

Na pesquisa monográfica destacaram-se as precárias condições de trabalho 

vivenciadas pelas assistentes sociais, se configurando como um dos principais desafios a 

serem enfrentados nas instituições do “terceiro setor”. Essa precarização se dá devido ao 

crescente processo de precarização do trabalho, expresso na rotatividade profissional, na baixa 

remuneração salarial, nas altas jornadas de trabalho, entre outros aspectos. Outrossim, a 

realidade apresentada despertou o interesse em aprofundar os estudos nessa temática, através 

de pesquisa de mestrado acadêmico, sendo necessário aprofundar estudos sobre o 

redimensionamento do espaço profissional do Serviço Social e as implicações da 

reestruturação produtiva para a profissão. 

Destarte, o Serviço Social se constitui uma profissão, na qual os sujeitos profissionais 

possuem formação voltada para a intervenção na sociedade, em várias instituições sociais, 

sejam elas públicas, privadas e do “terceiro setor”. Possui como foco principal de intervenção 

as variadas formas de expressões da questão social, sendo os(as) assistentes sociais agentes 

que formulam, implementam e avaliam as políticas sociais. 

 Em seu processo de intervenção, o(a) assistente social é um “sujeito profissional que 

tem competência para propor, para negociar com a instituição os seus projetos, para defender 

seu campo de trabalho, suas qualificações e funções profissionais”(IAMAMOTO, 2009, 

p.21). Porem é um(a) trabalhador(a) que depende da compra e venda de sua força de trabalho, 

e que possui autonomia relativa em suas intervenções, estando submetido(a)  aos interesse do 

sistema capitalista. Dessa forma, ele(a) também sofre com o crescente processo de 

precarização da força de trabalho humana.  

                                                 
7
 Seminário cursado na Graduação em Serviço Social, na Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte(UERN).  
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O desenvolvimento das políticas sociais para além da esfera estatal, altera 

substancialmente o espaço de inserção do(a) assistente social, ao passo que este(a)  sofre com 

as transformações provenientes das novas demandas para intervenção profissional, demandas 

essas que afetam a forma de intervenção profissional e o vínculo empregatício, repercutindo 

nas relações e condições de trabalho. Soma-se a isso as mudanças provenientes da 

acumulação flexível, alterando o mundo do trabalho, provocando o aumento do desemprego, 

ou ainda a inserção via terceirização, precarizando os vínculos formais de trabalho.  

Desse modo, ampliam-se os desafios apresentados ao(a) assistente social, que, por 

necessitar vender sua força de trabalho, irá se inserir no mercado de trabalho sob o viés da 

precarização, enfrentando novas demandas requeridas pelas instituições. A esse novo cenário, 

soma-se às novas formas de gestão do trabalho, que atrelado a inovações tecnológicas 

modificam as funções e a forma de controle sob a força de trabalho, exigindo do(a) 

profissional metas para a produtividade, também, no âmbito da área social. 

É nesse contexto, que são alteradas as condições e relações de trabalho, universo 

amplo e complexo, no qual se estabelecem as relações entre o(a) contratante, o(a)  

profissional e os(as) usuários. As condições e relações de trabalho profissional, objeto desse 

estudo, referem-se à jornada de trabalho, as condições físicas nas quais o(a) profissional 

desenvolve o seu trabalho, vínculo empregatício, forma de contratação, remuneração salarial,  

direitos trabalhistas, o desenvolvimento de política para a capacitação profissional, recursos 

materiais disponíveis, entre outros, como, por exemplo, a exigência de metas para a 

produtividade profissional.  

É desafiante, nesse contexto, a luta pela efetivação do Projeto Ético-Político 

Profissional, através do compromisso com a qualidade do atendimento prestado aos(as) 

usuários(as), notadamente no “terceiro setor”, em que se percebe a transmutação das políticas 

sociais em filantropia desenvolvida sob forma de serviços.   

Aqui, tendo como foco o lócus da pesquisa, destaca-se que, no Brasil, o “terceiro 

setor” se encontra em expansão, e, dessa forma, ele se faz presente também, por meio das suas 

várias instituições na cidade de Mossoró/RN
8
, se configurando como um campo que apresenta 

demandas ao(a) profissional do Serviço Social “na medida em que essa tem como base 

fundante para sua atuação as diferentes expressões da questão social, seu objeto de 

estudo”(CARNEIRO, 2005).  

                                                 
8
 Na pesquisa de campo realizou-se um mapeamento dessas instituições, o qual será apresentado no segundo 

capítulo deste trabalho. 
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Sendo assim, para desvelar a realidade do “terceiro setor” em Mossoró, bem como as 

condições de trabalho a que estão submetidas os(as) assistentes sociais,  elencou-se para essa 

pesquisa os seguintes objetivos:  

o mapear as instituições do terceiro setor da cidade de Mossoró, que possuem 

assistentes sociais em seu quadro profissional, a fim de traçar o perfil das 

mesmas;  

o identificar e analisar as condições de trabalho dos(as) assistentes sociais 

inseridos(as) nessas instituições;  

o analisar os principais desafios apresentados pelas instituições do chamado 

“terceiro setor” ao trabalho profissional. 

 

A relevância deste estudo consiste em possibilitar novas reflexões acerca da realidade 

da difusão do “terceiro setor” no Brasil, rompendo com a noção do senso comum, para, a 

partir de uma perspectiva de totalidade, difundir o conhecimento crítico da temática abordada, 

na academia, nas instituições pesquisadas e na sociedade em geral. Em termos práticos, no 

tocante ao problema da pesquisa, verifica-se que “a temática da superexploração e do desgaste 

físico e mental no trabalho profissional é um tema novo, pouco debatido, pouco pesquisado, 

portanto pouco conhecido pelo Serviço Social e seus trabalhadores, e que não apresenta 

acúmulo na literatura profissional”(RAICHELIS, 2011, p 426).  

É nesse sentido, que pretende-se discutir as condições e relações de trabalho dos(as) 

assistentes sociais, para conhecer a realidade e a partir dela tentar pensar estratégias de 

enfrentamento dos desafios que se relacionam ao cotidiano profissional, no sentido de 

fortalecer a luta por melhores condições de trabalho nos espaços de ocupação profissional do 

“terceiro setor”, bem como na afirmação do projeto ético-político profissional neste âmbito.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, se fez necessário decidir quanto “aos 

procedimentos para o tratamento das informações obtidas e o sistema teórico para sua 

interpretação”(ROCHA, 2009, p. 4). É, nesse sentido, que se evidencia aqui o percurso 

teórico-metodológico, o qual “mais que uma descrição formal dos métodos e técnicas a serem 

utilizados, indica as opções e a leitura operacional que o(a) pesquisador(a) fez do quadro 

teórico” (DESLANDES, 1994, p. 42-43).  

Dessa forma, os métodos e técnicas efetivados na pesquisa, buscaram embasamento 

dentro da perspectiva de uma análise que teve por base os aspectos teóricos desenvolvidos no 

decorrer de todo o processo de construção da dissertação, pois entende-se que o percurso 

científico é sempre passível de construção e reconstrução, sendo algo que não está dado, nem 
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acabado, mas ao contrário, deve sempre estar aberto para abarcar novas descobertas, e assim, 

confirmá-las e/ou, posteriormente, refutá-las, primando sempre por novos conhecimentos. 

Outrossim, o percurso metodológico da pesquisa envolveu desde a abordagem teórica, os 

instrumentais  voltado para a apreensão dos dados, bem como a criatividade que, de acordo 

com Minayo(2011, p.16),  “ é nossa „grife‟ em qualquer trabalho de investigação”.    

Para o desenvolvimento da pesquisa foram estudadas algumas categorias centrais, a 

saber: Trabalho, tendo como principais abordagens teóricas, escritos de Karl Marx e Ricardo 

Antunes; para a categoria Serviço Social estudou-se as autoras Iamamoto, Raichelis, Guerra, 

entre outras e Netto; e, para Terceiro Setor, categoria indispensável no desenvolvimento do 

estudo, os principais autores(as) foram Montaño e Alencar, entre outros(as) que, na 

contemporaneidade, abordam a temática do “terceiro setor” a partir da perspectiva crítica e de 

totalidade.  

Estas categorias centrais, consideradas como ponto de partida, serviram para a 

construção de novas categorias e conceitos, pois a realidade que não é, e não está, 

imediatamente dada, necessita sempre de contínuas reflexões. Note-se que ela se perfaz de 

dinamicidade e dialeticidade, estando sempre passível a mudanças, proporcionando novas 

descobertas, pois “toda reflexão sobre a realidade social resgata o aqui e agora e o antes, e o 

daqui a pouco”(IANNI, 1986, p.3) de maneira que, ao se debruçar e refletir sobre esta 

realidade, se busca desvendar as múltiplas determinações que a constituem.  

Assim, a perspectiva metodológica, adotada para esta abordagem, pauta-se no 

materialismo histórico dialético, pois por meio da adoção desse método – o qual busca 

explicações de forma lógica, coerente e racional para os fenômenos sociais, a partir de uma 

interpretação dialética da realidade dentro dos processos históricos da vida da sociedade – foi 

possível analisar e problematizar os aspectos investigados na pesquisa, a partir de uma 

perspectiva crítica e reflexiva sobre os questionamentos, os quais a pesquisa se propôs a 

abordar acerca do objeto em questão.  

Para Lefebvre o método é  

 

a consciência da forma, do movimento interno do conteúdo. E é o próprio 

conteúdo, o movimento dialético que este tem em si, que o impele para a 

frente incluída a forma. A lógica dialética acrescenta a antiga lógica, a 

captação das transições, do desenvolvimento, da ligação interna e necessária 

das partes no todo (LEFEBVRE, 1991, p. 21). 

 

Desse modo, compreende-se que a totalidade significa “não só que as partes se 

encontram em relação de interna interação e conexão entre si e com o todo, mas também que 
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o todo não pode ser petrificado na abstração situada por cima das partes, visto que o todo se 

cria a si mesmo na interação das partes” (KOSIK, 1989, p. 42). 

Sendo assim, o processo investigativo teve como perspectiva o desenvolvimento de 

análise quanti-qualitativa, isso pela necessidade de se recorrer tanto a dados quantitativos para 

apreender alguns aspectos que necessitavam de análises realizadas a partir desta abordagem, 

bem como por se vislumbrar que a abordagem qualitativa, não menos importante que a 

quantitativa, “aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado 

não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas” (MINAYO, 1994, p. 22).  

Nesse sentido, entende-se que a realidade social não pode ser apreendida, em sua 

totalidade, apenas pela quantificação de dados, mas, sobretudo, para se chegar a sua essência 

necessita-se analisar “um nível de realidade que não pode ser quantificado”(idem, p.21). Aqui, 

não se verifica uma oposição entre os dois aspectos, mas sim uma complementariedade “pois 

a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia” (Idem, 

p.22) entre as dimensões quantitativas e qualitativas da pesquisa. 

Para melhor análise dos dados estudou-se alguns documentos relativos ao Serviço 

Social, a saber a Lei de regulamentação da profissão (8.662/93), o Código de Ética 

Profissional, bem como algumas resoluções e leis, sendo estas, conquista da categoria através 

do conjunto CFESS/CRESS, na luta por melhores condições e relações de trabalho. É o caso 

da Resolução Nº 493/2006 que dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício 

profissional do assistente social e da Lei 12.317/2010 que dispõe que a jornada de trabalho de 

assistentes sociais deve ser de trinta horas semanais sem redução salarial.       

Os sujeitos da pesquisa de campo foram os(as) assistentes sociais lotados(as) em 

instituições do chamado “terceiro setor” na cidade de Mossoró-RN. Desejou-se analisar a 

totalidade dos(as) profissionais, para se obter uma análise mais precisa das reais condições e 

relações de trabalho dos(as) assistente nessas instituições. Isso não foi possível dado o fato de 

uma instituição não aceitar participar da pesquisa e outras três não estarem funcionando 

devido à falta de financiamento dos projetos. Dessa forma, embora se tenha previsto, através 

do mapeamento, dez instituições como lócus da pesquisa, ela foi desenvolvida apenas em seis, 

quais sejam: Associação dos Pais e Amigos dos excepcionais (APAE), Associação de 

Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Mossoró(APAMIM), Centro Feminista 8 

de Março(CF8), Serviço Social do Comércio(SESC), Serviço Social da Indústria(SESI), e 
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Instituto Amantino Câmara, todas as seis instituições aceitaram participar da pesquisa através 

da concordância descrita na carta de anuência
9
.  

  Como instrumento para produção de dados utilizou-se questionários com perguntas 

abertas e fechadas com as 14 assistentes sociais(todas mulheres) lotadas nessas instituições, 4 

delas  também responderam à entrevista. O critério de escolha utilizado para as profissionais 

que responderam as entrevistas foi o maior tempo de inserção profissional no “terceiro setor”. 

É válido lembrar que se buscou elaborar questões especificamente relacionadas aos objetivos 

da pesquisa, as quais estrategicamente se articulavam entre si, na busca de uma 

complementaridade. 

A aplicação dos questionários e entrevistas foram realizados no local de trabalho das 

assistentes sociais, pois embora o Conselho Regional de Serviço Social da 14ª 

Região/Seccional de Mossoró tenha disponibilizado sala para pesquisa de campo, como uma 

das estratégias para garantia do sigilo na pesquisa e de maior liberdade para as profissionais 

expressarem suas opiniões, as assistentes sociais preferiram a realização em seus locais de 

trabalho. Este fato proporcionou aspectos importantíssimos para a pesquisadora, 

aproximando-a dos sujeitos abrangidos no processo de investigação e da realidade na qual 

eles estão inseridos.  

Antes de responderem ao instrumento de coleta de dados, foram apresentados às 

assistentes sociais o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
10

 – o qual 

esclarecia acerca das condições de participação na pesquisa –, e o Termo de Autorização Para 

Gravação de Voz
11

, apresentado aquelas que também gravaram entrevista.  

Após a leitura do TCLE e do Termo de Autorização para a Gravação de Voz, as 

assistentes sociais assinaram, consentindo sua participação na pesquisa. Vale destacar, que 

para a garantia do anonimato das declarações, ao longo do trabalho, não são mencionados os 

nomes das instituições e nem das profissionais, sendo utilizados nomes fictícios para 

distinguir os dados e as falas. Como a totalidade dos sujeitos pesquisados são mulheres, foram 

escolhidos nomes de mulheres que tiveram destaque nas lutas sociais, no feminismo, na arte, 

enfim mulheres que se empenharam e contribuíram, cada uma a seu modo, na luta por uma 

sociedade emancipada. Já para as instituições são utilizados nomes de cores para distingui-las.   

                                                 
9
 Documento obrigatório para o desenvolvimento da pesquisa, requisitado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

UFRN. 
10

 A cópia do mesmo se encontra em Apêndice neste trabalho.  
11

 idem. 
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Destaca-se que nem todas as atividades da pesquisa foram realizadas no prazo 

previsto, isso se deu devido à grande dificuldade da aplicação dos questionários e entrevistas 

com as profissionais, que, por diversas vezes, remarcavam a aplicação dos instrumentos. Essa 

situação promoveu atraso no cronograma proposto para a elaboração/construção da 

dissertação, porém os esforças empreendidos superaram as fragilidades evidenciadas com 

relação ao tempo, e conseguiu-se garantir a efetivação das atividades que visavam impetrar os 

objetivos da pesquisa. 

A dissertação está estruturada em três capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. O primeiro aborda sobre Trabalho, trazendo algumas considerações 

acerca do trabalho como categoria fundante do ser social, os fundamentos ontológicos do ser 

social, a centralidade do trabalho na constituição da sociedade capitalista, a alienação e o 

processo de exploração que perpassam as relações de trabalho, bem como o contexto 

neoliberal e as condições da classe trabalhadora no Brasil, e o enfoque do “terceiro setor” 

como fonte alternativa de ocupação. Finaliza-se o capítulo contextualizando a cidade de 

Mossoró-RN ao analisar os aspectos políticos, econômicos e os condicionantes para a classe 

trabalhadora na cidade.  

No segundo capítulo, enfocam-se as configurações entre o Estado e a sociedade civil; 

os aspectos que abordam o surgimento e a concepção hegemônica acerca do “terceiro setor”, 

bem como sua expressão ideológica, e, ainda, como se dá a sua afirmação na conjuntura 

neoliberal e o papel do Estado, entre outros aspectos. Expõe-se o mapeamento das instituições 

do “terceiro setor” da cidade de Mossoró, discutindo aspectos como a área de atuação e o 

financiamento destas instituições. Trabalha-se, ainda, o surgimento do Serviço Social em 

Mossoró, a demanda por assistentes sociais pelas instituições do “terceiro setor”, as 

contradições que permeiam esse espaço sócio-ocupacional, enfocando as particularidades e as 

ações que são desenvolvidas por meio de filantropia, as condições de funcionamento do Setor 

de Serviço Social nas instituições, e, por fim, os desafios apresentados as assistentes sociais 

pelo “terceiro setor”.  

O terceiro capítulo enfatiza o surgimento da profissão do Serviço Social e o seu 

processo de renovação no Brasil. Destaca, ainda, a inserção do Serviço Social em processos 

de trabalho, em que se discuti acerca da matéria-prima ou objeto de trabalho do Serviço 

Social, enfocando elementos como o trabalho profissional e as particularidades do trabalho 

do(a) assistente social em processos coletivos de trabalho, entre outros aspectos. Ainda neste 

capitulo trabalha-se acerca dos rebatimentos sofridos no cotidiano profissional dos(as) 
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assistentes sociais, como trabalhadores(as) assalariados(as) que são, analisando aspectos da 

reestruturação produtiva e os desafios contemporâneos para o Serviço Social, como as novas 

demandas e os novos espaços sócio-ocupacionais.  

O segundo item trata das atuais condições e relações de trabalho das assistentes sociais 

no “terceiro setor” em Mossoró-RN, discutindo a forma de inserção das profissionais, a forma 

de contratação, a remuneração salarial, os direitos trabalhistas, e uma caracterização das 

condições de trabalho, elaborada a partir das falas das assistentes sociais. No ultimo item 

aborda-se a luta pela conquista da Lei 12.317/2012, que dispõe sobre a jornada de trabalho 

dos(as) assistentes sociais, analisando a sua efetivação nas instituições do “terceiro setor”, 

bem como a análise das assistentes sociais sobre a importância dessa conquista.  

Por fim, apontam-se algumas considerações finais sobre o estudo das condições e 

relações de trabalho dos(as) assistentes sociais no “terceiro setor” em Mossoró-RN e algumas 

questões propostas para novas pesquisas.   
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CAPÍTULO 1 – A DIMENSÃO ONTOLÓGICA DO TRABALHO E AS SUAS 

RECONFIGURAÇÕES NA SOCIABILIDADE DO CAPITAL: reestruturação 

produtiva e a classe trabalhadora no Brasil  

 

 Neste capítulo, discutir-se acerca do trabalho enquanto categoria fundante do ser social 

bem como elenca-se, também, algumas transformações e rebatimentos a partir da apropriação 

do trabalho pelo capital, apontando alguns eixos estruturantes da forma estranhada de 

desenvolvimento do trabalho humano, a saber: a implantação na sociedade dos preceitos 

neoliberais, como sendo mais um mecanismo para a manutenção do capitalismo. Também 

enfoca-se a adoção de um modelo particular de Estado voltado para os interesses do grande 

capital. 

A partir de então, destaca-se o contexto da crise estrutural do capital e os mecanismos 

utilizados pelo processo de reestruturação produtiva no mundo e no Brasil, enfocando as 

formas como o trabalho se efetiva na atualidade, as mudanças ocorridas no mundo do 

trabalho, bem como o atual contexto das condições e relações de trabalho da classe 

trabalhadora no Brasil.  

Por fim, compreendendo-se que para chegar ao foco central deste trabalho, a saber: as 

condições e relações de trabalho das assistentes sociais que possuem como espaço de 

ocupação profissional as instituições do terceiro setor na cidade de Mossoró-RN, além de 

apresentar a discussão atual acerca da classe trabalhadora no Brasil, se faz necessário também 

contextualizar a classe trabalhadora em Mossoró-RN, verificando por meio de dados do IBGE 

a quantidade de pessoas ocupadas e o índice de desemprego na cidade, o qual vem 

aumentando, na atualidade, com o advento do pré-sal e o abandono da cidade, por parte de 

empresas petrolíferas. Não diferente do contexto nacional, a cidade também verifica a 

expansão de instituições do “terceiro setor”, de um lado, recorrendo ao apelo da solidariedade 

social, e, por outro, através do discurso neoliberal de um espaço alternativo de ocupação. 

De modo geral, esse capítulo busca oferecer reflexões sobre as condições de trabalho 

da classe trabalhadora, apontando para o enfoque da discussão maior que é visualizar a 

realidade que particulariza a inserção de assistentes sociais no “terceiro setor” em Mossoró-

RN, discussão presente nos capítulos posteriores.  
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1.1- O trabalho como categoria fundante do ser social e as suas (re)configurações na 

sociabilidade do  capital 

Antes de tudo, o trabalho é um processo de que 

participam o homem e a natureza, processo em que o ser 

humano com sua própria ação, impulsiona, regula e 

controla seu intercâmbio material com a natureza.  

Karl Marx
12

 

 

Para que os seres humanos sejam construtores e agentes do processo histórico, de 

acordo com Marx e Engels(2009), eles devem ter condições de viver e para isso irão produz 

meios que os permitam a reprodução da própria vida, por intermédio da satisfação das suas 

necessidades: comer, vestir, beber, entre outras coisas(idem, p.40, 2009), se configurando essa 

produção como primeiro ato histórico realizado pelos indivíduos. 

 

O primeiro ato histórico é, portanto, a produção dos meios para a satisfação 

dessas necessidades, a produção da própria vida material, e a verdade é que 

esse é um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que 

ainda hoje, tal como há milhares de anos, tem de ser realizado dia a dia, hora 

a hora, para ao menos manter os homens vivos(MARX e ENGELS, 2009,  p. 

40-41). 

 

Dessa forma, o homem
13

 reproduz a vida, tanto e particularmente a sua, bem como a 

dos indivíduos por eles (pro)criados, estabelecendo, assim, relações naturais e sociais
14

, as 

quais se concretizam mediante a busca, estabelecida entre esses mesmos indivíduos, de um 

objetivo e/ou finalidade comum.  

Vale salientar que o contexto que envolve o desenvolvimento humano não pode ser 

pensado de forma desconexa das relações inerentes ao processo de produção, especialmente a 

relação de troca, a qual perpassa as diferentes formas de (sub)existência dos homens, embora 

essa relação exista de forma diferenciada de acordo com a conjuntura histórica estabelecida 

em cada época. 

Se faz importante, ainda, considerar aqui o homem como ser dotado de consciência, 

seja a consciência de sua própria existência ou a do meio que o rodeia. Dessa forma, 

considera-se como Marx e Engels(1999) a consciência como um produto gerado mediante o 

desenvolvimento das relações sociais, ela é 

   

                                                 
12

 Marx(1988, p. 202).  
13

 A palavra homem, utilizada nesse trabalho, emprega-se para descrever o gênero humano – homens e mulheres 

–, para uma melhor utilização e compreensão da palavra escrita. 
14

 “Social no sentido em que aqui se entende a cooperação de vários indivíduos seja em que circunstância for e 

não importa de que modo e com que fim” (MARX e ENGELS, p. 43, 2009). 
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naturalmente, antes de mais nada mera consciência do meio sensível mais 

próximo e consciência da conexão limitada com outras pessoas e coisas 

situadas fora do indivíduo que se torna consciente(MARX e ENGELS, 1999, 

p 43).   

 

 Mediante essa reflexão, conclui-se que a consciência é a percepção que os indivíduos 

possuem de si próprios e da necessidade de se estabelecer relações com os demais sujeitos, 

gerando a partir desses relacionamentos a construção e a transformação da historia da vida em 

sociedade. 

Outrossim, homens e mulheres são seres que estão continuamente em processo de 

construção e, portanto, vão se desenvolvendo de acordo com sua práxis
15

 -  ações que são por 

eles realizadas conscientemente, transformando a matéria, os indivíduos, a sociedade e a 

história - se configurando, dessa forma, como seres sociais, os quais se encontram imbuídos 

pela realidade na qual estão inseridos, como sujeitos construtores e modificadores de tal 

realidade. 

 Como ser social, vale dizer, que o homem se autodetermina, possui vontades que 

expressam sua autonomia, assim como pode exercer o poder de escolha; pode objetivar suas 

capacidades para determinados fins a serem alcançados. No uso de suas capacidades o homem 

“não transforma apenas o material sobre o qual opera; ele imprime ao material o projeto que 

tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei determinante do seu modo de operar e ao 

qual tem de subordinar a sua vontade” (MARX, 1988, p. 202).  

É dessa forma que o homem passa a construir os frutos da atividade humana, no uso 

de sua capacidade teleológica
16

 e da força humana empregada para a criação de novos objetos 

necessários a sua vida. A esses novos objetos o homem emprega-lhes valor após a execução 

do seu trabalho, de modo que o novo objeto não possui valor por si só, sendo esse valor dado 

ao mesmo devido à ação transformadora que o homem realiza para concretizá-lo. 

 

A valoração de um objeto supõe sua existência material concreta: seu valor 

corresponde a uma práxis que o transformou em algo novo que responde às 

suas necessidades, e, como tal, é bom, útil, belo etc. Por isso, o valor não é 

uma decorrência apenas da subjetividade humana; ele é produto de uma 

práxis(BARROCO, 2008, p.29).  

 

Desta feita, o valor empregado aos objetos – fruto da criação do homem, realizada por 

meio da sua capacidade teleológica – vai sempre depender da real necessidade que os 

                                                 
15

 Para Vázquez(1977, p. 245) a práxis seria a “ação do homem sobre a matéria e criação – através dela – de 

nova realidade humanizada”.    
16

 A capacidade que os indivíduos possuem de projetar, ou seja, pensar antecipadamente os processos de trabalho 

a serem desenvolvidos. 
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indivíduos possuem deste determinado objeto, isso porque é a partir de suas necessidades que 

os seres humanos vão traçando e construindo possibilidades para sua (re)produção. 

Para que se autoconstruam e reproduzam, mediante o processo histórico, os homens 

partem do “conhecimento da natureza e a valoração dos objetos necessários ao seu 

desenvolvimento”(BARROCO, 2008, p.27) para realizar o trabalho, construindo por meio 

deste as possibilidades que os permitem se desenvolver enquanto seres sociais, projetar suas 

ideias e materializá-las. Compreende-se, dessa forma, o trabalho como categoria fundante do 

ser social, por isso caracteriza-se como a principal diferença entre o ser humano e os demais 

animais, visto que homens e mulheres são os únicos seres que têm a capacidade de orientar 

seus atos para um determinado fim.  

Essa realidade se dá a partir da capacidade teleológica presente nos indivíduos, e é a 

partir dela que os mesmos podem projetar ações a serem desenvolvidas. Essas capacidades e 

possibilidades do homem são inerentes a sua base orgânica, e é a partir do desenvolvimento 

das mesmas, a partir da interação com a natureza, que ele irá desenvolver habilidades para 

prover suas necessidades. Nesse sentido,  

 

o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, processo 

em que o ser humano com sua própria ação, impulsiona, regula e controla 

seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como 

uma de suas forças. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo, 

braços e pernas, cabeças e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos da 

natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana ”(MARX, 1988, p. 

202).  

 

É por meio do trabalho que o homem se afirma como sujeito pensante e criador, que 

age conscientemente e de forma racional, apropriando-se dos recursos da natureza e 

transformando-os por meio da realização do trabalho. Desse modo, se faz necessário pensar o 

trabalho como algo que possui, essencialmente, centralidade na vida dos indivíduos, por ser 

“um elemento constitutivo do ser social”, ao passo que, ao se desenvolver socialmente, os 

indivíduos irão gerar novas necessidades e formas de satisfazê-las, promovendo, dessa forma, 

a transformação do ser social.  

Para Marx(1988) o trabalho é o complexo social encarregado da transformação da 

natureza nos bens materiais necessários à reprodução social, para ele o ato do trabalho é 

sempre um ato social. Dessa forma, o trabalho colabora para o desenvolvimento da sociedade 

como um todo, estando evidente que a relação do trabalho com a totalidade social é 

indissociável. Homens e mulheres transformam a natureza quando trabalham sua capacidade 

de idealização, porém ao passo que transformam a natureza, também transformam a si 
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próprios, pois “o trabalho e seu produto, a cultura, fundam a história, autoconstrução dos 

próprios homens, em relação recíproca com a natureza”(BARROCO, 2008, p. 28). 

Dessa forma, de acordo com que os homens mudam, mudam também as relações 

sociais e é a partir do trabalho que a sociedade vai se desenvolvendo, se reproduzindo e é por 

isso mesmo que o trabalho é a categoria fundante do ser social.  

Nesse processo de desenvolvimento, observa-se que é a partir do trabalho excedente 

que surge uma forma de vida fundamentada na exploração do homem pelo homem, desde 

então o trabalho se modifica e passa a ter uma conotação voltada para a exploração.   

 

A magnitude absoluta do tempo de trabalho, o dia de trabalho, a jornada de 

trabalho, é constituída pela soma do trabalho necessário e do trabalho 

excedente, ou seja, do tempo em que o trabalhador reproduz o valor de sua 

força de trabalho e do tempo em que produz a mais valia(MARX, 1988, p. 

259). 

 

 É, justamente, no processo de criação da mais valia
17

 que se escondem as nuances do 

processo de exploração, por meio do valor excedente, sendo ela o valor contido no tempo de 

trabalho não pago ao trabalhador, pois “o processo de produzir valor simplesmente dura o 

tempo até o ponto em que o valor da força de trabalho pago pelo capital é substituído por um 

equivalente. Ultrapassando esse ponto, o processo de produzir valor torna-se processo de 

produzir mais valia – valor excedente” (idem, p.220).     

Dá-se, a forma de vida fundamentada na exploração do homem pelo homem, o nome 

de capitalismo – ou sociabilidade do capital – na qual há a propriedade privada dos meios de 

produção.  Nesta sociabilidade, o trabalho possui outra conotação, de modo que os homens 

não produzem apenas para a sua auto sustentação e sobrevivência, mas sim, especialmente, 

para dar respostas às necessidades de consumo que são criadas com intuito da (re)produção do 

lucro
18

. Dessa forma, nesta sociedade, o trabalhador desenvolve seu trabalho de forma 

estranhada
19

, ou seja, há o desenvolvimento de “uma atividade laboral sem sentido para o 

                                                 
17

 Parte excedente do trabalho produzido pelo(a) trabalhador(a), sendo esta parte não paga ao mesmo(a), sendo 

essa produção apropriada pelos proprietários dos meios de produção. 
18

 “Uma parte do trabalho incluído na mercadoria é trabalho remunerado; a outra parte, trabalho não remunerado. 

Logo, quando o capitalista vende a mercadoria pelo seu valor, isto é, como cristalização da quantidade total de 

trabalho nela aplicado, o capitalista deve forçosamente vende-la com lucro. Vende não só o que lhe custou um 

equivalente, como também o que não lhe custou nada, embora haja exigido o trabalho do seu operário. O custo 

da mercadoria para o capitalista e o custo real da mercadoria são coisas inteiramente diferentes. Repito, pois, que 

lucros normais e médios são obtidos vendendo-se as mercadorias, não acima do que valem, mas sim pelo seu 

verdadeiro valor”(ANTUNES, 2004, p.77) 
19

 “o operário se relaciona com o produto do seu trabalho como um objeto estranho[...] o desapossamento do 

operário no seu produto tem o significado, não só de que o seu trabalho se torna um objeto, uma existência 

exterior, mas também de que ele existe fora dele independente e estranho a ele e se torna um poder autônomo 
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sujeito que trabalha”(ALVES, 2010, p.59), e, assim, ele ausenta-se de si ao não encontrar 

sentido em sua atividade laborativa.  

Daí decorre o fato dos homens serem submetidos ao processo de alienação. Note-se 

que, assim “o homem que trabalha no capitalismo é um homem cindido tendo em vista que 

está alienado de si e dos outros – eis o significado cadente da alienação do trabalho 

capitalista”(ALVES, 2010, p.59); eles já não se reconhecem mais no produto final do seu 

trabalho, pois estão alienados
20

 do processo de produção.  De acordo com Barroco:  

 

Cria-se uma cisão entre sujeito e objeto, uma relação de "estranhamento" que 

permite a (re)produção de relações sociais nas quais a riqueza humana 

socialmente construída não é apropriada material e espiritualmente pelos 

indivíduos que a construíram; [...] o próprio indivíduo se torna objeto e os 

objetos passam a valer como coisas(BARROCO, 2008, p. 34). 

 

É o que se verifica devido a exacerbação do valor que é dado pelos indivíduos as 

coisas, bem como na forma que os mesmos passam a vivenciar seus relacionamentos nessa 

sociabilidade, a saber: o processo de coisificação em que as relações sociais estão pautadas. 

Sendo esta “uma sociedade administrada pelas coisas”(ALVES, 2010, p.41) e, ainda, 

tendo em vista o poder que a forma-mercadoria possui, consolida-se a sociedade voltada para 

o consumo de mercadorias
21

, ocultando-se a essência das coisas. Nesse caso, “oculta-se o 

trabalho social como sendo a origem dos produtos-mercadorias e oculta-se a contradição 

estrutural antagônica entre capital e trabalho(idem, p.42,). 

 

A forma mercadoria é a base do fetichismo, a estranha propriedade das 

coisas que assumem feições e características propriamente humanas e, de seu 

complemento inevitável, a reificação que transforma seres humanos em 

coisas(coisificação), o que acaba colocando os produtores sob o controle 

daquilo que produziram(IASI, 2010, p. 69). 

 

 Observa-se, dessa forma, a coisificação das relações sociais de modo que os 

indivíduos passam a possuir valor como se fossem objetos, e os objetos passam a possuir 

valor e vida própria, independentemente da atividade exercida pelos homens sobre eles.  

                                                                                                                                                         
frente a ele, de que a vida que ele mesmo emprestou ao objeto, o enfrenta de modo estranho e hostil” (MARX, 

1993, p. 62-63).   
20

 “A alienação [...] complexo simultaneamente de causalidades e resultantes histórico-sociais, desenvolve-se 

quando os agentes sociais particulares não conseguem discernir e reconhecer nas formas sociais o conteúdo e 

efeito de sua ação e intervenção; assim, aquelas formas e, no limite, a sua própria motivação à ação lhes 

aparecem como alheias e estranhas” (NETTO, 1981, p. 74). 
21

 A mercadoria é algo próprio do modo de produção capitalista, ela produz valor através do ato da troca, possui 

valor de uso e valor de troca, porém esse valor não é algo que está posto ou que seja estático, ele é dinâmico e é 

determinado pelas relações estabelecidas pela sociedade. De acordo com Marx ela se constitui mercadoria “por 

sua duplicidade, por serem ao mesmo tempo objetos úteis e veículos de valor” (MARX, 1988, p. 54-55).  
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As atividades humanas possuem relação de valor como afirma Barroco(2008), sendo 

que na sociabilidade vigente é o valor econômico que mais vai influenciar as esferas da vida 

social, isso porque, nesta sociabilidade, os valores centrais estão voltados para o consumo e 

posse de mercadorias que “por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual 

for, a origem delas, provenham do estômago ou da fantasia”(MARX, 1988, p. 41). Desse 

modo, a disseminação dos (des)valores está voltada para a perpetuação desta sociabilidade, e 

é, sobretudo, o processo de alienação que vai confirmando essa premissa. 

Sendo assim, sob o sistema capitalista, o trabalho se reconfigura passando a ter novas 

características. Além de possuir o valor de uso
22

, respondendo às necessidades sociais de 

reprodução, ele passa a visar também o valor de troca
23

, por meio da transformação da força 

de trabalho e do produto em mercadorias. A partir da necessidade da sociedade capitalista de 

produzir riquezas, sendo a mesma gerada por meio da mais valia, a jornada dos(as) 

trabalhadores(as) passa a conter dois tipos de trabalho: o trabalho necessário – aquele pago 

pelo dono dos meios de produção ao trabalhador –, e o trabalho excedente – realizado além do 

necessário, sendo o mesmo propriedade de quem dispõe dos meios de produção.  

 Em virtude dos meios de produção não pertencerem a todos os indivíduos da 

sociedade, mas, somente, a uma pequena parcela dos mesmos, dá-se o surgimento da 

exploração do homem pelo homem, em que para sobreviver homens e mulheres irão vender a 

sua força de trabalho, sendo explorados(as) pelos detentores dos meios de produção, passando 

a depender, única e exclusivamente, do valor que lhes é ofertado pela sua força de trabalho. 

Desse modo, o trabalho, sob a égide do capital, se degrada e perde seu sentido 

humanizado, passando a desumanizar o ser social, ao perder características que lhes são 

próprias; aquelas as quais reconhecem os homens como seres sociais pertencentes ao gênero 

humano, em que se identificam com o produto do trabalho realizado – o que conforme Marx é 

o trabalho concreto, o qual imprime ao objeto o valor de uso, sendo, nesse modo de produção 

subsumido pelo trabalho abstrato
24

 que, por sua vez, atribui à mercadoria o valor de troca.   

Há que se dizer, ainda, que, na sociabilidade atual, o trabalhador não se satisfaz 

frequentemente em seu trabalho. Seja no modo como realiza seu trabalho – de forma 

                                                 
22

 “A utilização de uma coisa faz dela um valor de uso [...] o valor de uso só se realiza com a utilização ou o 

consumo. Os valores de uso constituem o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a forma material dela” 

(MARX, 1988, p. 42).     
23

 “O valor de troca revela-se, de início, na relação quantitativa entre valores de uso de espécies diferentes, na 

proporção em que se trocam, relação que muda constantemente no tempo e no espaço”(MARX, 1988,  p, 43).    
24

 “Ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho, também neles corporificados, desvanecem-se, 

portanto, as diferentes formas de trabalho concreto, elas não mais se distinguem umas das outras, mas reduzem-

se, todas, a uma única espécie de trabalho, o trabalho humano abstrato” (MARX, 1988, p. 44-45).  
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estranhada –, seja pelas atuais condições e relações de trabalho que proporcionam uma 

verdadeira degradação do ser humano. De fato, a subjetividade do sujeito é negada a partir das 

relações de exploração. 

Quando o trabalhador vende sua força de trabalho ao patrão, além do dispêndio de 

força gasto, o capitalista apropria-se também, por meio da espoliação
25

, de toda a 

subjetividade que está contida nos homens, impregnando a dimensão ideológica, e o tempo 

livre dos mesmos com ideários da forma burguesa de pensar a realidade social. Nega-se, 

assim, necessidades humanas inelimináveis. Vejamos: 

 

Carecimentos radicais são necessidades/carecimentos despertados nas 

individualidades pessoais, no limite da alienação capitalista, e que, pela sua 

natureza, são incapazes de serem incorporados plenamente pelo sistema do 

capital. Eles são necessidades humanas inelimináveis “negadas” pelo capital. 

Ora, o que o capital não consegue eliminar, ele tende a manipular. Por 

exemplo, no caso das mulheres, a maternidade é uma necessidade natural. 

Entretanto, ela jamais será plenamente realizada nas condições da mulher 

“capturada” pelo modo de vida a serviço dos valores do mercado e roda-viva 

do trabalho estranhado (ALVES, 2010, p.52). 

 

Observa-se, assim, ser crescente na sociedade relações em que a acumulação 

capitalista – seja ela por exploração ou espoliação – encontra-se, cada vez mais, em evidência, 

em detrimento das características humano-genéricas dos seres, agudizando-se a forma 

perversa na qual as relações da contradição capital/trabalho estão pautadas. Assim, constitui-

se que “o tempo histórico do capital é o tempo histórico da perversidade”(idem, p.53). 

  Nos artifícios do jogo do capitalismo perverso e reificado
26

 elencam-se alguns 

elementos-chave, os quais desmistificam a transmutação do ser genérico em ser estranhado, a 

saber: as perversas relações de exploração na qual o(a) trabalhador(a) é submetido(a) todos os 

dias, a manipulação reflexiva
27

 que se dá para além do ambiente de trabalho, a “captura” da 

subjetividade íntima, o trabalho flexível (aprimorado aos modos da mundialização 

capitalista), o fetichismo no qual as relações estão pautadas e a alienação. 

 Assim sendo, observa-se que, na sociedade burguesa, o trabalho se desenvolve de 

modo estranhado, e, ao não se reconhecer no produto final do seu trabalho, o ser social torna-

se um ser estranho frente a ele mesmo, perdendo, assim, o sentido da realidade. Esse é o traço 

característico do trabalho na sociedade do capital, a saber: ao ser privado da realidade, o 

                                                 
25

 Ações nas quais se utiliza a força, a opressão, a fraude. Quando se retira com artimanha algo que é propriedade 

de outrem.  
26

 Traço essencial do mundo burguês, quando “as relações humanas se invertem em relações coisais  e o outro 

como próximo é apenas um meio para a sua autogratificação íntima estranhada”(ALVES, 2010, p.54). 
27

 Novo controle exercido pela estrutura organizacional “dos métodos de gestão toyotista que expõe o sentido da 

nova forma de manipulação sistêmica do capital”(ALVES, 2010, p.47). 
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homem, desenvolve suas relações – nas mais diversas instâncias do cotidiano – alheio de suas 

próprias percepções, bem como das percepções que possa vir a ter dos outros, efetivando, 

dessa forma, a alienação.  

É importante pensar o modo como as relações são estabelecidas em cada sociedade; na 

sociedade contemporânea, estabelecida desde o surgimento da burguesia, a forma de 

organização social estabelece-se mediante as contradições estabelecidas pelo binômio 

capital/trabalho.  

Esse aspecto central da sociabilidade capitalista influencia nas mais diversas instâncias 

da sociedade, a saber: econômica, política, social, e demais; não é de se estranhar que para 

perpetuar esse modo de sociedade, haja uma força a qual irá potencializar e promover 

mecanismos de efetivação da exploração da vida humana, mas que também, algumas vezes, 

por força e pressão da sociedade que se organiza, irá viabilizar algumas concessões à classe 

trabalhadora.     

 Tentar-se-á aqui desvelar como a instituição Estado, no contexto contemporâneo, tem 

usado estratégias para garantir e solidificar o capitalismo, bem como suas estratégias políticas 

e ideológicas de dominação social.   

 

1.1.1 A égide neoliberal e o Estado mínimo: nuances do capitalismo contemporâneo 

  

 Pensar propostas de mudanças sociais, econômicas e políticas a serem implementadas 

na sociedade não é algo novo. Porém o percurso histórico mostra que, no tempo presente, as 

principais propostas de mudança favorecem apenas uma pequena parcela da sociedade, em 

detrimento do maior número de indivíduos possíveis.  

A doutrina neoliberal executada por este projeto hegemônico – o do capital – propõe 

falaciosamente a defesa do bem estar humano. É o que explicita Harvey(2008) ao descrever o 

que seria o neoliberalismo, em suas palavras: 

 

é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômicas que propõe 

que o bem-estar humano pode ser melhor promovido liberando-se as 

liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma 

estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos e propriedade 

privada, livres mercados e livre comércio(HARVEY, 2008, p. 12). 
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A partir da colocação do autor pode-se observar o apelo às práticas individualistas, em 

nome de uma liberdade que não se efetiva de fato nesta sociabilidade
28

. De acordo com essa 

perspectiva, este empreendedorismo do indivíduo deve se dá interligado a uma estrutura 

institucional, visando formas “livres”
29

 de ação para o progresso da humanidade.  

 A liberdade, proposta por esse conjunto de preceitos denominado neoliberalismo, na 

verdade reflete “interesses dos detentores de propriedade privada, dos negócios, das 

corporações multinacionais e do capital financeiro”(HARVEY, 2008, p.17). Outrossim, 

destaca-se o interesse do grande capital em adotar medidas que enfraqueçam a perspectiva da 

organização das classes trabalhadoras, traduzindo os seus interesses como sendo interesses de 

toda a sociedade. 

 Questiona-se, então, aqui, esse tipo de “liberdade” que é proposta tanto aos indivíduos 

quanto ao mercado, como sendo elemento fundamental para a sociedade alcançar o progresso.  

 

Assim, entendido o neoliberalismo como a concepção capaz de 

orientar políticas destinadas a superar as mazelas do atraso e permitir, 

mais rapidamente, alcançar as vantagens da globalização, o progresso 

e a modernidade, tais manifestações extremas de exploração e miséria 

seriam superáveis (CARCANHOLO, 2008, p.82).  

 

  Essa seria a ideia proposta pelos neoliberais, segundo o autor, para fundamentar as 

medidas que deveriam ser implementadas a partir desse ideário. Porém não é isso que se 

observa. É certo que, em países como o Brasil, consequências extremas como a expansão do 

trabalho infantil, dada a exploração de mão de obra barata, são resultado da adoção de 

medidas neoliberais. De acordo com Carcanholo(2008) tal realidade é vista pelos neoliberais, 

da seguinte forma: 

 

[...], se de fato esses extremos ocorrem, só podem ser o resultado do 

atraso, das políticas populistas anteriores, da ausência de uma prática 

liberalizante na medida adequada; tal situação só pode ser 

consequência de um Estado interventor ainda enorme, ineficiente e 

deformador. Se, durante esse tempo, medidas liberais foram adotadas, 

não o foram na magnitude certa, no volume adequado, na 

profundidade exigida(CARCANHOLO, 2008, p.84) 

    

 Esse discurso é usado para que medidas neoliberais sejam, cada vez mais, adotadas no 

mundo, retirando do foco toda a destruição em massa provocada pelo modo de governar 

neoliberal. Observam-se alterações nas mais diversas áreas da vida em sociedade, quais 

                                                 
28

 De modo que, na sociedade do capital, diz-se que o indivíduo é livre para executar sua capacidade 

empreendedora, porém ele não possui as condições objetivas adequadas para a produção de tais capacidades. 
29

 No que se refere ao mercado livre e ao livre comércio. 
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sejam: nas relações sociais, no desenvolvimento tecnológico, na divisão social e técnica do 

trabalho, na forma de pensar a vida cotidiana, “das formas de ligação à terra e dos hábitos do 

coração” (HARVEY, 2008, p.13). Isso porque concebe-se que as formas de gerir o mercado 

devem ser usadas como “guia” para todas as relações estabelecidas entre os indivíduos.  

Na verdade, o pensamento neoliberal é, antes de tudo, uma estratégia capitalista dentro 

dos pressupostos econômicos, para se evitar que a economia venha a ter algum colapso, como 

a crise de 1930
30

. A criação de um Estado de Bem estar Social
31

, para a garantia do progresso 

na sociedade, produziu para o mercado altas taxas de crescimento econômico nos países de 

capitalismo avançado, nos anos de 1950 e 1960. Harvey(2008) denomina esse período como 

sendo o tempo do neoliberalismo embutido, quando foram jogadas as primeiras sementes para 

o crescimento do que viria posteriormente.  

No final da década 1960 começa a “ruir” o neoliberalismo embutido. A nível mundial, 

é a partir de 1970 com a grande crise de superprodução, que a onda neoliberal, nas suas 

estratégias mais atualizadas, vai ser implementada junto ao processo de reestruturação 

produtiva, como forma de responder a essa crise.  

Ainda, no final da década de 1980, mais precisamente em 1989 adota-se, por meio de 

consenso de Washington
32

, algumas medidas como a redução dos gastos públicos, 

privatização das instituições estatais, reforma tributária, quebra das barreiras comerciais; uma 

série de medidas adotadas em ordem global, especialmente em países em desenvolvimento, 

como o Brasil. A adoção de tais medidas reconfigurou o cenário político econômico 

brasileiro, com destaque para o processo de privatização das estatais, entre outros preceitos 

neoliberais estabelecidos a partir do consenso de Washington. 

   Dessa forma, faz-se necessário situar qual é o modelo de Estado pensado e adotado 

para a formação de uma sociedade sobre os preceitos neoliberais. De fato, o Estado possui um 

                                                 
30

 Tendo em vista que as crises geopolíticas, configuram-se como ameaças ao poder capitalista, desta forma 

firmam-se alguns acordos de classe entre capitalistas e trabalhadores. De seu lado os capitalistas buscaram 

pensar numa combinação de Estado, Mercado e instituições democráticas. Já, a classe trabalhadora buscou 

pensar estratégias políticas de resistência a ordem estabelecida como forma de responder as imposições do 

governo voltado para os interesses do capital(HARVEY, 2008).   
31

 De acordo com a política do Estado do Bem Estar Social, ou Welfare State, todos os indivíduos possuíam 

direitos, desde o nascimento, a bens e serviços que deveriam ser repassados a população através do Estado, ou 

ainda indiretamente, através de seu poder de regulamentação sobre a sociedade civil. Esses direitos versavam 

sobre a saúde e educação em todos os níveis, ao desempregado, à garantia de renda mínima, bem como de 

recursos para sustentação dos filhos. Cabe salientar que no Brasil ele não se implantou de fato.  
32

 “O Consenso de Washington é „uma política de ajustamento‟, estabelecida pelos atores globais – FMI, Banco 

Mundial, para garantir a inserção subordinada e independente dos países periféricos e „devedores‟ à nova ordem 

mundial. Nesse sentido, configura um plano estratégico, fundado na liberalização e na desregulamentação da 

economia, definindo como receituário de ajuste: estabilização, reformas do Estado, e retomada de investimentos 

estrangeiros” (CARVALHO, 2003, p.134 apud CARNEIRO, 2005, p. 35 ).  
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papel fundamental para a manutenção das práticas neoliberalistas, adotando medidas que 

viabilizam os interesses do grande capital, mantendo o controle e a ordem para a garantia da 

propriedade privada. De acordo com Harvey, 

 

O papel do Estado é criar e preservar uma estrutura institucional 

apropriada a essas práticas; o Estado tem de garantir, por exemplo, a 

qualidade e a integridade do dinheiro. Deve também estabelecer as 

estruturas e funções militares, de defesa, da polícia e legais requeridas 

para garantir direitos de propriedade individuais e para assegurar, se 

necessário pela força, o funcionamento apropriado dos 

mercados(HARVEY, 2008, p. 12). 

 

 Assim sendo, o Estado cria toda uma estrutura institucionalizada para favorecer o 

desenvolvimento da economia, porém defende-se que sua intervenção deve se dá de forma 

mínima na área social, pois entende-se que ele não compreende de forma adequada os sinais 

que o mercado sugere como os preços, por exemplo, e “porque poderosos grupos de interesse 

vão inevitavelmente distorcer e viciar as intervenções do Estado (particularmente nas 

democracias) em seu próprio favor”(idem) o que não seria viável para os interesses 

capitalistas.  

 Na verdade, o Estado possui a missão de favorecer as condições para a acumulação de 

capital, uma acumulação agora desterritorializada, internacional e financeirizada. 

Defendendo, pois, interesses multilaterais dos negociantes do capital financeiro. Fundamenta 

Harvey “dou a esse tipo de aparelho de Estado o nome de Estado Neoliberal”(ibidem, p.17) o 

qual 

 

deve favorecer direitos individuais à propriedade privada, o regime de 

direito e as instituições de mercados de livre funcionamento e do livre 

comércio. Trata-se de arranjos institucionais considerados essenciais à 

garantia das liberdades individuais. O arcabouço legal disso são 

obrigações contratuais livremente negociadas entre indivíduos 

juridicamente configurados no âmbito do mercado(HARVEY, 2008, 

p. 75). 

 

 Entre as medidas a serem adotadas, possuem destaque aquelas estabelecidas pelos 

Estados Unidos, em 2003, as quais decretam a privatização da economia, direitos de 

propriedade e participação econômica às empresas estrangeiras; quebrando as barreiras 

comerciais, facilitando o processo de mundialização do capital, abrindo as fronteiras, 

inclusive, no que diz respeito à questão dos transportes, serviços públicos, construções, 

finanças e tudo mais que facilite o investimento do capital estrangeiro em seu território. De 

acordo com Carcanholo isso ocorre 
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por uma razão muito simples: na sociedade capitalista, por mais que o 

mercado tenha se desenvolvido e domine, sempre haverá espaço 

adicional para a expansão do seu domínio; o mercado sempre pode 

conquistar dimensões antes ocupadas pelo não-

mercado(CARCANHOLO, 2008, p. 84). 

 

 Dessa forma, cria-se o Estado Neoliberal, pensado por e para o capital. Assim, em 

defesa do interesse do capital, vigora a privatização das políticas sociais, com destaque da 

saúde, nos anos de 1960, e da educação a partir de 1990. Além do processo de privatização, 

sucateia-se o aparelho estatal – instituições, formas de contratação, condições e reações de 

trabalho
33

 –, passa a vigorar na sociedade a ideia de um Estado que nada tem a oferecer de 

qualidade à população, tudo pensado como estratégia da ideologia neoliberal. Sataniza-se o 

aparelho estatal, defendendo – em nome do mercado – a ideia da privatização.  

O Estado dá conta de políticas públicas precárias como forma de garantir os mínimos 

sociais a população, desenvolvendo políticas de cunho paliativo, o mercado passa a atuar, na 

verdade, gerindo tanto a área de serviços quanto as políticas sociais, e dissemina-se na 

sociedade uma forma de pensar que favorece o projeto do capital.  

 

Setores antes geridos ou regulados pelo Estado têm de ser passados à 

iniciativa privada e desregulados(libertos de todo tipo de 

interferências). A competição – entre indivíduos, entre empresas, entre 

entidades territoriais (cidades, regiões, países, grupos regionais) – é 

considerada a virtude primordial. [...] Em situações nas quais essas 

regras não estejam claramente estabelecidas, ou em que haja 

dificuldades para definir os direitos de propriedade, o Estado tem de 

usar seu poder para impor ou inventar sistemas de 

mercado(HARVEY, 2008, p. 76). 

 

Dessa forma, aqueles que podem pagar para ter acesso, de forma privada, aos serviços 

e atendimento de “qualidade” buscam o mercado, e aqueles que não possuem recurso – na 

verdade a classe trabalhadora – fica a mercê de um estado mínimo que desenvolve “políticas 

pobres para os pobres”, políticas de cunho paliativo e focalizadas. Há, ainda, destaque ao 

retorno de práticas filantrópicas, por meio de um suposto “terceiro setor
34

”, por meio do apelo 

                                                 
33

 O sucateamento do Estado no Brasil é visualizado no cotidiano das instituições publicas; na área da educação 

é crescente o número de escolas que vêm sendo abandonadas por falta de reformas estruturais, falta de 

investimento em capacitação profissional, muitas vezes com condições desumanas de trabalho; na área da saúde 

tem-se a redução dos leitos hospitalares, falta de insumos para o funcionamento na esfera básica da saúde 

pública, baixa remuneração salarial, entre outras. 
34

 A categoria “terceiro setor” será aprofundada no segundo capítulo, porém não se pode aqui deixar de iniciar a 

discussão de um suposto “terceiro setor” na sociedade, especialmente por ser nesse lócus de trabalho de 

assistente sociais que foi desenvolvida a pesquisa de campo deste trabalho.  
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a um novo modelo de solidariedade dita social, a qual também foi pensada como mecanismo 

neoliberal e interesse de expansão do mercado.  

  

1.2 - A reestruturação produtiva e a classe trabalhadora no Brasil: o “terceiro setor” 

como fonte alternativa de ocupação 

 De fato, o chamado “mercado de trabalho” vem sendo 

radicalmente reestruturado - e todas as “inovações” 

levam à precarização das 

condições de vida da massa dos vendedores de força de 

trabalho: a ordem do capital é hoje, reconhecidamente, a 

ordem do desemprego e da “informalidade”. 

José Paulo Netto
35

 

 

 Em meados dos anos de 1970, enquanto no Brasil (de 1968 a 1973) a economia 

desponta, configurando-se o que se chamou de “milagre econômico”, com destaque para o 

binômio ditadura x acumulação, inicia-se uma grande crise de superprodução no mundo – a 

qual expressava uma crise estrutural no sistema capitalista. A partir de então, se configura, na 

economia e na sociedade em geral, um quadro crítico: queda da taxa de lucro a partir do 

aumento do preço da força de trabalho – conquistado por meio de reivindicações e lutas 

sociais; maior concentração do capital; crise do Estado de bem estar social, o que, 

consequentemente, abriu espaço para as privatizações, flexibilização das formas de produção, 

bem como da força de trabalho e do mercado(ANTUNES, 2007). 

 

Deflagrou-se, então, um conjunto de transformações no próprio 

processo de produção de mercadorias(KURZ, 1992), através da 

constituição das formas de acumulação flexível, das formas de gestão 

organizacional, do avanço tecnológico, dos modelos alternativos os 

binômio taylorismo/fordismo, dentre os quais se destaca 

especialmente o “toyotismo” ou o modelo japonês(ANTUNES, 2010, 

p. 21). 

 

Tais transformações decorrem da própria forma habitual do capital, a saber: a 

economia estabelecida entre os grandes grupos(empresas transnacionais) os quais 

monopolizam a própria disseminação do sistema capitalista na sociedade, bem como “da 

própria necessidade de controlar as lutas sociais oriundas do trabalho”(idem, p.22). 

Como forma de responder a sua própria crise inicia-se aquilo que se chamou de 

reorganização do modo de produção capitalista e do seu sistema político e ideológico, a partir 

da efetivação das medidas neoliberais, estabelecidas no Consenso de Washington, com o 

                                                 
35

 (NETTO, 2010, p. 11). 
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processo de desmonte e privatização do setor estatal e a desregulamentação dos direitos do 

trabalho, com enfoque para as grandes alterações nas condições e relações de trabalho. 

 

Colocou-se em questão o “custo” do trabalho em todos os quadrantes 

do mundo, ou seja, mesmo naqueles países onde a experiência 

fordista-keynesiana(HARVEY, 1993) foi inexistente ou limitada. 

Assim, a saída da crise – sempre invocada como um processo natural, 

a exigir respostas práticas – estaria na redução de custos, por meio da 

flexibilização das relações contratuais de trabalho, retirando-se o 

Estado da regulação destas relações, inclusive no que refere à questão 

da proteção social, com a redução dos encargos sociais(BEHRING, 

2003, p. 214). 

 

 A partir dessa reorganização prático-ideológica do capital começa-se a estabelecer, 

mediante o que já foi elencado pela autora, a reestruturação do trabalho e da produção, como 

estratégias do capital para conseguir se contrapor à crise. Esse quadro estabelecido pelo 

capitalismo se configurava, de uma forma geral, como uma ofensiva contra a classe 

trabalhadora que necessita vender sua força de trabalho como forma de sobrevivência.  

 As formas pensadas pelo capital de reorganização de seu modo de dominação social 

vêm sendo desenvolvidas como forma de “gestar um projeto de recuperação da hegemonia 

nas mais diversas esferas da sociabilidade”(ANTUNES, 2010, p.22), desde o modo como o 

processo produtivo tem se efetivado, bem como na dimensão ideológica. 

 Assim sendo, verifica-se um contexto de grandes mudanças, em nível mundial, 

provocadas pelo processo de reestruturação produtiva, mudanças funcionais ao capital, na 

medida em que elas 

 

Seriam responsáveis pela instauração de uma nova forma de 

organização industrial e de relacionamento entre o capital e o trabalho, 

mais favorável quando comparada ao taylorismo/fordismo, uma vez 

que possibilitam o advento de um trabalhador mais qualificado, 

participativo, multifuncional, polivalente, dotado de uma “maior 

realização no espaço de trabalho” (ANTUNES, 2010, p.22). 

 

 Pode-se compreender, desse modo, como a captura da subjetividade do(a) 

trabalhador(a) ocorre de forma velada, na medida em que o capital cria mecanismos 

ideológicos de dominação e manipulação, ao sugerir a ideia de um(a) trabalhador(a) mais 

qualificado(a), apto a desenvolver diversas atividades laborativas na empresa e/ou instituição. 

Outrossim, efetivam-se as medidas contraditórias do capital. É o que o autor apresenta 

ao sugerir: 

 

Criou-se, de um lado, em escala minoritária, o trabalhador 

“polivalente e multifuncional” da era informacional, capaz de operar 
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com máquinas com controle numérico e de, por vezes, exercitar com 

mais intensidade sua dimensão mais intelectual. E, de outro lado, há 

uma massa de trabalhadores precarizados, sem qualificação, que hoje 

está presenciando as formas de part-time, emprego temporário, 

parcial, ou então vivenciando o desemprego estrutural(ANTUNES, 

2010, p.24). 

  

 Em um prisma global, todo esse quadro estabelecido pelo processo de reestruturação 

produtiva do capital, tem intensificado o agravamento da destruição da natureza e do meio 

ambiente, sem precedentes na história da humanidade, como também tem ocasionado a ação 

destrutiva contra a força de trabalho humano, deixando grande parte da população fora do 

processo produtivo, e aumentando ainda mais o contingente de desemprego estrutural.             

 No Brasil, na década 1980, mesmo em ritmo mais lento que os países centrais, a 

acumulação sofre algumas modificações. Teve início as mudanças organizacionais e no setor 

tecnológico, as quais eram geradas no interior do processo produtivo. Segundos dados da 

Organização Internação do Trabalho (OIT), na realidade contemporânea 

 

quase um terço da força humana mundial disponível para o ato laborativo, ou 

se encontra exercendo trabalhos parciais, precários, temporários, ou já 

vivencia as agruras do não-trabalho, do desemprego estrutural(ANTUNES, 

2011, p. 138-139). 

 

 Esse processo se dá na medida em que as empresas adotaram novos padrões 

tecnológicos e novos modelos de organização do trabalho. Inicia-se a utilização da 

informatização produtiva, com destaque para o uso do sistema just-in-time, ganhando relevo 

os ciclos de controle da qualidade total e por meio da difusão da microeletrônica. 

 

Nesses primeiros anos da década de 1980, a reestruturação produtiva 

caracterizou-se pela retração de custos, mediante a redução da força de 

trabalho, de que foram exemplos os setores automobilísticos e de autopeças, 

e também os ramos têxtil e bancários, entre outros. De modo sintético, pode-

se dizer que a necessidade de elevação da produtividade ocorreu por meio de 

reorganização da produção, redução do número de trabalhadores, 

intensificação da jornada de trabalho dos empregados, surgimento dos CCQs 

(círculos de controle de qualidade) e dos sistemas de produção just-in-time e 

kanban, entre outros principais elementos(ANTUNES, 2006, P.18).   

 

Ainda, no final da década de 1980, no Brasil, amplia-se o uso das novas tecnologias, 

como a introdução da microeletrônica nos setores mecânico, petroquímico, automobilístico, 

bancário, entre outros. Tem destaque a instalação de novas linhas de montagem no setor 

automobilístico, muito embora estas coexistissem com as antigas, o que se configuravam 

como “um grau relativamente elevado de heterogeneidade tecnológica no interior das 
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empresas, heterogeneidade que foi uma marca particular da reestruturação produtiva no Brasil 

recente”(idem, ibidem). 

 Na ultima década do século XX (1990), o processo de reestruturação produtiva se 

agudiza, havendo um grande enxugamento da força humana de trabalho, bem como a 

crescente desregulamentação dos direitos sociais; a flexibilização das contratações; uso de 

novas formas de gestão e um grande processo de terceirização, culminando em um grande 

número de trabalhadores(as) brasileiros(as) desempregados(as). A análise a seguir, 

desenvolvida por Antunes no ano de 2005, especifica a realidade dos trabalhadores do ABC 

paulista e em Campinas – dois grandes pólos industriais de São Paulo – em um recorte de 

vinte anos.  

 

(sic)No principal área do operariado metalúrgico no Brasil, no ABC paulista, 

região onde se encontram as principais empresas automobilísticas, houve 

uma redução de aproximadamente 240 mil operários nos anos 80 para menos 

de 100 mil neste ano de 2005. Na cidade de Campinas, outra importante 

região industrial metalúrgica, no mesmo período o proletariado reduziu-se de 

cerca de 70 mil para menos de 40 mil. Este proletariado vem diminuindo 

com a reestruturação produtiva do capital, dando lugar a formas mais 

desregulamentadas de trabalho, reduzindo fortemente o conjunto de 

trabalhadores estáveis que se estruturavam através de empregos formais, 

herança da fase taylorista/fordista(ANTUNES, 2011, P. 144). 

 

Essa realidade expressou uma contradição, no que se refere à conquista dos direitos 

sociais previstos a partir da Constituição em 1988
36

 a qual “consagrou um profundo avanço 

social das lutas conduzidas, por duas décadas, pelos setores democráticos: sem ferir a ordem 

burguesa”(NETTO, 1999, p.77). Acrescenta ainda Netto(1999) que o Brasil se constituiu: 

  
Num exemplar “monumento de injustiça social” – expressão encontrada pelo 

historiador Eric J. Hobsbawm para qualificar o fato de, em nosso país, „os 

20% mais pobres da população [dividirem] entre si 2,5% da renda total da 

nação, enquanto os 20% mais ricos [ficam] com quase dois terços dessa 

renda‟ (idem, p.76). 

  

Os dados são reveladores da desigualdade social no Brasil, e de como as mudanças 

que ocorriam nas condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora eram desenvolvidas 

“sempre contidas e limitadas diante das possibilidades, e sempre sob controle das classes 

dominantes, para manter em „seu lugar‟ as „classes perigosas‟, sem dividir o bolo dos saltos 

para diante” (BEHRING e BOSCHETTI, 2007, p. 151). Outrossim, pode-se observar ainda 

                                                 
36

 “O essencial da constituição de 1988 apontava para a construção – pela primeira vez assim posta na história 

brasileira – de uma espécie de Estado de bem-estar social: não é por acaso que, no texto constitucional, de forma 

inédita em nossa lei máxima, consagram-se explicitamente, como tais e para além dos direitos políticos, os 

direito sociais(coroamento, como se sabe, da cidadania moderna)”( NETTO, 1999, p.77). 
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que a concentração de renda no Brasil é expressão da desigualdade na forma de apropriação 

da riqueza social.      

Destaca-se, também, que no país, em meados da mesma década(1990), foi violenta a 

forma que se deu a implementação do neoliberalismo pelo presidente FHC também sobre os 

preceitos da “reforma” do Estado – gerando uma crescente onda de privatização. A venda de 

grandes empresas nacionais foi apenas o início do que, posteriormente, aconteceria com os 

setores como a previdência social, a saúde e educação.  

 

Na questão da privatização brasileira, houve entrega de parcela significativa 

do patrimônio público ao capital estrangeiro, bem como a não 

obrigatoriedade das empresas privatizadas de comprarem insumos no 

Brasil(BEHRING e BOSCHETTI, 2007, p.153). 

 

O país importou medidas adotadas de outros países como os Estados Unidos, por 

exemplo, afetando diretamente o mercado de trabalho, isso sobre a orientação do Consenso de 

Washington. Pois, se nos anos 1980 o processo de reestruturação produtiva no Brasil “teve 

um tendência limitada e seletiva, foi especialmente a partir da década de 1990, inicialmente 

com Collor e depois com FHC, que ele se ampliou sobremaneira” (ANTUNES, 2006, p.20).  

Nesse contexto, a classe trabalhadora vem sendo atingida em todas as instâncias e em 

todos os setores produtivos. Diversas mudanças ocorreram no setor financeiro, especialmente 

as de base tecnológica a partir da microeletrônica, sendo incorporados ainda o 

desenvolvimento de programas de „qualidade total‟ e „remuneração variável‟, o que culminou 

em relações flexíveis de contratação da força de trabalho. 

 

Presenciou-se uma ainda maior precarização dos empregos e redução de 

salários, aumentando o processo de desregulamentação de trabalho e de 

redução dos direitos sociais para os empregados em geral e de modo ainda 

mais intenso para os terceirizados, em particular no espaço dos bancos. 

(ANTUNES, 2006, p.20) 

 

 A intensificação da exploração da força de trabalho atingia outros setores como, por 

exemplo, o de calçados. Vários mecanismos eram utilizados com a finalidade de se conseguir 

o aumento da produtividade do(a) trabalhador(a), foram introduzidas novas formas de 

trabalho como o(a) trabalhador(a) “polivalente” e/ou “multifuncional”. Dessa forma, “além 

das mudanças na organização produtiva, o setor calçadista vivenciou um intenso processo de 

terceirização por meio da ampliação do trabalho em domicílio, [...] o que contribuiu para o 

agravamento das condições de trabalho”(idem, p. 22). 
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O setor têxtil vivenciou, também, um intenso processo de reestruturação produtiva, 

com alto índice de desemprego, chegando a ter uma diminuição de 50% dos postos de 

emprego. Este setor sofreu, ainda, com o intenso processo de terceirização da força de 

trabalho (ANTUNES, 2006). Afirma Behring(2003, p. 223): 

 

A terceirização também operou para gerar este quadro, transferindo postos 

de trabalho formais para o setor terciário formal e informal. O pior período 

se deu entre 1998 e 1999, mostrando a relação entre o ataque especulativo, 

as estratosféricas taxas de juros e o desemprego. 

 

 O número de desempregados(as) no país é crescente da década de 1990 para a de 

2000. De acordo com a pesquisa do IBGE, apontada por Behring(2003, p. 221) “o 

desemprego saltou de 5,3% em 1993, para mais de 7,1 % em 2000, num crescimento de 52% 

do número de desempregados no período”. Da mesma forma a contratação sem carteira 

assinada foi de 26,9% para 29,1% do total de ocupações. 

 A cada dia surgem novas estratégias para se pensar e reformular o desenvolvimento da 

reestruturação produtiva. Ao seu lado cresce, também, a precarização da força de trabalho, 

bem como os mecanismos de desregulamentação dos direitos sociais
37

, ou ainda uma 

 

degradação dos direitos sociais do trabalho, que se ampliou em função da 

externalização e da terceirização da produção; direitos conquistados, como o 

descanso semanal remunerado, férias e 13º salário, aposentadoria etc. 

tornaram-se mais facilmente burláveis. Houve, ainda, uma ampliação do 

trabalho infantil, consequência direta da transferência do trabalho produtivo 

do espaço fabril para o espaço domiciliar, onde o controle do trabalho 

infantil fica ainda mais fácil(ANTUNES, 2006. P. 22). 

 

 Além do trabalho infantil, outros rebatimentos repercutem no âmbito da divisão sexual 

do trabalho, muito embora tenha crescido o número de mulheres que começaram a integrar o 

mercado formal de trabalho
38

 não se verificava – nem se verifica na atualidade – uma 

equalização dos salários, nem dos planos de cargos, e carreira entre homens e mulheres. Na 

categoria bancária houve 

 

uma série de mecanismos sociais de discriminação – reproduzidos e 

intensificados nos ambientes de trabalho – estruturou relações de dominação 

                                                 
37

 Para Netto(1999) “O alvo do ataque do projeto político conduzido pelo primeiro governo de FHC foi, como é 

facilmente depreensível, o conjunto dos direitos sociais. São estes direitos os que, diretamente, oneram o capital; 

[...] Ora apresentados como “privilégios”, ora grosseiramente mistificados como “injustiças”, e sobretudo postos 

como “financeiramente insustentáveis”, os direitos sociais foram objetos de mutilação, redução e supressão em 

todas as latitudes onde o grande capital impôs o ideário neoliberal”(p. 81). 
38

 Isso ocorria “na medida em que se desenvolviam os processos de automação e flexibilização do trabalho” 

(ANTUNES, 2006. p. 21).  
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e de exploração mais duras sobre o trabalho feminino, que se traduziram em 

desigualdades e segmentações entre gêneros (ANTUNES, 2006, p. 21). 

 

 No tempo presente, a situação da mulher no mercado de trabalho não é diferente dos 

anos de 1990, há ainda um crescente aumento dos postos de trabalho para as mulheres, as 

quais já assumem cargos de chefia em instituições públicas e privadas, bem como é, a cada 

dia, maior o número de mulheres que se voltam para a vida pública no âmbito da política.  

Há que se dizer, que essas conquistas se deram por meio de muita luta das mulheres, 

as quais, na maioria das vezes, possuem dupla jornada de trabalho, devido ao trabalho 

doméstico, que continua sendo desenvolvido por elas. Porém,  

 

esta expansão do trabalho feminino tem, entretanto, um movimento inverso 

quando se trata da temática salarial, onde os níveis de remuneração das 

mulheres são em média inferiores àqueles recebidos pelos trabalhadores, o 

mesmo ocorrendo em relação aos direitos sociais e do trabalho, que também 

são desiguais. No Brasil, o salário médio das mulheres está em torno de 60% 

do salário dos trabalhadores (ANTUNES, 2011, p. 145). 

 

 Os dados são referentes ao ano de 2005, na década em que se iniciou a primeira gestão 

do governo Lula, gerando grandes expectativas por parte dos trabalhadores por se 

autoproclamar um governo de esquerda, que projetava uma gestão voltada para a classe 

trabalhadora. No entanto, a ascensão da classe trabalhadora não obteve o êxito esperado, o 

que prevaleceu no Brasil, na primeira década do século XXI, foi o aumento do desemprego e 

de trabalhadores(as) na informalidade, de modo que “em 2005, num total de 80 milhões de 

trabalhadores, cerca de 60 % encontra-se em situação de informalidade no Brasil(ANTUNES, 

2011, p. 144). 

Isso significa que, em 2005, mais da metade dos(as) brasileiros(as) inseridos no 

mundo do trabalho, estavam submetidos(as) a formas precárias de relações e condições de 

trabalho, marcadas pela ausência de vínculo trabalhista com destaque para a não efetivação 

dos direitos relativos ao trabalho. Dessa forma, embora o governo Lula tenha se diferenciado 

do governo FHC “lançando sobre este último a pecha de „neoliberal‟”(SAMPAIO Jr., 2012, p. 

686), a sua proposta política, em grande medida, reforçava “o mito do crescimento como 

solução para os problemas do país, iludindo as massas”(idem).  

No tocante ao crescimento do desemprego estrutural, para os(as) trabalhadores(as) do 

setor bancário, essa década se constituiu com uma imensa perda de força humana de trabalho, 

devido à reestruturação que o setor sofreu. É o que aponta o autor: 
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poderíamos lembrar a enorme redução do contingente de trabalhadores 

bancários no Brasil, em função da reestruturação do setor. No Brasil havia 1 

milhão de trabalhadores bancários em 1985 e hoje, em 2005, esse 

contingente reduziu-se para menos de 400 mil (ANTUNES, 2011, p. 145). 

 

 Não foi apenas o setor bancário que teve um grande contingente (60%) de perda de 

postos de trabalho, de um modo geral é cada vez mais frequente a exclusão da força de 

trabalho humana do mercado de trabalho. Nessa nova configuração do mercado de trabalho, 

verifica-se que os jovens que passam por treinamentos, ou capacitações, quando atingem a 

idade de ingresso no mercado de trabalho são excluídos por falta de experiência, já os que 

possuem idade próxima aos 40 anos passam a ser considerados “idosos” para o capital. Esse 

contingente, paulatinamente vai ingressando, por meio do mercado informal, em formas 

precarizadas de trabalho, ou ainda vão se somar aos que estão no desemprego estrutural, e/ou 

no trabalho voluntário (ANTUNES, 2011).  

 Sendo assim, embora se reconheça que nas duas gestões Lula e na atual gestão de 

Dilma, haja a efetivação de alguns avanços relacionados à classe trabalhadora, a grosso modo, 

perdura a continuação das medidas adotadas pelo governo de FHC. Cada gestão possuiu 

características distintas, porém contribuíram, de forma significativa, para a adoção de medidas 

que marca o Brasil como um país que vem adotando medidas do capital financeirizado
39

, com 

grandes perdas para a classe trabalhadora com a agudização do processo de reestruturação, 

com a crise do final da primeira década do século XXI – Crise de Especulação Imobiliária, 

com destaque para o Crash de Setembro de 2008 –, crise de grandes proporções mundiais que 

repercutiu de forma significativa no Brasil. 

 Essa realidade repercuti significativamente na realidade do trabalho no Brasil, com um 

mercado de trabalho cada vez mais exigente, com grandes impactos nas condições e relações 

de trabalho, mediante o modo de inserção do(a) trabalhador(a) brasileiro(a) que se dá em um 

universo de precarização nas formas de contratação, sendo crescente o número de 

trabalhadores(as) na informalidade, sem vínculo empregatícios, com cargas elevadas de 

trabalho, sem acesso aos direitos relativos ao trabalho. 

 Os dados apresentados a seguir pretendem destacar a realidade dos(as) 

trabalhadores(as) brasileiros(as), na primeira década do século XXI, por meio da apresentação 

de alguns números que se baseiam no último senso do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e pesquisas, sistematizações e relatórios do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE).  

                                                 
39

 A financeirização do capital é marcada pela gestão e especulação sobre os recursos públicos e privados, 

oriundos, inclusive das arrecadações e das dívidas públicas nacionais (SILVA, 2009, p. 25).  
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 Os dados aqui analisados destacam a quantidade de brasileiros(as) ocupados(as) e os 

setores de atividade, o número de trabalhadores(as) sem carteira assinada,  as principais 

causas de demissões no país, um relativo aumento do desemprego verificado de 2012 a 2013 

através de relatório de Pesquisa de Emprego e Desemprego da DIEESE, e o desemprego 

oculto pela precarização
40

 e pelo desalento
41

, entre outros.  

De acordo com a Tabela 1, apresentada no relatório Anuário dos Trabalhadores (2010-

2011) da DIEESE, no ano de 2009 o Brasil possuía 92.689,253 brasileiros(as) ocupados(as) 

nos mais diversos setores de atividades; em primeiro lugar destaca-se o setor comércio e 

reparação o qual insere 17,8% da população ocupada; em segundo lugar vem o setor agrícola 

com 17,0 % da população ocupada, sendo que na região Nordeste o setor agrícola possui o 

primeiro lugar de inserção dos nordestinos ocupados, abrangendo um percentual de 29,6 %. O 

setor de indústrias ocupa o terceiro lugar (14,7 %), e em quarto a indústria de transformação 

(13,8 %). Em quinto lugar, no tocante a população brasileira ocupada, vem os setores de 

educação, saúde e serviços sociais somando 9,4 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 O IBGE classifica o desemprego oculto pelo trabalho precário como: um grupo de pessoas que, para 

sobreviver, exerceram algum tipo de trabalho, de auto-ocupação, de forma irregular e/ou descontínua, ainda que 

não remunerado em negócios de parentes e, além disso, tomaram providências concretas, nos trinta dias 

anteriores à participação em pesquisas do órgão, ou até doze meses atrás, para conseguir um trabalho diferente 

deste.    
41

 O IBGE classifica o desemprego oculto pelo desalento como: um grupo de pessoas que não possuem trabalho 

e nem procuram nenhuma ocupação nos últimos trinta dias, por desestímulos do mercado de trabalho ou por 

outras circunstâncias, mas apresentaram procura efetiva de trabalho nos últimos doze meses. 
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Fonte: IBGE. Pesquisa nacional por amostra de domicílios(Pnad)/ Elaboração: DIEESE – Adaptada pela          

autora.  Obs.: Dados não comparáveis com os dos anos anteriores a 2002, por mudança na composição dos 

agrupamentos de atividade. 

 

 

No Gráfico 1(Anuário dos Trabalhadores), o qual aponta em percentuais o número de 

empregados(as) sem carteira assinada relativo ao ano de 2009, chama a atenção o fato da 

Região Nordeste possuir quase metade (47,6 %) da sua população trabalhando sem carteira 

assinada, evidenciando o grande número de trabalhadores(as) em relações precárias de 

trabalho, ficando em primeiro lugar em números de trabalhadores(as) sem carteira assinada 

Tabela 1 

 População ocupada segundo agrupamentos de atividade Brasil e Grandes Regiões 2009(%) 

Setor de 

atividade 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-

Oeste 

Brasil 

Agrícola 20,2 29,6 8,8 17,5 15,1 17,0 

Indústria 11,5 9,3 17,5 18,6 11,8 14,7 

Indústria de 

transformaçã

o 

10,6 8,6 16,6 17,9 11,0 13,8 

 Construção 8,1 6,9 7,8 6,8 8,2 7,4 

Comércio e 

reparação 

19,1 17,0 17,9 17,9 18,4 17,8 

Alojamento e 

alimentação 

4,2 3,6 4,3 3,2 3,9 3,9 

Transporte, 

armazenagem 

e 

comunicação 

4,3 3,7 5,7 4,6 4,3 4,8 

Administraçã

o pública 

7,4 5,2 4,6 4,4 7,3 5,1 

Educação, 

saúde e 

serviços 

sociais 

9,2 8,5 10,2 8,6 9,1 9,4 

Serviços 

domésticos 

7,2 7,2 8,4 6,7 9,1 7,8 

Outros 

serviços 

coletivos, 

sociais e 

pessoais 

3,7 3,6 4,9 3,9 4,2 4,2 

Outras 

atividades 

4,7 5,0 9,8 7,5 8,5 7,7 

Atividades 

mal definidas 

0,6 0,4 0,1 0,1 0,0 0,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL (em 

nº absolutos) 

6.889.024 24.366.640 39.592.096 14.801.612 7.039.881 92.689.253 
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em relação as outras regiões. Em segundo, com 44,7 %, vem a região Norte; as regiões que 

possuem os menores números são: Sudeste e Sul com 27,1 % e 26,8 % respectivamente.  

O Brasil, de modo geral, possui 33,4 % de sua população trabalhando sem carteira 

assinada, número esse que vem subindo se comparado à década de 1990 para 2000, quando se 

constatou que o número de brasileiros(as) sem carteira assinada era de 26,9% para 29,1% do 

total de ocupação.  

 

 

 

GRÁFICO 1 

Percentual de empregados
(1)

 sem carteira de trabalho assinada em relação ao total de  

empregados - Brasil e Grandes Regiões 2009 (em %) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Fonte: IBGE. Pnad./ Elaboração: DIEESE (Gráfico 17). Adaptado pela autora. 

  Nota: 
(1) 

Incluem empregados e trabalhadores domésticos. 
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GRÁFICO 2 

Evolução da remuneração média real 

Brasil e Grandes Regiões - 2009 a 2011 

 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações      Sociais(RAIS)/Elaboração: 

DIEESE. Obs.: Os valores monetários foram deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

em R$ de agosto de 2012. 

   

No tocante a remuneração média, apresentada no Gráfico 2 do Mercado de Trabalho 

da Relação Anual de Informações Sociais(RAIS)/DIEESE, apesar da remuneração média 

manter-se em crescimento em todas as regiões, o Nordeste apresenta ainda a menor 

remuneração média do país verificada nos três anos analisados (R$ 1.553,28 em 2011), e o 

Centro-Oeste apresenta a maior (R$ 2.390,02 em 2011). O mesmo relatório analisa a 

remuneração da mulher em relação ao homem, e constata que embora haja o aumento da 

diferença da remuneração da mulher na indústria e na esfera pública, nos anos de 2010 e 2011 

as mulheres ganhavam 17, 2 % menos do que os homens, a região Nordeste terminou 2011 

com a diferença de 7,4% de diferença nos salários(DIEESE, 2012, p.16). 

No Gráfico 3 (RAIS/DIEESE) analisou-se a distribuição percentual dos desligados do 

mercado de trabalho no Brasil, segundo suas causas (2010-2011). O maior índice identificado 

na pesquisa enquadra a Demissão sem justa causa como a mais recorrente no Brasil, 

marcando 47 % das demissões em 2010 e 48,1 % em 2011. Em segundo lugar vem a questão 

dos desligamentos a pedido que decresceu, de 2010 para 2011, marcando 24,6% e 22,7% 
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respectivamente. A demissão por término de contrato ocupou o terceiro lugar, verificou-se 

também que houve um aumento nas demissões de 2010(19,6%) para 2011(20,6 %). 

 

GRÁFICO 3 

Distribuição percentual dos desligamentos segundo suas causas 

Brasil - 2010 e 2011 

 

 
 

        Fonte: TEM/RAIS. Elaboração: DIEESE. Adaptado pela autora. 

 

 A partir da realidade apresentada no Gráfico 3, referente aos desligamentos e suas 

causas, inferiu-se que tais desligamentos provocam uma grande rotatividade profissional no 

mercado de trabalho, e a instabilidade profissional do trabalhador(a) brasileiro(a), fragilizando 

as relações trabalhistas, o que rebate também no aumento do número de pessoas na 

informalidade. 

 

A alta rotatividade dos trabalhadores nos postos por eles ocupados é um 

problema persistente no mercado de trabalho brasileiro [...] e soma-se à 

maior ocorrência de desligamentos sem justa causa, assim como ao curto 

período em que os trabalhadores permanecem no último emprego (DIEESE, 

2012, p.20). 

 

 

  Na pesquisa da DIEESE sobre o Mercado de Trabalho Metropolitano
42

 registrou em 

Abril deste ano variação positiva na taxa de desemprego nas cidades que a pesquisa vem 

                                                 
42

 A pesquisa registra as variações de emprego e desemprego nas regiões metropolitanas de seis cidades 

brasileiras, a saber: Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo e no Distrito Federal.    
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sendo realizada, sendo decorrente de uma ligeira redução do nível de ocupação, é o que se 

verifica ao analisar os dados apresentados na tabela a seguir. 

 

Tabela 2 

Estimativas do número de pessoas de 10 anos e mais, segundo condição de atividade 

Regiões Metropolitanas e Distrito Federal 
(1)

 

Abril/2012-Abril/2013 

 

 

Condição de 

atividade 

Estimativas 

(em mil pessoas) 

Variações 

Absoluta 

(em mil pessoas) 

Relativa (%) 

Abr-

12 

Mar-

13 

Abr-

13 

Abr-13/ 

Mar-13 

Abr-13/ 

Abr-12 

Abr-13/ 

Mar-13 

Abr-13/ 

Abr-12 

População em 

Idade Ativa 

36.482 36.874 36.913 39 431 0,1 1,2 

 

População 

Economicamente 

Ativa 

21.941 22.076 22.047 -29 106 -0,1 0,5 

Ocupados 19.565 19.637 19.557 -80 -8 -0,4 0,0 

Desempregados 

 

2.376 2.439 2.491 52 115 2,1 4,8 

Em desemprego 

aberto 

1.833 1.882 1.945 63 112 3,3 6,1 

Em desemprego 

oculto pelo 

trabalho precário 

372 371 380 9 8 2,4 2,2 

Em desemprego 

oculto pelo 

desalento 

172 186 166 -20 -6 -10,8 -3,5 

   Fonte: Convênio Seade–Dieese, MTE/FAT e convênios regionais. Adaptada pela autora.  
    (1)

Corresponde ao total das regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife,  

    Salvador e São Paulo e o Distrito Federal. 

 

 A Tabela 2 apresenta o número de pessoas em ocupação, segundo suas condições de 

atividades nas quais estão inseridas. Em relação ao número de desempregados(as) os dados 

“mostram que, em abril, o total de desempregados no conjunto das sete regiões onde a 

pesquisa é realizada foi estimado em 2.491 mil pessoas, 52 mil a mais do que no mês 

anterior” (DIEESE, 2013, p.1). A pesquisa também mostra que houve a eliminação de 80 mil 

postos de trabalho, sendo este número superior ao de pessoas que se retiraram do mercado de 

trabalho (-29 mil), resultando na elevação do desemprego em 52 mil pessoas desempregadas 

de abril de 2012 a Abril de 2013.  

 Outro ponto que se faz necessário ressaltar é que, embora o desemprego oculto pelo 

desalento tenha diminuído marcando, em abril de 2012, cerca de 172 mil pessoas, e em Abril 

de 2013 diminuindo para 166 mil,  o número de pessoas em desemprego oculto pelo trabalho 

precário aumentou de 372 mil pessoas em 2012, para 380 mil em 2013. De modo geral, a taxa 



53 

  

de desemprego nas regiões pesquisadas cresceu de 10,8% em abril de 2012 para 11,3 % em 

abril de 2013 como visualizamos na Tabela 3, que além do desemprego total analisa também 

a variação do desemprego nas sete regiões.  

 

Tabela 3 
Taxas de desemprego total 

Regiões Metropolitanas e Distrito Federal 
(1) 

Abril/2012-Abril/2013 
Em porcentagem 

Regiões Abr-12 Mar-13 Abr-13 
Total 10,8 11,0 11,3 
Belo Horizonte 5,0 7,0 7,1 
Distrito Federal 13,1 13,3 12,9 
Fortaleza 9,8 8,9 8,8 
Porto Alegre 7,8 6,5 6,5 
Recife 12,0 13,5 13,4 
Salvador 17,5 19,7 20,2 
São Paulo 11,2 10,9 11,4 
Fonte: Convênio Seade–Dieese, MTE/FAT e convênios regionais. Adaptada pela 

autora. 
(1)

 Corresponde ao total das regiões metropolitanas de Belo Horizonte, 

Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo e o Distrito Federal. 

 

 Os dados apresentados na Tabela 3 mostram que os números foram maiores em termos 

de comparação entre abril de 2012 a abril de 2013 (DIEESE, 2013), das três regiões que 

tiveram a elevação da taxa de desemprego(Salvador, Recife e Belo Horizonte) duas delas 

estão localizadas na região Nordeste, que apesar de todos os avanços ainda possui grandes 

disparidades econômicas e sociais em termos gerais no Brasil. Em duas cidades (Porto Alegre 

e Fortaleza) o índice diminuiu, enquanto São Paulo e Distrito Federal se mantiveram estáveis. 

 Essa realidade repercute sobremaneira na classe trabalhadora brasileira, que vê-se 

impelida a buscar ocupação na terceirização e no trabalho informal como formas alternativas 

de sobrevivência. Muitas vezes, inserida em empregos temporários, sem vínculos 

empregatícios e garantias trabalhistas, com altas jornadas de trabalho, ocupando espaços 

precários e/ou em condições subumanas de trabalho e com remunerações baixas, fora do 

mercado formal de trabalho, sem acesso a proteção social da previdência, 13º salário e férias 

remuneradas.   

  Outra tendência decorrente do processo de reestruturação produtiva e da agudização 

do desemprego é o surgimento e expansão, no mundo, de um chamado “terceiro setor” que 

assume, nesse contexto, uma forma alternativa de ocupação, o qual insere as mais diversas 

áreas de atividades. As atividades desenvolvidas pelas instituições do chamado “terceiro 
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setor” possuem caráter assistencialista, voltadas à filantropia, executadas sobre o discurso da 

não lucratividade.  

Para Antunes, a expansão do “terceiro setor” seria “um desdobramento direto do 

mercado de trabalho industrial e de serviços, num quadro de desemprego estrutural” (2011, 

p.146). Já Montaño(2007) reflete criticamente acerca do “terceiro setor” enquanto espaço 

alternativo de ocupação:  

 

A literatura dominante sobre nosso tema, a partir da constatação fria do 

aumento do desemprego, tem “prometido” um “terceiro setor” em expansão 

como nova fonte de trabalho. Efetivamente, conforme essas promessas, as 

ONGs teriam a grande utilidade de dar emprego a importante parte da 

população expulsa ou não aceita no mercado formal de trabalho 

(MONTAÑO, 2007, p. 170). 

 

Embora haja a promessa de um “terceiro setor” que viria ampliar espaços de ocupação, 

e/ou dar emprego para parte da população expulsa do mercado de trabalho, essas “novas” 

instituições situam-se no setor de serviços e estão voltadas para o apelo à solidariedade, 

abrangendo formas predominantes de trabalho voluntário.   

 Defende-se, também, a ideia da “solidariedade social” por meio da concepção de uma 

“economia solidária” executada no âmbito da sociedade civil, agora transmutada em “terceiro 

setor”
43

, dessa forma haveria a formação de um “novo setor” que se apresenta como uma 

alternativa, abarcando também pequenas empresas, trabalhadores(as) por conta própria. 

  

Assim, as organizações do chamado “terceiro setor” serviriam como 

contratendência ao desemprego e subemprego gerado a partir da 

reestruturação produtiva. Elas apareceriam, agora, como constituindo um 

movimento social que visa também responder ao problema de emprego. 

Uma solução “não-capitalista” para um problema capitalista, uma solução na 

“sociedade civil” para um problema de mercado e da produção(MONTAÑO, 

2007, p.171).  
 

 Sendo assim, a atividade social do “terceiro setor” desenvolve-se supostamente a partir 

de valores não-mercantis em algumas instituições, a saber: associações, Organizações Não 

Governamentais, Entidades de direito privado, Fundações Empresariais, entre outros 

organismos que surgiriam como “nova” fonte de ocupação para a população brasileira.  

Porém, para Antunes “trata-se, entretanto, de uma alternativa extremamente limitada 

para compensar o desemprego estrutural, não se constituindo, em nosso entendimento, numa 

alternativa efetiva e duradoura ao mercado de trabalho capitalista”(2011, p. 147). De acordo 

                                                 
43

 No capítulo 2 aponta-se uma discussão mais aprofundada sobre a transmutação da sociedade civil em “terceiro 

setor”, pois isso se dá dentro de uma perspectiva de grandes interesses classistas.  
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com Montaño, em uma pesquisa “conduzida por Landim e Beres, no Brasil, o número de 

pessoas ocupadas no „terceiro setor‟ era, em 1995, de cerca de 1,12 milhão de 

pessoas”(LANDIM, 1999, p. 85 apud MONTAÑO 2007, p. 206); já no relatório de pesquisa 

produzido pelo IBGE, em 2010, sobre as Fundações Privadas e Associações sem fins 

lucrativos (fasfil) – as quais fazem parte do universo do “terceiro setor” – ocupavam um 

contingente de 2.128.007 trabalhadores(as) assalariados(as) nas 290,692 mil instituições 

mapeadas (IBGE, 2012, p. 38). 

Observa-se que o número de pessoas empregadas dobrou na primeira década do século 

XXI, e vale lembrar que no Brasil existe ainda um imenso número de instituições que se 

autodenominam como instituições do chamado “terceiro setor”, que não participaram da 

pesquisa das fasfil referente ao ano de 2010, por se tratarem de instituições que não se 

enquadravam no perfil das Fundações privadas e Associações sem fins lucrativos. Sendo 

assim, não se pode precisar ao certo o número de instituições que existem hoje, nem o número 

de trabalhadores(as) que elas ocupam, pois trata-se de um universo complexo, e o próprio 

“Estado não possui mecanismos de controle dessas instituições” (CARNEIRO, 2005, p. 18).    

Esse número de trabalhadores(as) representam um universo ínfimo quando 

considerados os 92.689.253 em ocupação no ano de 2009, apresentados e distribuídos de 

acordo com os setores de atividades na Tabela 1(p. 48). A apresentação dos dados leva a 

inferir que o “terceiro setor” embora abranja uma determinada parcela de trabalhadores(as), 

longe ainda está de se constituir em alternativa eficaz no tocante ao desemprego estrutural, e 

as propostas que este “setor” expressa – por serem apresentadas por representantes do capital 

–  “só podem significar promessas vazias” (MONTAÑO, 2007, p.176).  

Porém, se faz necessário pesquisar quais são os interesses que estão escondidos por 

trás desse “novo” setor que se encontra em expansão no Brasil, em que conjuntura este 

“terceiro setor” está situado. É o que se fará no segundo capítulo deste trabalho, por hora 

enfoca-se aqui que a expansão das ONGs devido à ausência de empregos em outros setores, 

se dá também com o propósito “de absorver parte do fluxo de dinheiro internacional” 

(PETRAS, 1999, p. 79 apud MONTAÑO, 2007, p. 208). 

Por fim, o mundo do trabalho vem passando por diversas transformações já elencadas 

aqui, tem destaque as grandes perdas para a classe trabalhadora, que se vê envolta ao trabalho 

sob formas precarizadas, como a informalidade, tentando acessar qualquer meio de vida para 

garantia de sobrevivência humana, é o tempo da barbárie.  



56 

  

Aqui, há que se dizer que embora a realidade se apresente sob um prisma que promove 

a desesperança para a classe trabalhadora, enfoca-se que o poder de organização coletiva 

ainda é o mecanismo mais acionado no Brasil, sendo crescente o número de greves ocorridas 

na segunda década do século XXI. É necessário que se diga que muitas são as estratégias 

articuladas pela classe trabalhadora, num trilho no qual se busca melhores condições de 

trabalho e de vida. 

 

1.3 Contextualizando a cidade de Mossoró-RN: os aspectos político-econômicos e os 

condicionantes para a classe trabalhadora 

Para o capital a cidade é mercado, local de produção e o 

lugar de deslocamento de homens e mercadorias. 

José Lacerda A. Felipe
44 

 

 O Contexto que particulariza a cidade de Mossoró, expressa a realidade da região 

Nordeste marcada por um clima tropical semi-árido, estigmatizada pelas recorrentes secas, 

figurando, por muito tempo no país, a imagem de uma região pobre, ou “região problema”, 

como considera Santos (2009, p.98). De acordo com a autora o discurso da seca atrelada ao 

sofrimento sempre serviu para cobrir “os reais motivos dos problemas sociais no semi-árido e 

as ligações desses com as relações de produção”(idem,p. 99), acobertados pelas elites político-

econômicas da região, que sempre agiram de modo ambivalente “cuja oligarquia, enquanto se 

apropriava da imagem da pobreza, participava ativamente do bloco do poder do 

Estado”(CASTRO, 1992, p. 60). 

  Desse modo, durante muito tempo, o desenvolvimento econômico no país, se 

concentrava nas regiões sudeste, sul e centro-oeste. Porém, nas últimas três décadas é 

observada a migração e difusão de empresas, antes localizadas nas regiões concentradas, para 

o Nordeste brasileiro, as quais recebem por garantia forte intervenção Estatal, por meio de 

fomento e isenção de impostos. Nesse contexto, entram em cena “os espaços de reserva” 

constituídos por “antigas áreas do território brasileiro, que antes não despertavam interesse 

para investimentos do capital” sendo agora apropriados e incorporados a sua lógica 

(SANTOS, 2009). 

 Em um estudo acerca do processo de formação e produção do espaço urbano, Santos 

diz que    

 

                                                 
44

 Prefácio In: Rocha(2005, p. 11). 
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A cidade de Mossoró[...] faz parte dos antigos espaços de reserva do capital 

do Nordeste brasileiro, e foi incorporada à acumulação ampliada do capital, 

por conter, principalmente a partir da década de 1980, condições favoráveis 

a essa expansão capitalista, com o investimento maciço de capital público e 

privado na tecnificação do seu território (SANTOS, 2009, p. 98). 

 

 A cidade de Mossoró está situada ao Noroeste do Rio Grande do Norte e pertence à 

mesorregião do Oeste potiguar. Embora se constitua cidade interiorana, vem crescendo, e, nas 

últimas décadas, tem se configurado como a segunda cidade mais importante do Estado, sua 

expansão se deu “a partir das possibilidades ordenadas no decorrer do crescimento econômico 

do país”(SOUSA, 2013, p. 182).  

 

A superposição de divisões territoriais no Nordeste teve rebatimentos nas 

formas e funções urbanas das cidades nordestinas. No caso do Rio Grande 

do Norte, essas cidades foram produzidas em função pecuária e, 

posteriormente, da cultura do algodão para o mercado internacional, mas sua 

explicação de origem mesmo está ainda na primeira divisão territorial do 

trabalho do Nordeste quando a economia açucareira na Zona da Mata 

induziu o surgimento e a expansão da pecuária no Sertão. As cidades foram 

ganhando formas e funções conforme seu grau de aproximação com o litoral 

(SANTOS, 2009, p.100). 

 

No caso da cidade de Mossoró, sua origem
45

 se deu graças ao desenvolvimento da 

pecuária, da atividade agrícola, e da exploração mineral, com destaque para a extração do Sal 

marinho
46

; houve a expansão do comércio devido a sua localização estratégica entre o litoral e 

o sertão, o que segundo Couto (2011) favoreceu a inserção da cidade “na divisão do trabalho 

durante sua história, com reflexos diretamente na constituição das atividades econômicas e 

nas suas reestruturações espaciais”(p.73). Mais precisamente, a cidade está localizada a 277 

km de Natal, capital do RN , e a 260 km de Fortaleza, capital do Ceará, sendo as duas 

capitais, vias para o acesso comercial de Mossoró.  

  Foi mais precisamente em 1975 que houve a instauração da Empresa Petróleo 

Brasileiro S.A. em Mossoró, para o gerenciamento das atividades nas áreas circunvizinhas as 

                                                 
45

 Ainda acerca de seu surgimento, Sousa aponta que “Alguns relatos de pesquisadores norte-rio-grandenses 

mostram que o surgimento da cidade esteve vinculado à formação de fazendas de gado, que foram sendo 

instaladas nas proximidades do rio, onde foram construídas uma igreja, (hoje Catedral de Santa Luzia) e as 

primeiras habitações. De acordo com Câmara et al (2007), o processo histórico de exploração de Mossoró passou 

por várias especializações como pecuária, empório comercial, extração mineral, agroindústria, extração do 

petróleo, fruticultura irrigada e outras riquezas”(SOUSA, 2013, p. 182). 
46

 “O sal foi um dos primeiros produtos explorados economicamente em Mossoró, o que deu à cidade os 

primeiros impulsos de crescimento. Parte das salinas de onde se extrai o produto situa-se nas vizinhas cidades 

litorâneas: Areia Branca, Grossos e Macau. As primeiras salinas exploradas na região datam de 1802. Mas, 

desde a colonização, já era de conhecimento dos exploradores a existência desse produto natural na região. 

Atualmente, os maiores produtores de sal no RN são: Galinhos, Guamaré, Macau, Areia Branca, Grossos e 

Mossoró” (Idem, p. 183). 
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quais extraiam o petróleo, porém essa foi apenas a primeira. Com a expansão da extração do 

Ouro Negro muitas outras empresas do ramo se instauraram na cidade. Essa realidade 

promoveu a especulação financeira na cidade, a expansão do setor terciário, ampliando o 

processo de terceirização “tanto de empresas quanto de mão-de-obra” (REGÔ, 2002, apud 

COUTO, 2011, p. 82). Desse modo, 

 

o processo de concentração econômica trouxe novas estratégias locacionais, 

nas quais surgiram áreas de extrema valorização fundiária e imobiliária, 

orientando os vetores de expansão urbana, inclusive relacionados às 

atividades terciárias(COUTO, 2011, p. 84). 

 

 Com a instalação de uma base da Petrobrás na cidade, a qual se tornou o principal polo 

econômico do RN, houve consequentemente, uma grande expansão territorial, 

proporcionando um crescente processo de urbanização com o aumento da população que 

migrou mediante instalação das empresas petrolíferas. Nesta direção, Sposito conclui que “a 

cidade nunca fora um espaço tão importante, e nem a urbanização um processo tão expressivo 

e extenso a nível mundial, como a partir do capitalismo” (SPOSITO, 2001, p. 30).  

Dessa forma, configurou-se na cidade de Mossoró “um novo cenário no qual o espaço 

urbano cresceu com a expansão de outros setores econômicos que foram beneficiados com a 

instalação da empresa petrolífera”(SOUSA, 2013, p. 185), sendo instauradas redes de 

hotelarias, setores imobiliários, redes de supermercados, empresas terceirizadas prestadoras 

de serviços, as quais foram “transformando a estrutura da cidade e provocando um 

deslocamento populacional” (idem). Atualmente, segundo o IBGE a cidade ocupa uma área 

de 2.099,33 km
²
, e sua densidade demográfica é de 123,8 hab/km

²
.  

Na atualidade, a sua economia está voltada para a fruticultura irrigada
47

, a extração do 

Sal marinho e petróleo, o último passou a se destacar nas três últimas décadas, e junto ao sal 

marinho provocou o aumento da concentração de riqueza e da desigualdade social na cidade. 

Essa realidade é enfatizada por Sousa ao explicitar que “os dois grandes produtos naturais que 

mais contribuíram para a expansão econômica de Mossoró, gerando a concentração de riqueza 

e a consequente desigualdade social, se destacam ainda hoje: “o ouro branco (como é 

conhecido o sal marinho) e o ouro negro (o petróleo)”(SOUSA, 2013, p. 183).  

Acerca da desigualdade social na cidade, Couto destaca que o “fator fundamental a 

contribuir para a configuração deste cenário econômico e socioespacial é a questão política, 

                                                 
47

 “a produção de frutas irrigadas em Mossoró teve início na década de 1970, ocorrendo uma expansão nas 

décadas de 1980 e 1990. Esse período vai se configurar um grande complexo de produção de frutas frescas 

destinadas à exportação, inserindo-se no processo da globalização”(SILVA, 2006 Apud SOUSA, 2013, p. 185).  
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marcada pela forte interferência das elites locais [...] em toda a história de Mossoró” 

(COUTO, 2011, p. 84) se perpetuando até os dias atuais, uma realidade política marcada pelo 

domínio de segmentos das classes dominantes. Assim, na conjuntura atual de Mossoró o 

   

poder político tem como principal base de sustentação o poder econômico 

que esse grupo possui na região. São proprietários de terras que se estendem 

não só em Mossoró, mas por outras cidades do RN, ou são, ainda, 

proprietários e sócios em empresas dentro e fora do estado. E mais: são 

donos de hospitais, clínicas médicas, jornais, emissoras de rádio e televisão 

local. Recebem apoio das elites econômicas que estão sempre concentradas, 

com participação nos nichos lucrativos que despontam na economia norte-

rio-grandense. O poder político quase sempre é alimentado pelo 

“empreguismo”, seja em instituições do estado, dos municípios, ou privadas 

(SOUSA, 2013, p. 188). 

  

 Ainda, “essa burguesia-latifundiária-industrial, tão bem caracterizada em Mossoró, 

aproveitou as políticas públicas, principalmente aquelas dirigidas para os centros urbanos, e 

ajeitou a sua máquina de dominação, criando o curral-eleitoral-urbano” (FELIPE, 1988, p.15). 

Tal realidade era dominada e sustentada pelos empregos que “essas políticas fizeram chegar 

aos centros regionais Nordestinos”(Idem), políticas essas muito bem caracterizadas na cidade 

de Mossoró, as quais prevalecem ainda hoje, fazendo com que grande parcela da população 

dependa da benemerência, ou favorecimento político, no tocante ao acesso as políticas 

públicas, bem como aos empregos por meio de cargos comissionados e portarias.   

A partir desse contexto, bem como a partir da reestruturação produtiva
48

 a cidade vem 

se configurando mediante dois pólos expressivos da desigualdade social, a saber: o pólo do 

poder político-econômico que centraliza a riqueza da cidade em suas mãos, e o pólo crescente 

da classe trabalhadora que depende do “empreguismo político”, ou da venda de sua força de 

trabalho às indústrias salineiras, às multinacionais na área da fruticultura irrigada
49

, ou ainda 

às empresas petrolíferas, sendo que com o surgimento do pré-sal há o aumento do desemprego 

nessa área. Houve também, na cidade, a expansão do comércio, e da área acadêmica
50

 a qual 

                                                 
48

 “Com a reestruturação produtiva ocorrida em décadas anteriores, a atividade salineira passou por intensa 

modernização e concentração econômica. Embora tenha desencadeado um aumento da produtividade, esta 

modernização provocou um quadro de desemprego e de grandes desigualdades”(COUTO, 2011, p. 83).  
49

 De acordo com Santos “A instalação dos perímetros irrigados e de grandes agroindústrias na região de 

influência de Mossoró atraiu novos atores migrantes: trabalhadores rurais, empresários, comerciários, estudantes, 

profissionais especializados etc., de várias outras partes do Rio Grande do Norte, e até mesmo dos estados 

vizinhos como Ceará e Paraíba, para trabalharem em fruticultura”(SANTOS, 2009, p. 104). Entre as principais 

empresas de Fruticultura Irrigada em Mossoró, teve destaque a Mossoró Agroindústria S/A (MAISA) que esteve 

em atividade por 25 anos na cidade, fechando no ano de 2001. Atualmente possuem destaque empresas 

Nacionais e internacionais, como a Nolem, a Agrícola Famosa/Intermelon, a Polyfrutas e Delmonte, entre outras.  
50

 Atualmente há em Mossoró duas universidades públicas uma Estadual e outra Federal,  a saber: Universidades 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), e uma 
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tem promovido a migração de estudantes para Mossoró, na busca por melhor qualificação 

para o mundo do trabalho. Ainda outro traço marcante da cidade  

 

é sua influência regional em todo o Oeste Potiguar, assim como em alguns 

municípios do Ceará e da Paraíba. Esta influência não é apenas econômica, 

pela centralidade no tocante as atividades comerciais e de serviços, mas 

também do ponto de vista social, pois em Mossoró encontram-se hospitais 

regionais de baixa e média complexidade que atendem toda a região, entre 

outros tipos de serviço (COUTO, 2011, p. 74). 

 

A cidade se expandiu, e em sua estrutura física atual, localizam-se condomínios 

luxuosos, edifícios altos, grandes praças, tendo destaque à indústria da construção civil; 

instauraram-se redes de hotelaria, lojas, supermercados de grande porte, entre outras áreas que 

abrigam número significativo de pessoas ocupadas. A população aumentou, de acordo com os 

Indicadores Sociais do IBGE, em 2012, Mossoró apresentou uma população estimada em 

266.758 habitantes, cerca de 32.368 pessoas a mais do que no censo realizado no ano de 2010 

(234.390 habitantes), ano no qual tinha sido realizado o último censo populacional da cidade. 

Em ambos os censos, estimava-se que cerca de 90% da população estava concentrada na zona 

urbana. 

Porém, esse aumento da população se deu junto à concentração de renda nas mãos de 

poucos, acarretando à intensificação das expressões da questão social, como o aumento da 

pobreza, do desemprego e da violência, com destaque para os assaltos a mão armada e o 

crescente número de assassinatos, sendo que no ano de 2012 mais de 141 pessoas
51

 morreram 

vítimas de homicídios na cidade. Dessa forma, em Mossoró, “a desigualdade foi sendo 

ampliada, com o fenômeno do crescimento progressivo e acelerado da região”(SOUSA, 2013, 

p. 186) ainda que, os indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) apresentem 

níveis positivos em relação a vida da população mossoroense, sendo que “Conforme 

informações do Plano Municipal de Saúde de 2005/2009, com base em dados do Atlas de 

Desenvolvimento Humano, entre os anos de 1991 a 2000, o crescimento foi de 15,75% e o 

IDH, neste período, passou de 0,635 para 0,735”(idem, ibidem).  

Acerca ainda da desigualdade social na cidade, a mesma autora ao citar Freire (2009), 

enfoca que  

 

                                                                                                                                                         
universidade Particular: Universidade Potiguar (UNP), bem como um campus do Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte(IFRN).    
51

Essa informação está contida em FAUSTINO, Lindomarcos. Mossoró: Fatos Cronológicos. Coleção 

Mossoroense. Série “c” – Volume 1627 – Maio de 2013.  
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com base nas informações de pesquisa do IBGE acerca do Produto Interno 

Bruto (PIB) dos municípios brasileiros entre os anos de 2003 a 2007, afirma 

que o PIB de Mossoró, neste período, foi superior às outras cidades do Rio 

Grande do Norte e assinala que existe uma grande concentração de renda no 

RN, na qual os 10% mais ricos ganham 18 vezes mais que os 10% mais 

pobres, e argumenta que “se toda a riqueza produzida em um ano pela 

indústria, agropecuária, serviços (entre eles a administração pública) fosse 

dividida entre seus habitantes, cada mossoroense deveria receber R$ 

11.419,00 anualmente”( FREIRE, 2009, apud SOUSA, 2013, p. 186) 

       

Dessa forma, constata-se que a cidade de Mossoró é uma potencia geradora de 

riquezas naturais, sendo que essas riquezas – sal, petróleo, fruticultura, entre outras – se 

configuram como o motor da riqueza econômica na cidade; e, muito embora, esteja localizada 

na região do semi-árido, zona propícia para o acontecimento das secas, não é essa 

característica natural a responsável pelo empobrecimento da população, mas, sim, o fato da 

riqueza produzida concentrar-se nas mãos da minoria da população mossoroense(10%), 

principal motivo gerador da desigualdade social na cidade.     

De acordo com o Relatório do Diagnóstico do Município de Mossoró (2006), a cidade 

não acompanhou os índices de emprego do país, nem do RN, isso foi constatado ao considerar 

a média de crescimento entre os anos de 2000 a 2005. É o que o Gráfico 4 apresenta. 

 

Gráfico 4: Média de Crescimento do emprego (2000-2005)

 
Fonte: Relatório do Diagnóstico do Município de Mossoró(2006). Dados:Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados(CAGED)/Ministério do Trabalho. 

 

 

No tocante ao número de estabelecimentos referentes aos setores da economia em 

Mossoró, de acordo com os dados da RAIS/DIEESE (apresentados na Tabela 4), observa-se 

um grande número de estabelecimentos(3.656) referentes ao setor comerciário que vem se 

destacando como um dos setores que mais cresce junto ao setor de serviços, o qual possuía 

1.987 estabelecimentos no ano de 2005, em Mossoró. A Construção Civil também se destaca, 
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possuindo 370 estabelecimentos demarcados também no mesmo ano, a qual vem se 

expandindo ainda mais com o processo de especulação financeira, a partir do boom 

imobiliário no País. 

 
Tabela 4  

Número de Estabelecimentos segundo os principais 

setores econômicos do IBGE em Mossoró 2005 

Setores Econômicos Número 

Estabelecimentos 

Agropecuária 154 

Indústria 773 

Construção Civil 370 

Comércio 3.656 

Serviços 1.987 

Total 6.940 

                                  Fonte: RAIS/Dieese. Organizado pela Autora. 

 

Ainda com relação à Tabela 4, o setor de indústria fica em terceiro lugar no ranking do 

número de estabelecimentos, destaca-se que este setor foi um dos que mais empregou 

trabalhadores(as) nas décadas de 1970 a 1990, devido à atividade salineira, mas atualmente 

com o processo de mecanização do trabalho, é crescente o número de desemprego no setor. A 

agropecuária, embora tenha passado por inúmeros processos de modificação, hoje segue se 

firmando a partir do Agronegócio, e suas particularidades também já foram especificadas 

anteriormente. 

Na Tabela 5 apresenta-se, a partir de pesquisa do Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente do RN (IDEMA, 2008), alguns dados sobre a população 

economicamente ativa no ano de 2007, bem como os índices de pobreza de Mossoró.  

 

Tabela 5 – Dados demográficos Mossoró (2007)  

População Economicamente ativa (10 anos ou mais) 

HOMEM 52.953 

MULHER 35.637 

Indicadores de Pobreza
(1)

 

% de Indigentes 18,03 

% de Pobreza 40,78 

                       Fonte: IDEMA Dados: IBGE.  (1)Referente a 2000. 

 

A somatória do número de Mulheres e Homens totaliza 88.590 pessoas as quais 

somam o universo da População Economicamente Ativa em 2007 na cidade, sendo que para 
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esse período o IBGE apresentou o número de 234.390 habitantes, dos quais 159.686 mil 

possuíam Idade Ativa (15 - 64 anos). A partir dessa realidade, é possível inferir que em 2007 

aproximadamente 46% da população em Idade Ativa na cidade (71.096 habitantes) estava no 

desemprego, ou inserida em atividades informais no mercado de trabalho. Essa situação 

reflete especialmente no percentual de pobreza, também apresentado na tabela 5, quando do 

mesmo ano 40,78% da população vivia na pobreza e 18,03% figuravam como indigentes nos 

indicadores da pobreza, essa realidade é fruto da grande desigualdade social que a cidade 

apresenta. 

Recentemente, em Mossoró, o desemprego vem assolando a população, no setor 

petrolífero, há o aumento constante de empresas que estão abandonando a cidade em virtude 

do Pré-Sal, nova área de especulação do capital, o que levou um número significativo da 

população ao desemprego. É o que ressalta o secretário Geral do Sindicato dos Petroleiros do 

Rio Grande do Norte (SINDIPETRO-RN), Márcio Dias, em uma reportagem de um jornal 

local, no mês de fevereiro do corrente ano  

 

De novembro até agora mais de mil trabalhadores foram demitidos na 

região. Os contratos não estão sendo renovados, as sondas e empresas estão 

indo embora. A tendência é piorar se a Petrobras continuar com essa política 

neoliberal de se concentrar no Pré-Sal defendendo os interesses do mercado 

em detrimento aos interesses dos trabalhadores e da sociedade brasileira
52

.   

 

Ainda, de acordo com o mesmo jornal, não é apenas o setor petrolífero que tem se 

destacado na questão do desemprego, a fala de Aldeírton Pereira, integrante da Central dos 

Trabalhadores do Brasil (CTB) expressa à preocupação com o quadro que se apresenta na 

cidade, segundo ele “O desemprego em Mossoró preocupa bastante tanto na área do petróleo 

como em outras áreas, como é o caso da antiga loja Esplanada, que mudou o nome para Otoch 

e da Uvifrios, que fecharam recentemente e deixaram muitas pessoas desempregadas”
53

.    

Além dos rebatimentos da reestruturação produtiva, com enfoque no desemprego, há 

ainda a constatação da ausência de concursos públicos, pois o primeiro concurso público da 

cidade ocorreu em 1994, depois disso, só após 14 anos realizou-se um novo concurso (em 

2008), isso devido à pressão feita pelo Conselho Regional de Serviço Social CRESS/RN – 

Seccional Mossoró – o qual denunciou a situação por meio da Imprensa, acionando o 

Ministério Público(SOUSA, 2013). 

                                                 
52

 GAZETA DO OESTE. Mossoró. Desemprego no setor petrolífero preocupa categoria. Disponível em: 

http://www.gazetadooeste.com.br/mossoro-desemprego-no-setor-petrolifero-preocupa-categoria-8580. Acesso 

em: 26 de Junho de 2013.  
53

 idem.  

http://www.gazetadooeste.com.br/mossoro-desemprego-no-setor-petrolifero-preocupa-categoria-8580
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Soma-se a essa realidade, o crescente processo de terceirização na cidade, sendo que 

muitas das “agências terceirizadas têm, em geral, uma vinculação com algum político, se 

constituem mecanismos de substituição da gestão pública estatal por gestões privatistas, como 

as OS, OSCIPs, fundações de direito privado” (SOUSA, 2013, p. 190), o que promove uma 

verdadeira descaracterização dos serviços públicos, gerando, consequentemente, a expansão, 

de um lado, de empresas privadas especializadas nesses serviços e, de outro, de instituições do 

“terceiro setor” que passam a atuar nas mais diversas áreas na cidade. 
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CAPÍTULO 2 – O “TERCEIRO SETOR” E AS IMPLICAÇÕES 

CONTEMPORÂNEAS PARA O SERVIÇO SOCIAL 

 

Surgindo em um contexto de desmonte dos direitos sociais, o “terceiro setor” se 

configura como resposta alternativa no trato da questão social. Perpassada por interesses 

classistas, a expansão, na sociedade, de instituições que integram o rol desta suposta esfera 

social, oscila entre grandes capitalistas – que buscam através do desenvolvimento da 

filantropia empresarial, entre outras coisas, difundir uma boa imagem, de suas instituições, na 

sociedade –, passando pelas ONGs que surgem atreladas aos movimentos sociais as quais 

possuem, por assim dizer, um espírito mais progressista, bem como sendo compostas por 

instituições como seitas religiosas. Essa primeira ideia, do que engloba o “terceiro setor” na 

sociedade, mostra uma complexidade do que se esconde por trás deste suposto setor.  

O segundo capítulo, no qual desenvolve-se um estudo acerca do “terceiro setor”, não 

possui o desejo de enquadrar ou excluir instituição nesta suposta esfera social, o que se 

apresenta aqui é, na verdade, uma análise crítica sobre os interesses que perpassam a 

dialeticidade e as contradições de um contexto conjuntural que suscita nos indivíduos uma 

nova ideia de solidariedade, sendo esta permeada pela negação da solidariedade de classe, em 

que os direitos sociais são transmutados – na orbita do “terceiro setor” – em filantropia, em 

que se perde o reconhecimento do pertencimento de classe.  

Enfoca-se alguns elementos que figuram esse debate, como as velhas e novas 

configurações que se dão entre o Estado e a Sociedade Civil
54

, o contexto de “contrarreforma” 

do Estado brasileiro e sua contribuição para a expansão de instituições do “terceiro setor”. Em 

seguida, apresenta-se o lócus da pesquisa, o qual seja: as instituições do chamado “terceiro 

setor” da cidade de Mossoró-RN, a partir de um mapeamento realizado na pesquisa de campo, 

destacando, nesse contexto, o perfil das instituições que ocupam assistentes sociais.   

Se faz necessário, também, conhecer o histórico da profissão de Serviço Social na 

cidade de Mossoró para, posteriormente, apresentar o perfil profissional dos(as) assistentes 

sociais que, na atualidade, se inserem no “terceiro setor” na cidade. Por fim, aponta-se, no 

                                                 
54

 O conceito de sociedade civil tende a ser expresso de forma diferenciada, em virtude de como se configuram 

as relações sociais dentro dos processos históricos. De acordo com Marx e Engels “o Estado, o regime político, é 

o elemento subordinado, e a sociedade civil, o reino das relações econômicas, o elemento dominante”(1977, p. 

111). Numa perspectiva mais recente observamos: “Chama a atenção a tendência de estabelecer uma identidade 

entre terceiro setor e sociedade civil, cuja polissemia é patente. A sociedade civil é reduzida a um conjunto de 

organizações – as chamadas entidades civis sem fins lucrativos –, sendo dela excluídos os órgãos de 

representação política, como sindicatos e partidos, dentro de um amplo processo de despolitização. A sociedade 

civil tende a ser interpretada como um conjunto de organizações distintas e “complementares”, destituída de 

conflitos e tensões de classe, onde prevalecem os laços da solidariedade” (IAMAMOTO, 2009b, p.365).      
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final do capítulo, os principais desafios enfrentados no cotidiano profissional, os quais, em 

sua maioria, referem-se às condições e relações de trabalho das profissionais. 

  

2.1 Configurações entre Estado e Sociedade Civil e a concepção hegemônica acerca do 

“Terceiro Setor” 

Se não ficou ainda claro: o chamado “terceiro setor” 

representa uma denominação equivocada para designar 

um fenômeno real. Por ser um termo equivocado – e 

isto não é um acidente teórico –, leva a pensar este 

fenômeno como sendo as organizações da sociedade 

civil e, portanto, conduz, a uma desarticulação do real 

que proporciona maior aceitação do fenômeno em 

questão: em lugar das organizações do Estado 

(burocrático e ineficiente) ou do mercado (lucrativo) 

para responder às demandas sociais, as organizações da 

sociedade civil assumem essa tarefa. 

Carlos E. Montaño
55

  

 

 A construção teórico-prático que se desenhou na década de 1970, século XX, trazia 

uma relação de oposição ente Estado e Sociedade Civil, ao passo que o uso desta última 

categoria era utilizado “para expressar a reativação do movimento sindical e a ação dos 

chamados „novos movimentos sociais‟ que passaram a dinamizar processos de mobilização de 

defesa, conquistas e ampliação de direitos”(DURIGUETTO, 2005, p.88), demarcando o 

fortalecimento da sociedade civil como espaço de organização da população que buscava, 

naquela conjuntura, romper com o Estado ditatorial. Embora o Brasil tenha alcançado grandes 

conquistas políticas, a partir dá década de 1980, com o processo de constituinte o qual 

culminou com a construção da Constituição Federal - CF em 1988, no tempo presente o que 

se constata é uma redução da intervenção Estatal – atuando de forma fragmentada – sobretudo 

na área social. 

 Por ser a realidade dialética e contraditória, o jogo de interesses que figura na 

sociedade faz com que a relação Estado/Sociedade Civil se reconfigure e ganhe novas 

determinações e também determine novos constructos sociais, principalmente mediante o 

contexto de ofensiva neoliberal, é o que podemos refletir a partir de Duriguetto ao dizer que: 

 

A ideologia neoliberal vai recuperar e metamorfosear a visão maniqueísta de 

Estado e Sociedade Civil, presentes nas análises e ações prático-políticas dos 

movimentos sociais no início dos anos de 1980, para desqualificar e 

minimizar tudo o que é estatal(DURIGUETTO, 2005, p.90). 

 

 Tudo isso se dá em detrimento dos interesses da classe trabalhadora que, agora 

                                                 
55

 Montaño(2007, p. 184).  
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sofrendo os processos impostos pelo neoliberalismo, também passa pela crise da 

despolitização e do não reconhecimento de um pertencimento de classe.   

Nesse contexto, o conceito de Sociedade Civil ganha outra roupagem, passando agora 

a ser funcional ao projeto hegemônico do grande capital. Outrossim, mediante a 

desresponsabilização do Estado é lançada à sociedade civil – para o neoliberalismo, 

“entidades públicas não-estatais” regidas pela lógica da “filantropia” e da “solidariedade” – de 

forma despolitizada, a responsabilidade no tocante a questão social, abrindo espaço para se 

construir, de forma ideal, um suposto “terceiro setor” na sociedade. Dessa forma “o emprego 

da negativa “não-estatal” é para definí-las como uma terceira forma de propriedade, a 

“pública não-estatal”, ao lado da propriedade privada e da estatal, que passariam a compor o 

chamado campo do “terceiro setor” ou da sociedade civil(idem, p. 90). 

Diante do exposto, enfatiza-se que hoje o significado de Sociedade Civil possui 

características diferentes da construção teórica desenvolvida anteriormente, sobretudo em 

termos políticos, pois hoje “fortalecer a Sociedade Civil significa, agora, enfraquecer e 

diminuir as responsabilidades sociais do Estado, bem como enfraquecer os sujeitos e 

organizações sociais que visam o confronto com a hegemonia do capital”(DURIGUETTO, 

2005, p. 91). Sendo assim, ao se transferir a responsabilidade no trato da questão social para a 

Sociedade Civil – agora sendo fortemente expressa como um “terceiro setor” – consolida-se o 

projeto neoliberal na sociedade, principalmente a partir da “lógica da solidariedade e da 

concessão no que tange às políticas sociais pela via da despolitização das lutas das classes 

subalternas na sociedade civil”(idem, ibidem).  

Mas, quais são os interesses que fazem surgir um suposto “terceiro setor” na 

sociedade? De onde vem tal nomenclatura? Como ele se expande no mundo e especialmente 

no Brasil? Tais questões é o que se pretende desvelar, a partir de uma construção teórica, que 

possui, sobretudo, uma análise crítica e de totalidade, apontando alguns aspectos que são de 

suma importância para se compreender as configurações contemporâneas entre Estado e 

Sociedade Civil, identificando-se adaptações de conceitos que, imersos em contradições, 

possuem claros interesses classistas.   

O uso do termo “Terceiro Setor” é de origem norte-americana, ele surge como 

conceito consolidado nos Estados Unidos, em 1978, tendo como idealizador John D. 

Rockefeller III. No Brasil, o termo surge através da Fundação Roberto Marinho(MONTAÑO, 

2007). Sendo apresentado ao mundo por meio de empresas e intelectuais ligados à burguesia, 

o que faz com que se reflita o porquê deste empenho em desenvolver ações institucionais 
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voltadas para a refilantropização no trato da questão social, assim como evidencia Montaño 

(2007, p.53) ao afirmar que “isso sinaliza clara ligação com os interesses de classe, nas 

transformações necessárias à alta burguesia”. Há uma ideologia ligada à lógica capitalista que 

perpassa não apenas o conceito de “Terceiro Setor”, mas todas as relações circunscritas no 

cerne do seu surgimento e expansão. 

Embora possamos evidenciar uma data que marca a origem do uso do termo “Terceiro 

Setor”, compreende-se que o seu surgimento permanece ainda como “uma verdadeira 

escuridão nas análises dos seus teóricos”(idem, p. 55), e muitos se perguntam de fato quando 

teria se dado a inserção de um “novo” setor na sociedade. Acerca de seu surgimento Montaño 

reflete: 

 

Surgiu na década de 80, numa construção teórica, com a preocupação de 

certos intelectuais ligados a instituições do capital por superar a eventual 

dicotomia público/privado? Teria data anterior, nas décadas de 60 e 70, com 

o auge dos chamados “novos movimentos sociais” e das “organizações não-

governamentais”? Seria uma categoria vinculada às instituições de 

beneficência, caridade e filantropia, dos séculos XV a XIX(ou no Brasil, 

com as Santas Casas de Misericórdia, Cruz Vermelha etc.)? Sua existência 

data da própria formação da sociedade, conforme os contratualistas 

analisam?(2007, p.55). 

 

Dessa forma, aqui reafirma-se que embora o surgimento enquanto termo, ou o uso de 

tal nomenclatura possa ter sido utilizado a partir do final da década de 1970, ao estudar sobre 

essa temática, percebe-se que não se pode afirmar de forma categórica quando este “setor” se 

insere na sociedade, tendo em vista as várias análises e contradições – debilidades conceituais, 

entidades que o compõem, etc. – que perpassam o contexto histórico, político e ideológico do 

mesmo.  

O “terceiro setor” – a partir da análise neoliberal – coexiste com outros dois setores, o 

primeiro setor, representado pelo Estado, cumprindo este uma função administrativa dos bens 

públicos – correspondendo assim, às ações públicas, tanto no âmbito Municipal, Estadual, 

bem como Federal –, e o segundo setor, representado pelo mercado, ocupado pelas empresas 

privadas com fins lucrativos. Porém, nos alerta Montaño, que esta afirmação da coexistência 

desses setores – mais especificamente, primeiro e terceiro – se configura como uma “grande 

debilidade conceitual”(2007, p.54), posto que: 

 

Quando os teóricos do “terceiro setor” entendem este conceito como 

superador da dicotomia público/privado, este é verdadeiramente o “terceiro” 

setor, após o Estado e o mercado, primeiro e segundo, respectivamente; o 

desenvolvimento de um “novo” setor que viria dar as respostas que 

supostamente o Estado já não pode dar e que o mercado não procura dar. 
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Porém, ao considerar o “terceiro setor” como a sociedade civil, 

historicamente ele deveria aparecer como o “primeiro”. Esta falta de rigor só 

é desimportante para quem não tiver a história como parâmetro da 

teoria(MONTAÑO, 2007, p. 54-55). 

   

Acerca desta debilidade relacionada ao conceito de “Terceiro Setor”, da realidade 

fragmentada dos setores na sociedade, e ainda sobre o conceito ideológico proposto numa 

perspectiva hegemônica para o que seria o denominado “terceiro setor”, Montaño(2007) diz 

que a “perspectiva hegemônica, em clara inspiração pluralista, estruturalista ou neopositivista, 

isola os supostos „setores‟ um dos outros e concentra-se em estudar (de forma desarticulada 

da totalidade social) o que entende que constitui o chamado „terceiro setor‟”(p.51), sendo 

denominados para essa suposta esfera da sociedade as fundações empresariais, Organizações 

não Governamentais(ONGs), Organizações Sem Fins Lucrativos(OSFL), Organizações da 

Sociedade Civil(OSC), entidades de direito privado, entre outras instituições.  

Dessa forma, o termo “terceiro setor” é formado a partir de recortes sociais, por meio 

de esferas, num âmbito neopositivista, funcionalista e estruturalista que isola os, já citados 

setores, concebendo a existência dos mesmos na sociedade de uma forma fragmentada e 

dicotomizada “como se o „político‟ pertencesse à esfera estatal, o „econômico‟ ao âmbito do 

mercado e o „social‟ remetesse apenas à sociedade civil, num conceito 

reducionista”(MONTAÑO, 2007, p.53).    

Acerca, ainda, do seu “surgimento”, vale destacar que isso se dá a partir de um 

contexto histórico determinado: reestruturação produtiva no mundo do trabalho (mudança no 

modelo de produção); mundialização da economia quando o capital passa a ser rotativo 

devido à desterritorialização ou quebra das fronteiras geográficas; perda dos direitos 

trabalhistas, dentre tantos outros acontecimentos que abriram espaço para o neoliberalismo 

formular mais uma estratégia de reestruturação do sistema capitalista, o qual surge como uma 

tática do governo e das entidades privadas, sendo uma forma de (re)filantropização no trato da 

questão social.   

Montaño aponta que não há um consenso entre os(as) teóricos(as) e pesquisadores(as) 

sobre a diversidade de instituições que fariam, ou não, parte deste “setor”: 

 

Para alguns, apenas incluem-se as organizações formais (cf. Salamon, apud 

Fernandes, 1994: 19); para outros, contam até as atividades informais, 

individuais, ad hoc (Fernandes, 1994: 26 e 109); para alguns outros, as 

fundações empresariais seriam excluídas (Flacso, apud Acotto e Manzur, 

2000); em outros casos, os sindicatos, movimentos políticos insurgentes, as 

seitas etc. ora são considerados pertencentes, ora são excluídos do conceito 

(MONTAÑO. 2007, p. 55).  
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Desta forma, consta-se que tal conceito se formula, na verdade, numa perspectiva 

ideológica, dada a amplitude e diversidade das instituições e organizações que teoricamente o 

compõem. Para Montaño “este conceito, mais do que uma „categoria‟ ontologicamente 

constatável na realidade, representa um constructo ideal que, antes de esclarecer sobre um 

“setor” da sociedade, mescla diversos sujeitos com aparentes igualdades nas atividades” 

(2007, p.57), embora possuam diferentes interesses na sociedade, se configurando, por vezes, 

contraditórias as ações e o papel social de cada instituição no âmbito da vida social.   

Outrossim, surgem várias inquietações no debate que permeia está temática. Uma é o 

fato de serem desconsideradas as relações sociais que envolvem e articulam tais setores na 

sociedade, outra é a afirmação de que o “terceiro setor” seria formado pela sociedade civil. 

Nesse sentido, verifica-se grande dificuldade em se compreender quais seriam os reais 

interesses dessa sociedade civil, posto que, de acordo com Nogueira(2005), ela se perfaz por 

um lado “de um espaço para explicitações de subjetividades políticas”  e por outro “de um 

espaço para afirmação de interesses pouco comunicantes, egoístas e corporativos”(p.87), ou 

seja, ao mesmo tempo em que se encontram na sociedade civil movimentos sociais 

comprometidos com lutas políticas de interesse coletivo
56

, verifica-se, por outro lado, o 

surgimento e grande expansão de entidades que, longe de defender causas coletivas, difundem 

a lógica da “solidariedade” numa perspectiva que visa apenas os benefícios individuais 

auferidos
57

. 

Isso posto, é relevante destacar que uma das contradições encontradas no “terceiro 

setor” são as instituições denominadas de Organizações Não-governamentais(ONGs) ou as 

instituições sem fins lucrativos que atendem aos ideais e conceitos neoliberais, e acabam por 

receber financiamento do próprio Estado ou de grandes empresas capitalistas, utilizando, em 

suas atividades,  recursos provenientes de tais instituições. 

Outrossim, deve-se destacar, o fato das ONGs surgirem vinculadas aos movimentos 

sociais em torno das décadas de 1970 e 1980, nesse primeiro momento essas organizações 

procuravam – atreladas aos movimentos sociais – uma melhor participação e reivindicações 

nas lutas sociais. Porém, observa-se que, a partir do final da década de 1980, os movimentos 

sociais começam a entrar em crise.  

                                                 
56

 Como é o caso, no Brasil, por exemplo, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) que luta pela 

efetivação da reforma agrária.    
57

 Aqui, consideram-se as chamas Empresas “cidadãs”, que desenvolvem ações sociais – a partir da lógica da 

solidariedade – como forma de serem difundidas na mídia, conseguir isenção de impostos fiscais, entre outros 

interesses. 
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Dessa forma, constata-se o fortalecimento das ONGs e uma recuada dos movimentos 

sociais, muito embora seja reconhecido que grande parte da militância que encorpava os 

movimentos sociais irá, nesse novo momento, se introduzir nas ONGs, ou até mesmo fundá-

las. Mediante essa realidade “o passo seguinte é conceber a substituição do velho militante do 

movimento social(dos anos 70 e 80) pelo novo militante da ONG(dos anos 90)” 

(MONTAÑO, 2007, p.139). Porém, alerta ainda o autor que “essa passagem é permitida a 

partir de um conceito vago de movimento social” (idem), isso porque no contexto atual 

verifica-se grande retração dos movimentos sociais de esquerda, e o fortalecimento das 

ONGs, sendo que esta última tem sido vista de forma despolitizada por possuir, por vezes, um 

caráter empresarial que busca parceiras para obtenção de fundos.  

Embora haja uma tendência a confundir os movimentos sociais com as ONGs, 

constata-se que há grande diferença entre os movimentos sociais dos anos de 1970 e 1980 e as 

ONGs que permanecem se difundindo na sociedade atualmente. E o que isso significa no 

contexto atual?  

Ora, com o enfraquecimento dos movimentos sociais, perde-se o foco das lutas 

classistas, aquelas as quais foram determinantes para a conquista dos direitos sociais no 

Brasil. Dessa forma, faz parte da ideologia neoliberal tentar desarticular os movimentos 

sociais da classe trabalhadora, a fim de conformar a população e disseminar a alienação nos 

sujeitos para que os mesmos não sejam conhecedores e cobradores dos direitos conquistados, 

mediante lutas políticas.  

Por outro lado, verifica-se que embora as lutas travadas pelas ONGs e a conquista de 

financiamento levem tais organizações a desenvolver políticas sociais na sociedade, é notório 

que tais políticas são implementadas de forma fragmentada – o que descaracteriza a 

universalidade das políticas sociais – tendo em vista que elas vão ser executadas de forma 

focalizada, isso para atender aos requisitos estabelecidos pelos seus financiadores. Sendo 

assim, cada instituição, organização, projeto social, entre tantos outros participantes da 

suposta esfera do “terceiro setor”, terá suas atividades e ações determinadas pelo seu 

financiador, o que gera sérias amarras para essas instituições. 

Compreende-se ser, ainda, muito difícil conseguir desmistificar a totalidade de 

interesses individuais e coletivos que afirmam a existência e expansão de um “terceiro setor” 

na sociedade. Porém, tentar-se-á aqui clarear um pouco o debate ao discutir-se acerca da 

consolidação do “terceiro setor” na conjuntura neoliberal e como isso repercute na 

contemporaneidade. 
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 2.1.1 Desresponsabilização do Estado e a expansão do “terceiro setor”: uma relação 

inversamente proporcional 

 

Observa-se que, a partir da crise do fisco vivenciada pelo Estado nos anos de 1970 e 

1980, já discutida anteriormente, deu-se o processo de “reforma” do Estado em que passa-se a 

observar inúmeras mudanças no quadro estatal, estando entre elas, a reforma tanto da 

previdência quanto das legislações trabalhistas, privatização das empresas públicas e, 

principalmente, um grande recorte no financiamento do Estado na área social. “Nesse último 

aspecto, têm se retirado da esfera estatal um conjunto de políticas e instituições sociais, nas 

áreas da assistência, previdência, da saúde e educação públicas”(MONTAÑO, 2007, p. 218-

219), sendo assim, complementa o autor: 

 

Este processo de verdadeiro “recorte” dos recursos que financiam programas 

estatais na área social tem sido visto como um fenômeno natural e/ou 

necessário (de modernização estatal), dada a dita crise fiscal e a 

ineficiência(sic) do Estado, mas que tem sido acompanhada de um 

crescimento da intervenção da sociedade civil nessa área. Tem sido visto, 

portanto, como um processo de “passagem” da intervenção estatal para a 

intervenção comunitária na área social(p. 222). 

 

Outrossim, compreende-se que, o que se chamou de “reforma” do Estado, seria na 

verdade um processo no qual a ideologia neoliberal se apropria para continuar reafirmando-se 

na sociedade, posto que é justamente a partir desse processo de “contrarreforma” que o Estado 

irá se tornar mínimo para o social e máximo para o capital
58

.  

É, portanto, nesse contexto da redução de gastos do Estado na área social que se 

vislumbra o crescimento do chamado “terceiro setor” na sociedade. Dessa forma, é 

disseminada na sociedade – a partir da lógica neoliberal – a ideia de que as mazelas 

vivenciadas pelas classes subalternas se constituem responsabilidade de todos
59

, quando na 

verdade são expressões da questão social. É aí que surgem e, consequentemente, irão se 

expandir entidades filantrópicas, grupos de apoio com finalidade de assistência específica, 

ONGs, entre tantos outros grupos que integram ideologicamente o “terceiro setor”. 

                                                 
58

 Para Netto(1993) o ajuste neoliberal da crise preconiza a defesa do mercado livre, como pressuposto da 

liberdade civil e política; a desregulamentação da economia e da administração; a configuração do Estado 

mínimo, porém máximo para o capital. 
59

 A esse respeito, nota-se ser comum na sociedade, especialmente na mídia brasileira, programas voltados para 

angariar fundos por meio de campanhas nacionais, fundos estes os quais devem ser investidos em programas e 

projetos sociais. É o caso da Campanha da Rede Globo de Telecomunicação Criança Esperança, e do Teleton 

pelo Sistema Brasileiro de Telecomunicações(SBT). Dessa forma, perde-se o foco as lutas de classe, e adota-se 

um discurso burguês de solidariedade social. 
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Mediante a desresponsabilização do Estado – de garantir políticas públicas para os(as) 

cidadãos(ãs), com enfoque para o(a) trabalhador(a) – e com a disseminação da ideologia que 

torna a sociedade civil responsável pela questão social, percebe-se a fragmentação e o 

enfraquecimento das políticas sociais, através da privatização das organizações estatais e do 

enxugamento dos gastos públicos, legitimando, assim, a lógica neoliberal.  

Identifica-se que o uso da suposta escassez de recursos é apontado como justificativa 

para a retirada do Estado, no que diz respeito a sua responsabilidade social, dessa forma tem-

se, por um lado, a ampliação da comercialização dos serviços prestados a população, e, por 

outro, a expansão de entidades do “terceiro setor”. Mediante essa ideologia, formula-se, ainda, 

a ideia do surgimento de uma “nova” questão social, o que supostamente justificaria essa 

“nova forma” de responder às suas refrações. Porém, a questão social “que expressa a 

contradição capital-trabalho, as lutas de classes, a desigual participação na distribuição de 

riqueza social”(MONTAÑO, 2007, p. 187) permanece inalterada, o que se observa, na 

verdade, são novas formas de sua expressão.               

Estando todo esse cenário preparado, supostamente estaria justificada a então “nova 

forma” de intervir. Se por um lado o Estado se coloca – respondendo as expressões da questão 

social – através da manutenção precária das políticas sócioassistenciais, fornecidas a 

população; por outro lado, observa-se a (re)mercantilização dos serviços sociais 

transformados em mercadoria, que são vendidos ao consumidor, consolidando o fornecimento 

empresarial de serviços sociais à população que pode pagar pelos mesmos. 

Outra forma de responder à questão social – sendo essa direcionada ao “terceiro setor” 

– é a (re)filantropização, isso se dá na medida em que vários segmentos da população ficam, 

de um lado, sem assistência do Estado e, de outro, não podem ter acesso aos mesmos pela via 

privada. Dessa forma, essa responsabilidade é repassada, como dita anteriormente, para a 

sociedade civil que irá responder a essas demandas por meio de filantropia e através de 

práticas caritativas. Nesse sentido, Alencar(2009) corrobora com essa afirmação  ao dizer que: 

 

Nesse ponto, aponta-se a transferência dos serviços sociais para a sociedade 

civil, sob o discurso ideológico da ”autonomia”, “solidariedade”, “parceria” 

e “democracia”, enquanto elementos que aglutinam sujeitos diferenciados. 

No entanto, vem se operando a despolitização das demandas sociais, ao 

mesmo tempo em que se desresponsabiliza o Estado e responsabiliza os 

sujeitos sociais pelas respostas às suas necessidades. [...] Nesse contexto, 

observa-se um profundo deslocamento quanto aos direitos sociais agora 

transmutados em “direito moral”, sob os princípios abstratos da “ajuda 

mútua” e “solidariedade” (ALENCAR, 2009, p.455-456). 
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É no contexto de hegemonia neoliberal, em que é repassada para a sociedade civil a 

responsabilidade de responder as expressões da questão social que os direitos sociais são 

transformados, por um lado em mercadoria - sendo ofertados para aqueles(as) que por eles 

podem pagar-, e por outro lado em “ajuda mútua”. Dessa forma, o trabalho desenvolvido por 

grande parte das entidades do “terceiro setor” se desenvolve numa perspectiva despolitizada, 

tendo em vista que os direitos sociais são repassados para a população sobre o prisma da 

ajuda e “solidariedade social”, o que vai de encontro à perspectiva da conquista e 

consolidação dos direitos sociais.  

Nesse sentido, acerca da materialização das políticas sociais – as quais são planejadas 

e implementadas para responder as refrações da questão social – nesse novo processo 

histórico “a retração do Estado quanto à responsabilidade no enfrentamento da questão social, 

mediante a transferência de responsabilidade do Estado para o “terceiro setor”, identificado 

erroneamente como a sociedade civil, altera substantivamente a orientação e a funcionalidade 

das políticas sociais[...]”(ALENCAR, 2009, p.458). 

Aqui, pergunta-se: como esse “setor” que não se autogerencia e/ou autofinancia – que 

possui amarras que o faz oscilar entre a esfera do público e do privado – poderia garantir 

políticas sociais para a população? Como ele compensaria as políticas sociais que são, 

frequentemente, abandonadas pelo Estado?  

Na verdade, embora as instituições do “terceiro setor” desenvolvam políticas sociais, a 

promoção das mesmas possui a tendência de multifragmentar o trato da „questão social‟, 

porque além da sua setorização genética, elas são também fragmentadas, dada a pequena área 

de abrangência das organizações deste setor em microespaços (MONTAÑO, 1997).  

Dessa forma, constata-se que o “terceiro setor” não compensa as políticas sociais 

deixadas pelo Estado, nem em qualidade, nem em quantidade. As ações desenvolvidas pelo 

mesmo servem como paliativo voltado para as necessidades mais urgentes da população, não 

proporcionando a construção de valores que visem contribuir para a construção da 

emancipação humana.   

 

2.2 O perfil das instituições do “terceiro setor” em Mossoró-RN 

  

 Dentre os espaços de ocupação que abrigam os(as) trabalhadores(as) em Mossoró, 

deseja-se, sobretudo, nesse trabalho, chamar a atenção para aquelas instituições que compõem 

o chamado “terceiro setor”, no tocante ao número de pessoas ocupadas nesses espaços, que de 
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acordo com o relatório da fasfil em 2010, na cidade de Mossoró, contabilizava um total de 

2.445 pessoas que trabalhavam em Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos. 

 Ainda, de acordo com o relatório da fasfil 2010, a região Nordeste possuía um total de 

66.529 instituições do chamado “terceiro setor”, ficando em segundo lugar no ranking, 

perdendo apenas para a região sudeste a qual possuía 128.619 instituições. Já o Estado do RN 

abrigava um total de 4.153 instituições, ficando na 17ª colocação no tocante aos 26 estados e 

o Distrito Federal, o qual sozinho possuía mais instituições (4.371) do que o RN.    

É válido lembrar que na pesquisa de Carneiro(2005) sobre o “terceiro setor” em Natal, 

nos dados do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) em 2005, estavam registradas 

um total de 178 instituições RN, dessas, oito se localizavam em Mossoró. No tocante as 

instituições com certificado de assistência social pelo CNAS, foram mapeadas 46 entidades, 

destas, quatro se localizavam no município de Mossoró (CARNEIRO, 2005, p. 126-136). 

   Seguindo a tendência do contexto nacional, a cidade de Mossoró abarca um número 

significativo de instituições do chamado “terceiro setor”, em 2013 ao pesquisar-se acerca do 

cadastro de entidades no CNAS, por meio do site do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate a fome(MDS), a cidade de Mossoró possui um total de 83 instituições inscritas, o 

que mostra um grande aumento dessas instituições na atualidade. Essa situação se dá devido à 

diversidade de interesses que abrigam as instituições do “terceiro setor”, bem como pela 

necessidade de inscrição de inúmeros grupos, como teatrais, religiosos, escolares, entre 

outros, para o incentivo e financiamento das atividades. Na Associação Brasileira de 

Organizações Não Governamentais (ABONG) foram encontradas apenas seis instituições 

registradas no RN, sendo duas sediadas em Mossoró
60

.  

Já no Conselho Municipal de Assistência Social de Mossoró, através de pesquisa em 

lócus
61

, foram fornecidos os contatos de vinte e duas instituições, as quais somadas as duas 

instituições do sistema “esse”
62

 presentes na cidade, totalizam o nosso mapeamento. Vejamos: 

                                                 
60

 As duas são o Centro de Apoio a Trabalhos e Iniciativas na Área da Criança e do Adolescente (CEATICA) e o 

Centro Feminista Oito de Março (CF8), as quais também estão inscritas no Conselho Municipal de Assistência 

Social de Mossoró. 
61

 A visita ao Conselho Municipal de Assistência Social se deu no mês de agosto de 2012, para então 

começarmos a delimitar as instituições da pesquisa de campo. 
62

 Embora o Sistema “esse” tenha surgido bem antes da existência de um suposto “terceiro setor”, na década 

1960 por meio da carta da Paz, no contexto atual – por se tratar de instituições que se constituem entidades de 

direito privado e que se dizem não possuir fins lucrativos – também estão inseridas no contexto do “terceiro 

setor”, dessa forma não poderíamos deixá-las fora do mapeamento. São instituições do passado, que na 

atualidade criam uma “nova” roupagem e se perpetuam na sociedade, financiando projetos sociais como forma 

de responder ao Estado o exorbitante dinheiro recolhido, o SESC através da folha de pagamento dos 

comerciários, e o SESI dos Empresários. Para maiores esclarecimento consultar Iamamoto e Carvalho (2007, p. 

283 -298).    
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Tabela 6  

Instituições Informadas Pelo Conselho Municipal De Assistência Social De Mossoró-

RN - 2012 

INSTITUIÇÕES ASSISTENTE 

SOCIAL 

Nº DE 

ASSISTENTES 

SOCIAS 

PARTICIPOU 

DA PESQUISA 

AAPCMR 

 

Sim 3 Não
63

 

DEPARTAMENTO DIOCESANO 

DE AÇÃO SOCIAL 

_ _ Não
64

 

FUNDAÇÃO VINGT ROSADO Não - Não 

CASA ASSISTENCIAL NOSSO 

LAR 

Não - Não 

LAR DA CRIANÇA POBRE DE 

MOSSORÓ 

_ _ Não
64

 

APAE Sim 1 Sim 

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO 

SÍTIO FLORÂNEA 

Não _ Não 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

DESPORTIVA POTIGUAR 

Não _ Não 

APAMIM Sim 3 Sim 

PDA MARGARIDA ALVES Sim 1    Não
65

 

VISÃO MUNDIAL Não - Não 

CADV Não - Não 

CENTRO SOCIAL JURACI 

CONCEIÇÃO 

Não _ Não 

CENTRO SOCIAL FRANCISCO 

DANTAS 

Não _ Não 

LAR PADRE GUIDO _ -   Não
64

 

ADVM Não - Não 

GAV+ Não - Não 

INSTITUTO AMANTINO 

CÂMARA 

Sim 2 Sim 

CEATICA Sim 2     Não
65

 

CENTO FEMINISTA OITO DE 

MARÇO 

Sim 2 Sim 

TERRA VIVA Sim 1    Não
65

 

TERRA LIVRE Não - Não 
        Fonte: Conselho Municipal de Assistência Social de Mossoró-RN/ Organizada pela autora. 

 

 

 

 

                                                 
63

 Quando procurada, a instituição não autorizou a carta anuência, apresentando, através de e-mail, a seguinte 

resposta: “Infelizmente, para o momento não poderemos receber sua pesquisa, tendo em vista que as pesquisas 

em curso até o momento já extrapolam os nossos limites para ambas instituições”. Desse modo as três assistentes 

sociais da instituição não perticiparam da pesquisa de campo.  
64

 Ao utilizarem-se os telefones cedidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, não se conseguiu 

contato com as instituições, também não estava disponível nenhuma informação via internet.  
65

 No momento da pesquisa as instituições não estavam funcionando por causa da falta de financiamento para os 

projetos, um dos desafios apontados pelas profissionais do “terceiro setor”. Porém, como as instituições já 

tinham muito tempo de atuação em Mossoró, resolveu-se inseri-las na contagem geral das instituições. 
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Tabela 7 

 Instituições Do Sistema “esse” 

INSTITUIÇÕES ASSISTENTES 

SOCIAIS 

Nº DE ASSISTENTES 

SOCIAS 

PARTICIPOU DA 

PESQUISA 

SESI Sim 3 Sim 

SESC Sim 3 Sim 

             Fonte: pesquisa de campo/ Organizada pela autora. 

  

 

 Como o objetivo da pesquisa era traçar o perfil, apenas, das instituições que ocupavam 

assistentes sociais no quadro de profissionais, as Tabelas 6 e 7 identificam as 24 instituições 

mapeadas, expondo quais delas possuem assistentes sociais, o número de profissionais que 

trabalham em cada instituição, e quantas das 24 instituições participaram da pesquisa. 

 Os dados apresentados nas duas Tabelas apontam que das 24 instituições 10 possuíam 

assistentes sociais, totalizando 21 profissionais do Serviço Social. Porém das 10 instituições, 

03 estavam sem desenvolver nenhum tipo de atividade, pois não conseguiram a aprovação de 

projetos para aquele período, o que fez com que as próprias profissionais optassem em não 

participar da pesquisa. Outra instituição não aceitou participar da pesquisa, dessa forma a 

delimitação da pesquisa de campo se deu apenas em 06 instituições, as quais abarcavam 14 

profissionais.  

 A Tabela a seguir (8) mostra quais instituições entraram em nosso mapeamento acerca 

do perfil institucional, bem como aponta quantas profissionais cada uma delas ocupa em seu 

quadro de profissionais. 

 

Tabela 8   

Número de profissionais por instituição  

INSTITUIÇÃO   Nº de ASSISTENTES SOCIAIS  % 

AZUL 1 7,13 

AMARELA 3 21,43 

VERDE 3 21,43 

VERMELHA 3 21,43 

BRANCA 2 14,29 

MARROM 2 14,29 

TOTAL 14 100,00 

                                     Fonte: pesquisa de campo/ Organizada pela autora 

  

 Percebe-se que há uma concentração maior de assistentes sociais nas instituições 

AMARELA, VERDE e VERMELHA, as quais juntas ocupam 64,29% (9) das profissionais. A 

Instituição BRANCA e a MARROM ocupam juntos 28,58%(4) profissionais, e a AZUL ocupa 
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apenas uma(7,13%) assistente social. Esse é o universo total da pesquisa, tanto para o perfil 

profissional que se refere: 1) Ao modo como a instituição se define enquanto “terceiro setor”; 

2) As áreas de atuação; 3) Órgãos que financiam as atividades desenvolvidas por cada uma, e, 

por fim, 4) Os desafios apresentados ao cotidiano profissional pelas instituições do “terceiro 

setor”. 

 A Tabela 9 apresenta a definição das instituições enquanto “terceiro setor”, levando a 

inferir que entre as seis instituições pesquisadas foram descritas quatro tipo de instituições, as 

quais sejam: Instituição Filantrópica, Organização Privada não Lucrativa(OPNL), 

Organização Social(OS) e Organização não Governamental(ONG).  

 

Tabela 9  

Como as Instituições se definem enquanto 

“terceiro setor” 

INSTITUIÇÃO COMO SE DEFINE 

AZUL FILANTRÓPICA 

AMARELA OPNL 

VERDE FILANTRÓPICA 

VERMELHA OS 

BRANCA FILANTRÓPICA 

MARROM ONG 

                                            Fonte: pesquisa de campo/ Organizada pela autora 

 

 Um dado interessante é que metade (3) das instituições pesquisadas intitulam-se como 

instituições Filantrópicas; o desenvolvimento de atividades por instituições filantrópicas não 

é algo novo, estando ligadas, especialmente no Brasil, às instituições de saúde,  bem como 

aquelas voltadas às atividades caritativas, desenvolvidas por instituições de cunho religioso, 

desde o século XIX.  

Os dados da Tabela 10 mostram que as três instituições filantrópicas da pesquisa, 

desenvolvem atividades na área da saúde, o que não foge a tendência dos séculos passados. 

Porém, Montaño (2007) alerta para um novo tipo de filantropia que vem sendo desenvolvida 

na atualidade por fundações empresariais, as quais se utilizam do título de filantropia para 

obtenção de subsídios estatais, ou ainda para isenção de impostos. Para o teórico 

 

Pensar nessas atividades filantrópicas das fundações empresariais como 

produto de uma maior “sensibilidade” e “responsabilidade social” do 

empresariado resulta numa visão romântica e fetichizada da realidade. Longe 

disso, as vantagens econômicas e/ou políticas da atividade filantrópica 

trazem para a empresa maiores benefícios que seus custos(MONTAÑO, 

2007, p. 213). 
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 Apresenta-se ainda uma instituição que se descreve como ONG, devido ao caráter não 

governamental de suas atividades. De acordo com Gohn(1997, p. 59), “podemos datar nos 

anos 80 o período de crescimento e expansão no Brasil de entidades que surgiram e se auto-

identificaram como ONGs”, pois anterior a esse momento haviam apenas instituições 

assistenciais e filantrópicas. Porém é válido lembrar que há muitos perfis de ONGs, por vezes, 

o caráter não-governamental não se expressa, sobretudo, na atualidade, verifica-se grande 

transferência de recursos públicos para essas instituições por meio de convênios. 

 As outras duas instituições se definem como OS e OPNL, em que, muito embora 

os(as) seus(as) trabalhadores(as) tenham a tendência de denominar tais instituições como 

empresa, enquadram-se no “terceiro setor” por seu caráter não lucrativo e não governamental, 

o que as excluem de ser respectivamente entidades estatais ou empresas. 

    Em uma discussão mais aprofundada sobre as OSs, Sousa(2013) aponta o 

surgimento dessas instituições a partir do PDRE(1995), no qual entre a divisão das atividades 

que podem ser realizadas por essas instituições, em uma das características. encontra-se: 

  

Atividades não exclusivas do Estado, dentre as quais estão os serviços de 

caráter competitivo e atividades auxiliares e de apoio, aqui estão incluídos os 

serviços de saúde, educação, assistência social, que poderiam ser prestadas 

por organizações não governamentais, e serviços de limpeza, transporte, 

manunteção, vigilância, dentre outros que seriam destinados à terceirização 

(SOUSA, 2013, p. 151). 

 

A citação acima leva a concluir que podem ser diversas instituições a integrar o rol das 

OSs, e, distintas podem ser as suas atividades, reunindo entidades de interesses diferentes, que 

atuam nas mais diversas áreas na sociedade. É o que se constatou na pesquisa de campo, ao 

perguntar em que áreas as assistentes sociais atuavam, identificou-se que as seis instituições 

juntas totalizavam oito áreas de atuação, as quais sejam: Questão Agrária, Gênero, 

Agroecologia,Cultura, Lazer, Saúde, Educação e Assistência Social;  

Das áreas específicas do questionário de pesquisa, só não foram demarcadas como 

áreas de atuação a Previdência Social e a área Sociojurídica. Algumas instituições atuavam 

em duas áreas (BRANCA), três ou até quatro áreas, outra (VERDE) atuava apenas na área da 

saúde. Três áreas obtiveram maior destaque na pesquisa, são elas: Saúde, Assistência Social e 

Educação. A Tabela abaixo apresenta em percentuais as três áreas de maiores atuação das 

instituições do “terceiro setor” mapeadas na pesquisa. 
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Tabela 10   

Principais áreas de atuação  

INSTITUIÇÕES Saúde  Assistência Social Educação 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

AZUL 16,66 00,00 16,66 00,00 16,66 00,00 

AMARELA 16,66 00,00 16,66 00,00 16,66 00,00 

VERDE 16,66 00,00 00,00 16,66 00,00 16,66 

VERMELHA 16,66 00,00 16,66 00,00 16,66 00,00 

BRANCA 16,66 00,00 16,66 00,00 00,00 16,66 

MARROM 00,00 16,70 00,00 16,70 00,00 16,70 

Total 83,30 16,70 66,64 33,36 49,98 50.02 
         Fonte: Pesquisa de Campo/ Organizada pela autora 

  

 A saúde se destaca como área de maior atuação das instituições (83,30 %), cinco das 

seis instituições desenvolvem atividades nessa área. Na pesquisa da  fasfil, em 2010 havia 

cerca de 6.029 entidades atuando na área da saúde, o que representava  2,1 % do total da 

pesquisa. Já a área de Assistência Social ficou em segundo lugar na pesquisa, com quatro 

(66,64%) instituições atuando nessa área; no mapeamento da fasfil havia cerca de 30.414 

instituições atuando na Assistência Social, representando 10,5 % das instituições, ocupando o 

4º lugar em relação as áreas de atuação. 

 Verificou-se que três instituições atuam na área de Educação (49,98 %), o que 

equivale à metade das instituições mapeadas. A instituição MARROM não atua em nenhuma 

destas áreas destacadas, dada a característica de sua atuação ser voltada para o campo, com 

trabalhos desenvolvidos na área de Gênero e Agroecologia. Desta forma, percebe-se que a 

maioria das instituições mapeadas, desenvolvem atividades em diversas áreas, não se 

restringindo a um determinado foco de atuação profissional.  

Outro ponto a destacar, no perfil das instituições, é o financiamento, ponto destacado 

na Tabela 11. No mapeamento, quatro instituições (66,64 %) possuía como uma das fontes de 

financiamento o Estado, por meio de convênios com o Ministério da Saúde (VERDE), 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MARROM), e outros. A prefeitura Municipal de 

Mossoró também foi citada como fonte de financiamentos por meio de convênios pela 

instituição AZUL. Dessa forma, destaca-se o fato de que grande parte das organizações do 

“terceiro setor” são financiadas pelo próprio Estado, o que se configura como a chamada 

“parceira” entre setores - legitimando um recorte no financiamento das políticas sociais, numa 

lógica de negação da garantia dos direitos sociais. 
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Tabela 11  

Principais Fontes de Financiamento  

INSTITUIÇÕES GOVERNO 

FEDERAL  

SOCIEDADE 

CIVIL 

UNIÃO 

EUROPÉIA 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

AZUL 16,66 00,00 16,66 00,00 00,00 16,66 

AMARELA 00,00 16,66 00,00 16,66 00,00 16,66 

VERDE 16,66 00,00 16,66 00,00 00,00 16,66 

VERMELHA 00,00 16,70 00,00 16,66 00,00 16,66 

BRANCA 16,66 00,00 16,66 00,00 00,00 16,66 

MARROM 16,66 00,00 00,00 16,70 16,70 00,00 

Total 66,64 33,36 49,98 50,02 16,70 83,30 
                     Fonte: Pesquisa de Campo/ Organizada pela autora 

 

De acordo com Montaño, o “Estado fornece a essas organizações crédito fácil, isenção 

fiscal, facilidades legais, destina recursos financeiros, materiais e humanos”(2007, p. 225), 

porém a grande crítica que se faz aqui se fundamenta na lógica de que o Estado deixa de 

investir nas políticas sociais públicas – o que faz com que elas sejam obtidas pela  população, 

tanto em instância governamental como não-governamental, de forma seletiva e focalizada –, 

o que leva ao desenvolvimento de políticas precarizadas na área da saúde, assistência, 

educação entre outras.  

Acerca, ainda, do financiamento para as atividades desenvolvidas por instituições do 

“terceiro setor”, constatou-se, no período do governo de FHC, uma época de grandes 

investimentos do Estado nessa “área”, em virtude do que reza a Lei Orgânica da Assistência 

Social(LOAS)
66

, tal governo fez grande investida no programa Comunidade Solidária, o qual 

era dirigido pela ex-primeira dama, desviando dessa forma recursos de atividades de 

responsabilidade estatal para o “terceiro setor”(MONTANO, 2007).  

Outra fonte de financiamento destacado por uma instituição (MARROM) é a União 

Européia e o Actionnaid, organismos internacionais que financiam projetos em nível mundial 

para instituições do chamado “terceiro setor”, a fim de desenvolver projetos sociais, 

financiando as chamadas causas sociais.   

Porém, destaca-se aqui que o financiamento para instituições do “terceiro setor” se dá 

de diversas maneiras, não apenas pela órbita do Estado, ou de grandes organismos 

internacionais, mas, sobretudo na contemporaneidade, criam-se as novas formas específicas 

de captação de recursos por meio de telemarketing. Na pesquisa, uma instituição (AZUL) 

                                                 
66

 “Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas que prestam, sem fins lucrativos, 

atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta lei, bem como as que atuam na defesa e 

garantia de seus direitos” (BRASIL, LOAS, 1993). 
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destacou o fato de buscar a atividade do telemarketing como forma de angariar fundos para o 

financiamento dos projetos e atividades a serem desenvolvidas pela instituição.  

 Destaca-se, também, a propagação do apelo à “solidariedade” como estratégia de 

levar sujeitos individuais a serem os novos financiadores de tais entidades. Montaño, ao citar 

Peter Drucker, diz que as fontes de recursos que financiam o “terceiro setor” “não se 

constituem mais fundamentalmente de grandes entidades doadoras, mas muito mais de 

pequenos e médios contribuintes, que devem ser identificados e „convencidos‟ do „bom‟ uso 

dos recursos”(2007, p.208). Esse fato se destaca na pesquisa, ao se observar a Tabela 11 

verifica-se que três instituições (49,98 %) mencionaram receber contribuições financeiras da 

Sociedade Civil, essas contribuições partem de pessoas individuais e grupos coletivos, como 

Empresas e igrejas evangélicas, que é o caso de grupos citados pela Instituição BRANCA. 

 As instituições que se diferenciam da realidade citada acima fazem parte do Sistema 

“esse”, uma delas financiada pelos empresários do comércio através do recolhimento de 2% 

da folha de pagamento, pois a instituição foi criada exclusivamente com a finalidade de 

atender aos trabalhadores do comércio, porém também desenvolve projetos sociais, através de 

parcerias com a sociedade civil; e a outra, é financiada pela Confederação Nacional da 

Indústria(CNI) e pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN), 

desenvolvendo atividades voltadas para os trabalhadores da Indústria Brasileira e Norte Rio-

Grandense. 

Por fim, destaca-se que a questão do financiamento no “terceiro setor” ainda é algo 

muito complexo, e também desafiante para tais instituições. No final do item seguinte, no 

qual enfoca-se a inserção de assistentes sociais nessas instituições e os desafios que se fazem 

presentes, o financiamento é apontado como um dos principais desafios enfrentados no 

“terceiro setor”, por se tratar de algo que é de extrema importância para o desenvolvimento 

das atividades.  

 

2.3 O “terceiro setor” e a atuação do Serviço Social nessa suposta “esfera” da sociedade: 

implicações e desafios contemporâneos 

 

Embora as reflexões presentes neste trabalho se desenvolvam sobre o prisma de 

críticas que elucidam os interesses de classe que perpassam o suposto surgimento e expansão 

de um “terceiro setor” na sociedade – relacionando-o a (re)filantropização das respostas dadas 
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às expressões da questão social –, sabe-se que tal “espaço” engloba profissionais de diversas 

categorias, entre eles(as) os(as) assistentes sociais. 

Sendo assim, após situar aqui o debate acerca do surgimento do suposto “terceiro 

setor” na sociedade e descortinar as reais motivações que o fazem “surgir”, bem como 

apresentar o perfil profissional das instituições do chamado “terceiro setor” em Mossoró-RN, 

é igualmente importante destacar a inserção dos(as) profissionais do Serviço Social nas 

diversificadas instituições que o “compõem”, isso, pelo fato dessas instituições surgirem 

como forma de dar respostas às expressões da questão social.  

Sendo o(a) assistente social o(a) profissional que, na divisão sociotécnica do trabalho, 

se insere  no contexto que busca mediar a relação capital/trabalho (na qual se encontra o cerne 

da questão social), os serviços prestados por essas instituições irão demandar a atuação de 

assistentes sociais, se configurando esse espaço como um dos novos campos de atuação 

profissional. 

Destaca-se, neste item, o surgimento do Serviço Social na cidade de Mossoró e o perfil 

das assistentes sociais que participaram da pesquisa de campo, bem como as particularidades 

referentes à inserção de assistentes sociais nas instituições do “terceiro setor” e as condições 

para o funcionamento do Serviço Social nas instituições pesquisadas; por fim abordam-se os 

principais desafios apresentados por essas instituições ao cotidiano profissional das assistentes 

sociais.  

 

2.3.1 O Serviço Social em Mossoró-RN e o perfil das assistentes sociais entrevistadas 

Negar a dimensão de sexo no trabalho é negar a 

realidade em que vive a classe trabalhadora, em especial 

a das mulheres, em sua relação com o capital. 

Mirla Cisne
67

 

 

O curso de Serviço Social surge, em Mossoró, em 17 de Abril de 1965
68

, na então 

Universidade Regional do Rio Grande do Norte(URRN), no contexto em que nacionalmente a 

profissão do Serviço Social começava a ser repensada no âmbito da própria categoria 

profissional, como aponta Gê(1995) ao dizer que  

 

Nesse momento, na América Latina uma categoria profissional passa a 

repensar a sua prática a partir das determinações do movimento social – são 

os Assistentes Sociais. O Serviço Social passa então por toda uma revisão 

crítica, aproximando-se de um novo referencial teórico, ainda que de forma 

                                                 
67

 Cisne(2013, p. 45).  
68

 Essa data consta na ata da instalação da Faculdade de Serviço Social de Mossoró. 
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enviesada, o que o leva a uma série de distorções na análise da profissão. 

Mais tarde na década de 80 o serviço social toma uma nova direção teórica 

aproximando-se do pensamento marxista na busca de um novo entendimento 

do significado social da profissão e das práticas sociais desenvolvidas por 

seus atores sociais, que são os Assistentes Sociais. Tudo isso, repercute é 

claro, no ensino do Serviço Social realizado no país e consequentemente em 

Mossoró(GÊ, 1995, p. 7).  

 

 A autora assim se expressa para falar sobre os processos de mudanças que 

acompanharam a trajetória do Serviço Social no Brasil e, consequentemente, na cidade de 

Mossoró, que nos anos 1960, momento do surgimento da profissão na cidade tinha a sua 

formação atrelada ao conservadorismo, pois este novo “entendimento acerca do Serviço 

Social não estava sistematizado nos anos 60. Estava sendo gestado no bojo da realidade 

histórica social”(idem, ibidem). 

 Dessa forma, verifica-se que, em Mossoró o curso de Serviço Social nasce voltado 

para a manutenção da ordem vigente, ligado a representantes da igreja católica
69

, mas ao 

longo dos seus quase 50 anos, tem se modificado por meio da adoção dos preceitos que 

fundamentam o Projeto Ético Político do Serviço Social, adotando, na atualidade, uma 

postura diferenciada dos seus primórdios.  

 Consta que, nos anos iniciais da implementação do curso, na cidade de Mossoró pela 

então URRN, havia pouca demanda de pessoas para prestar vestibular para o Serviço Social. 

É o que expressa a fala de Simonetti ao dizer que a “Faculdade de Serviço Social de Mossoró 

às vésperas de seu vestibular está a braços com um problema difícil: a falta de candidatos para 

esta faculdade”(1968, apud GÊ, 1995, p. 11). Assim, nos primeiros anos do Serviço Social se 

configurou um quadro no qual pouquíssimas pessoas tinham interesse em trilhar a profissão 

de assistente social.  

 

Apareceram na primeira convocação cinco candidatos, cuja aprovação total 

já se previa, não em vista da expressão quantitativa, mas do preparo e 

gabarito cultural dos mesmos. A estes cinco aprovados se ajuntariam mais 

dois, o que formaria uma classe de sete alunos(SIMONETTI, 1968, apud 

GÊ, 1995, p. 14).  

 

 A realidade apontada pela citação diferencia-se sobremaneira da atual, ao passo que 

anualmente o curso de Serviço Social, da antiga URRN, atual Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte(UERN), forma em média 45 estudantes, estes(as) vindos(as) tanto da própria 

cidade quanto de municípios circunvizinhos do mesmo estado, bem como do estado do Ceará. 

                                                 
69

 O curso de Serviço Social de Mossoró surgiu ligado a uma figura expressiva da igreja católica da cidade, a 

qual seja, o Mons. Américo Simonetti, falecido em 05 de outubro de 2009, que foi o Co-fundador do curso, e que 

também exercia atividades docentes na URRN. Maiores informações consultar Gê (1995).   
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Ao que tudo indica, esse número irá aumentar na cidade com a implantação de dois cursos de 

Serviço Social em Faculdades privadas, um à distância e outro presencial, fato ocorrido, 

respectivamente em 2009 e 2011.   

 Assim, ao passo que o aumento do número de assistentes sociais vem crescendo, 

existindo hoje cerca de 135.545
70

 profissionais registrados nos conselhos regionais em todo 

Brasil, tem aumentado a inserção profissional no mercado de trabalho. Atualmente, de acordo 

com o CRESS/RN há 2.828
71

 profissionais inscritos(as) no Estado, destes(as), 382
72

 

solicitaram inscrição na Seccional de Mossoró. 

Dessa forma, embora não possa ser identificado de forma precisa, pesquisas
73

 apontam 

que, em Mossoró, a inserção profissional se dá nas diversas áreas de atuação, com destaque 

para a tendência do aumento da inserção profissional nas áreas da assistência social e saúde. 

De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró, em 2008, o município 

ocupava um total de 89 assistentes sociais em seus estabelecimentos de saúde (IDEMA, 2008, 

p.15). Essa realidade segue a tendência nacional, pois 

 

O modelo de política social implementado, atualmente, no Brasil favorece o 

processo de municipalização das políticas sociais e com isso há uma 

tendência de ampliação das possibilidades de inserção profissional nas 

cidades interioranas, em especial para atuar nos diversos níveis de 

intervenção do Sistema Único de Saúde (SUS) e, mais recentemente, do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Portanto, o mercado de 

trabalho do Serviço Social na contemporaneidade se apresenta de forma 

bastante heterogênea englobando o setor público estatal, empresas privadas, 

fundações, institutos, ONGs, cooperativas e movimentos sociais(RAMOS et 

al, 2009, p. 4) 

 

 Mesmo assim, de acordo com a pesquisa CFESS(2005)
74

 o Estado ainda permanece 

sendo o maior empregador de assistentes sociais no Brasil, e mais, a pesquisa revelou que o 

                                                 
70

 Essa informação foi retirada do relatório do 42º Encontro Nacional CFESS/CRESS. Disponível em: 

www.cfess.org.br acesso em: 26/10/2013.   
71

 Essa informação foi obtida, através do contato eletrônico com o assessor de informática do CRESS/RN, 

Vanclécio Souza Nascimento. Segundo ele, esse número de profissionais é referente ao percentual contabilizado 

até o dia 22 de Agosto de 2013.  
72

 idem. 
73

 Entre as quais destaca-se: “Tendências do mercado de trabalho para assistentes sociais em Mossoró: 

demandas, condições de trabalho e materialização do projeto profissional na Assistência Social e 

Saúde”(RAMOS et al, 2009). E “Potencialidades e desafios da supervisão de estágio em Serviço 

Social”(VASCONCELOS & SILVA, 2010). Essas Pesquisa foram realizadas pela UERN.  
74

 É importante ressaltar que a pesquisa sobre o perfil profissional de assistentes sociais no Brasil, foi realizada 

em 2004 em parceria do conjunto CFESS/CRESS com Universidade Federal de Alagoas(UFAL), e publicada em 

2005. Dessa forma, os dados referentes a essa pesquisa equivalem à realidade de quase dez anos atrás, sendo que 

atualmente o CFESS encontra-se realizando uma pesquisa sobre o perfil dos(as) assistentes sociais em situação 

de inadimplência e, posteriormente, pretende realizar uma nova pesquisa sobre o perfil geral que atualize a de 

2005.    

http://www.cfess.org.br/
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sistema governamental representa o principal vínculo empregatício para 78,16% destes(as) 

assistentes sociais, os(as) quais estão distribuídos(as) nas esferas federal (13,19%), estadual 

(24%) e municipal (40,97%). Já o setor privado fica em segundo lugar, concentrando 13,19% 

destes(as) profissionais, enquanto o “terceiro setor” abarca apenas 6,81% do total dos(as) 

assistentes sociais. 

  A pesquisa ora apresentada particulariza – como já mencionado – a realidade das 

instituições do chamado “terceiro setor” na cidade de Mossoró, que embora abrigue um 

número menor de assistentes sociais, se comparado aos espaços de trabalho na esfera pública 

e nas empresas privadas, vem se expandindo com o processo de reestruturação produtiva; e, 

ao mesmo tempo, a partir do sucateamento do aparelho estatal no tocante as políticas sociais, 

têm sido apresentado como um novo interventor nas expressões da questão social, se 

constituindo como um espaço “alternativo” de inserção profissional.  

Sendo assim, aqui se destaca o “terceiro setor” como lócus da pesquisa em foco, em 

que se apresentam os dados de identificação, bem como o perfil profissional das assistentes 

sociais que participaram da pesquisa. 

No tocante aos dados de identificação das assistentes sociais que participaram da 

pesquisa, se confirma uma tendência histórica da profissão de Serviço Social, tendo em vista 

que 100% das profissionais são do sexo feminino. Na pesquisa CFESS (2005) acerca do perfil 

profissional de assistentes sociais no Brasil, constatou-se que 97% destes(as) profissionais são 

mulheres e apenas um percentual de 3% são homens. Essa tendência “também predominou na 

pesquisa sobre mercado de trabalho dos(as) assistentes sociais em Mossoró, segundo a qual 

92% dos(as) profissionais eram mulheres, enquanto o percentual de homens constituía 8%” 

(RAMOS et al, 2009, p.12). 

Essa tendência, presente no Serviço Social e em outras profissões tidas como 

femininas (enfermagem e pedagogia, por exemplo), expressa à reprodução de uma concepção 

machista que atribui às mulheres as funções inscritas no espaço doméstico, relacionadas ao 

cuidar, educar, nutrir, assistir. No caso do Serviço Social, a predominância do gênero 

feminino tem sido recorrente desde os primórdios da profissão, fortalecida pelo fato da 

profissão, historicamente, ser concebida de forma associada à ajuda e a caridade, atitudes 

correlatas com as características socialmente atribuídas às mulheres no contexto da 

sociabilidade capitalista patriarcal, tais como: bondade, doçura, vocação, entre outras.   

Outrossim, destaca-se que esta tendência ainda pode ser reflexo desse contexto. No 

entanto, aqui não se pode deixar de evidenciar o rompimento radical do Serviço Social com 
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essas construções sociais conservadoras no âmbito da profissão, o que tem refletido na 

inserção maior de homens nos cursos de graduação em Serviço Social, inclusive na UERN 

(SANTOS, 2005).   

Outro aspecto da identificação do perfil das assistentes sociais se refere à faixa etária 

destas profissionais, cujos dados estão apresentados no gráfico a seguir: 

 
GRÁFICO 5 

 
                           Fonte: Pesquisa de Campo /Organização: autora. 

 

Como pode ser observado, a maioria das assistentes sociais inseridas no “terceiro 

setor” em Mossoró, possuem faixa ataria acima de 45 anos (57%), a segunda maior incidência 

foi o percentual de profissional que possuem a faixa etária entre 26 a 35 anos com 36% (5 

assistentes sociais), seguida daquelas profissionais que possuem 36 a 45 anos (7%). Percebe-

se, então, que atuam no “terceiro setor” assistentes sociais de diversas faixas etárias. É válido 

ressaltar que, não há nenhuma assistente social entre 19 e 25 anos trabalhando em instituições 

do chamado “terceiro setor” na cidade de Mossoró. 

 

GRÁFICO 6 

 
                                  Fonte: Pesquisa de Campo /Organização: autora. 
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Com relação ao gráfico acima sobre cor e/ou raça das profissionais do “terceiro setor” 

é importante mencionar que no questionário da pesquisa foram colocadas cinco opções de 

marcação, quatro especificavam cores e/ou raças, e uma se caracterizava como outro caso o(a) 

profissional desejasse se caracterizar de qualquer outra cor e/ou raça. Porém, verificaram-se 

apenas duas diferentes denominações para cor e/ou raça como ilustrado. Nove (64%) das 

assistentes sociais se identificam como pardas, e cinco (36%) como brancas; nenhuma 

profissional se identificou como negra ou mestiça. Essa realidade pode ser expressão da 

dificuldade de reconhecimento, das profissionais, enquanto negras, já que 64% se 

identificaram como pardas e nenhuma se reconhece enquanto negra.    

No tocante ao perfil profissional, a pesquisa abordou primeiramente o ano do termino 

de graduação das assistentes sociais. Pode ser visualizado na Tabela 12 que quatro 

profissionais concluíram a graduação anterior ao ano de 1982, isso implica dizer que 

provavelmente 28,6% das assistentes sociais que trabalham no “terceiro setor” em Mossoró, 

já está há, aproximadamente, quarenta anos em exercício profissional.  

 

Tabela 12 

Ano de conclusão da 

graduação 

Frequência Percentual 

Anterior ao ano de 1982 4 28,6 

Entre 1982 e 1992 4 28,6 

Entre 1992 e 2002 1 7,1 

Entre 2002 e 2012 5 35,7 

Total 14 100 

                                     Fonte: Pesquisa de Campo /Organização: autora. 
 

Os dados apresentam que 57,2 % das assistentes sociais(8 profissionais) concluíram a 

graduação anterior ao ano do último Código de Ética e da Lei de regulamentação da profissão, 

ambos do ano de 1993, o que pode gerar uma “desatualização” com o debate recente da 

categoria, sendo visualizados diferentes currículos nos processos formativos destas 

profissionais. Há, ainda, entre essas 8 assistentes sociais, um percentual de 28,6% que durante 

o período da graduação, participaram de um processo de formação profissional que promovia 

a ruptura do Serviço Social com os aspectos conservadores da profissão. 

De acordo com Iamamoto (2009, p. 50) “A década de 1980 foi extremamente fértil na 

definição de rumos técnico-acadêmicos e políticos para o Serviço Social” a década de 1980 

marcou os rumos desta categoria no Brasil, tendo em vista que os(as) assistentes sociais 

participaram dos novos rumos políticos que perpassavam o país, sendo protagonistas na luta 



89 

  

“pela democratização da sociedade brasileira”. No âmbito acadêmico, a partir do currículo 

mínimo de 1982 e, de forma mais aprofundada, com a construção das Diretrizes Curriculares 

no ano de 1996, o Serviço Social se aproxima da corrente Marxista, o que promoveu para a 

categoria uma visão crítica da realidade social
75

, verificou-se na pesquisa que apenas 

uma(7,1%) das profissionais mencionou ter concluído o curso na década de 1990.   

Ainda cinco (35,7%) assistentes sociais mencionaram ter concluído a graduação entre 

os anos de 2002 a 2012 já depois da implantação das Diretrizes curriculares de 1996. Todos 

esses aspectos possuem rebatimentos para a atual formação profissional em Serviço Social, 

pois é exatamente neste contexto de uma formação profissional crítica e comprometida com 

valores emancipatórios que se inserem os(as) futuros profissionais do Serviço Social 

brasileiro. A aproximação com conhecimento a partir da teoria crítico-dialética potencializa a 

apreensão da realidade numa perspectiva de totalidade, impulsionando a construção de ações 

propositivas, em consonância com os princípios elencados no código de Ética. 

 As Tabelas que se seguem especificam o tempo que as profissionais estão inseridas no 

mercado de trabalho, bem como o tempo de atuação delas no atual espaço sociocupacional. 

 

Tabela13 

 Tempo de Trabalho como 

Assistente Social 

Frequência Percentual 

Menos de 1 ano 0 0 

1 ano a 3 anos 2 14,3 

3 anos a 5 anos 1 7,1 

5 anos a 10 anos 3 21,5 

Acima de 10 anos 8 57,1 

Total 14 100 

                                 Fonte: Pesquisa de Campo /Organização: autora. 

 

Tabela14 

Tempo de trabalho na instituição 
Frequência Percentual 

Menos de 1 ano 0 0 

1 ano a 3 anos: 4 28,6 

3 anos a 5 anos: 2 14,3 

5 a 10 anos: 1 7,1 

Acima de 10 anos: 7 50 

Total 14 100 

                                  Fonte: Pesquisa de Campo /Organização: autora. 

                                                 
75

 No próximo capítulo, aprofundamos a discussão sobre o processo de renovação do Serviço Social brasileiro, 

apontando os principais momentos, e os acontecimentos que foram fundamentais para a ruptura com o 

conservadorismo na profissão, bem como a importância da construção do Projeto ético-político do Serviço 

Social. 
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Conforme a Tabela referente ao tempo de trabalho como assistente social, nenhuma 

profissional mencionou possuir menos de 1 ano de atuação profissional; 14,3% das 

profissionais investigadas, trabalham cerca de 1 a 3 anos como profissional de Serviço Social; 

uma profissional (7,1%) identificou trabalhar de 3 anos a 5 anos; 21,5% trabalham cerca de 5 

a 10 anos como assistente social; por fim 57,1% mencionaram trabalhar acima de 10 anos 

como assistente social. 

Os dados expostos proporcionam inferir que mais da metade das assistentes sociais 

que trabalham no “terceiro setor” em Mossoró, estão no mercado de trabalho há mais de dez 

anos, e que três profissionais atuam como assistente social há menos de 5 anos.  

Outro dado que é importante relacionar, é que o número de profissionais que atuam a 

mais de 10 anos (8 assistentes sociais) é o mesmo que o número de profissionais que possuem 

mais de 45 anos de vida(Gráfico 5).  

Já a tabela que remete ao tempo que as assistentes sociais possuem de trabalho nas 

instituições do “terceiro setor”, proporciona analisar que nenhuma das profissionais trabalham 

em seus atuais local de trabalho há menos de 1 ano; 28,6% trabalham de 1 a 3 anos; 14,3% 

entre 3 a 5 anos,  apenas uma (7,1%) assistente social mencionou ter entre 5 a 10 anos de 

atuação na instituição. Por fim, metade das profissionais(7) mencionaram trabalhar há mais de 

10 anos na atual instituição.  

Assim, a realidade analisada parece indicar que, nas instituições pesquisadas, não há 

descontinuidade do trabalho por ausência de financiamento, pois metade das profissionais (7 

assistentes sociais) estão inseridas nas respectivas instituições a mais de dez anos, e, muito 

embora 4 assistentes sociais possuam de 1 a 3 anos de inserção institucional, nenhuma 

mencionou trabalhar amenos de 1 ano. Isso não significa dizer que em outras conjunturas e/ou 

localidades e instituições essa realidade seja a mesma, já que, no mapeamento, foram 

encontradas três instituições, que ocupavam assistentes sociais, que possuíam um trabalho 

ativo na cidade, porém no momento da pesquisa informaram que estavam sem funcionar por 

falta de financiamento, essas instituições ocupavam um total de 4 assistentes sociais(como 

pode ser visto na Tabela 6, página 76). 
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GRÁFICO 7 

 

                  Fonte: Pesquisa de Campo /Organização: autora. 
 

Com relação à qualificação profissional em nível de pós-graduação, observa-se no 

Gráfico 7 os seguintes dados: 50% das profissionais(7 assistentes sociais) não realizaram 

nenhum curso de pós-graduação; 42,9%(6 assistentes sociais) possuem especialização em 

alguma área; 7,1%(1) concluiu o mestrado e nenhuma realizou o doutorado. Aqui vale dar 

destaque a dois aspectos: o primeiro é que metade das assistentes sociais, ou seja, sete 

profissionais, não possuem nenhuma capacitação profissional em nível de pós-graduação.  

No tocante a sua qualificação profissional, os números apresentados na pesquisa, 

assemelham-se a realidade dos(as) assistentes sociais em nível de Brasil, pois de acordo com a 

pesquisa CFESS(2005) 55,34% dos(as) assistentes sociais tem apenas a graduação, 35,26% 

possuem especialização; 6,49% já tem o título de mestre; 1,24% concluíram o doutorado e um 

percentual inferior a 1% (0,67) cursou pós-doutorado. 

Na cidade de Mossoró, esses dados expressam, dentre outros aspectos, as dificuldades 

na oferta destes cursos, já que na cidade não há possibilidade de cursar doutorado e mestrado 

em Serviço Social
76

, apenas em algumas áreas afins. Quanto ao nível de especialização, 

apesar de haver a oferta de alguns cursos, isto fica mais restrito quando considerado os cursos 

disponíveis nas instituições públicas e, mais ainda, se referido a oferta destes sem a cobrança 

de mensalidades. Ressalta-se, portanto, que a possibilidade de cursar pós-graduação fica 

restrita a condição salarial destas profissionais. 

Soma-se a isso a necessidade de assumir múltiplos vínculos empregatícios e a 

intensidade da jornada de trabalho, o que obstaculiza a dedicação das profissionais a uma pós-

graduação. Um segundo ponto a ser enfatizado é que 6 assistentes sociais possuem 

                                                 
76

 A Faculdade de Serviço Social da UERN teve ressentimento o seu projeto de mestrado em Serviço Social e 

Direitos Sociais aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior(CAPES), assim, 

no próximo ano serão iniciadas as atividades de Pós-graduação, com oferta de 12 vagas. 
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especialização em alguma área específica, demonstrando, que apesar das dificuldades 

supracitadas, quase metade das assistentes sociais buscaram se capacitar em cursos além da 

graduação. 

 Sobre os cursos de especialização realizados pelas assistentes sociais que trabalham 

nas instituições do “terceiro setor”, foram especificadas as seguintes áreas: Gestão de Pessoa, 

Gestão do Potencial humano nas organizações, Assistência Social, Educação em Saúde, 

Políticas públicas e Intervenção Social. Já a área de Mestrado mencionada pela profissional 

foi: Ciências da Educação.  

Embora nem todas as assistentes sociais possuam algum curso de pós-graduação, se 

faz importante destacar que, quando perguntadas sobre a participação em cursos ou eventos 

da área de Serviço Social, apenas duas (14, 2%) responderam que não, enquanto 85,8% (12 

profissionais) responderam afirmativamente, o que demonstra o interesse das profissionais em 

se capacitar e se atualizar quanto aos assuntos referentes à profissão.  

 Os cursos e/ou eventos mencionados pelas profissionais, foram os seguintes: Semana 

do/a assistente social; Fóruns do Serviço Social, Seminário da Terceira Idade, Grupo de 

Humanização, Seminários de Saúde, Capacitação de Gestão, Conselheiros e técnicos 

municipais da Assistência Social, Políticas Públicas, Criança e Adolescente, Idoso, 

Planejamento, Dinâmicas de Grupos. 

 

Tabela 15 

Bibliografia utilizada 
Frequência Percentual 

Específica da área de 

atuação 
4 28,5 

Do serviço social e da área 

de atuação 
10 71,5 

Específica do Serviço 

Social 
0 0 

De outras áreas 0 0 

Total 14 100 

                                  FONTE: Pesquisa de Campo/Organizado pela autora.  

 

A Tabela 15 permite analisar qual referencial subsidia a atuação das assistentes sociais 

na intervenção cotidiana nas instituições do “terceiro setor”. De acordo com os dados, 71,5% 

das profissionais(10) usam, para subsidiar a atuação profissional, referências que perpassam a 

área do Serviço Social bem como a própria área de atuação; e, apenas 28,5% mencionou usar 

somente referencial voltado para sua própria área de atuação. Isso demonstra que a maioria 

das assistentes sociais que trabalham no “terceiro setor” busca se fundamentar mais em 
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conteúdos relacionados à sua área de atuação, bem como destes relacionados aos aspectos 

teórico-metodológicos pertinentes ao Serviço Social.  

Considera-se que além da necessidade das assistentes sociais investirem em 

capacitação na área específica em que atuam, é fundamental que se atualizem também no 

âmbito das questões e debates presentes na profissão, o que refletirá na qualidade da 

intervenção realizada por estas profissionais. Nenhuma das profissionais mencionou utilizar 

apenas referências específicas do Serviço Social, ou de outras áreas.  

 

2.3.2 – A inserção de assistentes sociais nas instituições do “terceiro setor” e as condições 

para o funcionamento do Serviço Social  

Mas os espaços ocupacionais refratam ainda as 

particulares condições e relações de trabalho prevalentes 

na sociedade brasileira nesses tempos de profunda 

alteração da base técnica da produção [...]. É esse solo 

histórico movente que atribui novos contornos ao 

mercado profissional de trabalho, diversificando os 

espaços ocupacionais e fazendo emergir inéditas 

requisições e demandas a esse profissional, novas 

habilidades, competências e atribuições. 

Marilva V. Iamamoto
77

 

 

A atuação em instituições do “terceiro setor” se configura para o Serviço Social como 

um dos impactos trazidos pelo processo de reestruturação produtiva, a partir da 

“contrarreforma” do Estado brasileiro, com a transferência dos serviços sociais para a esfera 

do “terceiro setor”. As novas formas de responder as expressões da questão social irão 

apresentar novas demandas e novos espaços ocupacionais para o(a) assistente social. No caso 

das competências e atribuições é importante salientar que elas chegam, por vezes, a extrapolar 

o que está previsto na lei de regulamentação da profissão(8.662/93), principalmente a partir da 

difusão dos princípios da ajuda e solidariedade “o que pode levar à desprofissionalização do 

atendimento social” (ALENCAR, 2009, p.458).  

Já com relação aos espaços socioprofissionais vê-se, no cenário atual, uma grande 

expansão das chamadas Organizações Sociais, sobretudo das ONGs, instituições privadas sem 

fins lucrativos, instituições filantrópicas e de cunho caritativo. Nessas instituições os 

atendimentos são voltados para segmentos e grupos específicos, tendo por base o princípio da 

seletividade no atendimento social. O trabalho do assistente social “passa a ter, portanto, 

sentidos e resultados sociais bem distintos, o que altera o significado social do trabalho 

técnico-profissional, bem como ainda seu nível de abrangência”(idem, ibidem).  

                                                 
77

 Iamamoto(2009b, p. 345). 
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No tocante as atividades desenvolvidas pelas assistentes sociais nessas instituições, 

podemos destacar à questão do encaminhamento de usuários(as) que demandam serviços não 

disponíveis pelas instituições do Estado, ou disponíveis de forma limitada. Dessa forma, o(a) 

profissional do serviço Social trabalha fazendo encaminhamentos entre as várias instituições 

do “terceiro setor”, ou mesmo entre elas e as instituições governamentais. Isso acontece 

através de parcerias desenvolvidas entre entidades filantrópicas, e entre estas e o Estado. Há 

também a captação de voluntários como sendo uma das atividades desenvolvidas nas 

instituições, a depender da sua natureza. É comum em instituições do “terceiro setor” o 

desenvolvimento de trabalhos, por meio do voluntariado, tendo em vista à difusão dos valores 

da “solidariedade” na sociedade.  

Aqui, destaca-se que essa difusão não acontece de forma neutra, ela traz em si 

interesses os quais produzem polarizações na sociedade em que “reforça-se o discurso da 

coesão social, da complementaridade entre as classes, da unidade entre capital e trabalho, 

entre Estado e sociedade civil” (IAMAMOTO, 2009, p. 139). Nessa perspectiva, a questão 

social é tratada “como um todo indiferenciado, obscurecendo seu caráter de classe”(idem), o 

que reforça a consolidação do projeto burguês na sociedade
78

. 

Outrossim, constata-se que em tais espaços o trabalho profissional acontece por meio 

da filantropia
79

, o que supostamente significaria, para alguns analistas, a (re)filantropização 

do Serviço Social, representando um retorno as práticas caritativas da profissão. Porém, a esse 

respeito, Montaño alerta para algumas observações que não podem ser esquecidas nessa 

análise. 

 

Se entendermos a emergência do Serviço Social como produto histórico, 

síntese de lutas de classes condensadas no projeto hegemônico burguês, 

quando o Estado toma para si a resposta das seqüelas da “questão social” e 

dentro da divisão sociotécnica do trabalho, a tese de o Serviço Social evoluir 

(como organização e profissionalização) da caridade e da filantropia é 

rejeitada; não há evolução ou continuidade direta entre filantropia e Serviço 

Social, e sim ruptura, descontinuidade. Neste sentido, a reforma (neoliberal) 

do Estado não promove uma “refilantropização do Serviço Social”. Se este 

                                                 
78

 Para Iamamoto: “A proposta analisada parece aproximar-se de uma versão moderna do „socialismo 

conservador ou burguês. Salientado por Marx e Engels no debate com Proudhon, em uma das obras clássicas que 

contempla as correntes do pensamento social no século XIX. Segundo os autores, o socialismo burguês „procura 

remediar os males sociais para consolidar a sociedade burguesa‟ e assim melhorar a sorte dos trabalhadores. Os 

socialistas burgueses querem „as condições de vida da sociedade burguesa sem as lutas e contradições que dela 

decorrem fatalmente – daí a evocação à solidariedade social –, reforçando uma concepção „consoladora‟ do 

mundo burguês‟”(2009, p. 139).   
79

 As práticas de filantropia estão pautadas no humanitarismo e na prática da caridade, em que as pessoas ao 

desenvolverem valores como a solidariedade irão – enquanto sociedade civil – responder as expressões da 

questão social por meio de doações, sendo estas realizadas por meio de dinheiro e do trabalho voluntário em 

instituições de cunho não-governamentais desenvolvidas na sociedade.    
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último não surge, não evolui daquela, mal poderia retornar àquilo que nunca 

foi. Não há, portanto, uma passagem paulatina de práticas profissionais dos 

assistentes sociais para práticas filantrópicas dos mesmos. O que se processa, 

na verdade, é uma perda do espaço profissional-ocupacional dos assistentes 

sociais, que deixa lugar a – porém não evolui em – um aumento das práticas 

filantrópicas (MONTAÑO, 1999, p. 73). 

  

A análise do autor esclarece que não é o Serviço Social que retorna ao 

desenvolvimento da filantropia, posto que, de acordo com sua análise, rejeita-se a tese do 

surgimento da profissão vinculada a práticas filantrópicas, mas sim, o que se constata – a fim 

de se consolidar o projeto burguês na sociedade, em que todas as relações, e em especial as do 

mundo do trabalho, se flexibilizam – é um redirecionamento do espaço prático-ocupacional 

do Serviço Social, em que se verifica a partir da retirada do Estado o aumento da filantropia 

por instituições da sociedade civil, “não é uma atividade prática(o Serviço Social) que se 

transforma (de profissional/estatal para voluntarista/particular), e sim uma atividade prática(o 

Serviço Social) que é paulatinamente substituída por outra diferente (a ação filantrópica) 

(MONTAÑO, 1999, p. 73). 

Essas contradições irão refletir diretamente no trabalho dos(as) assistentes sociais, 

tendo em vista as precárias condições e relações de trabalho vivenciadas pelos(as) 

profissionais nessas instituições, entre outras questões. Dessa forma, nesse trabalho dedica-se 

parte das análises ao estudo das condições para o funcionamento do Serviço Social nas 

instituições pesquisadas. 

A seguir visualizamos os gráficos 8 e 9 os quais apresentam dados para a análise 

acerca das condições de funcionamento do Serviço Social nas instituições. 

GRÁFICO 8                                     GRÁFICO 9

 
   FONTE: Pesquisa de Campo/Organizado pela Autora. 
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Quando perguntadas sobre a existência do setor de Serviço Social nas instituições, 

observou-se, a partir das respostas das assistentes sociais, que em 33,3 % das instituições 

existe um setor específico para o Serviço Social, o que expressa que apenas 29% das 

profissionais que participaram da pesquisa (4 assistentes sociais) dispõem de setor específico 

para o Serviço Social. Sendo assim, consideramos que há um número significativo das 

instituições (66,7%) nas quais ainda não se verifica a existência de um setor para o Serviço 

Social, o que pode expressar a necessidade de ampliação do reconhecimento da profissão no 

âmbito dessas instituições, muito embora, a não existirem de setores profissionais, seja uma 

tendência do “terceiro setor”. 

Cabe salientar, que das instituições que não possuem o setor de Serviço Social, foram 

citados pelas assistentes sociais os espaços nos quais o Serviço Social está inserido, dentre 

esses espaços, destaca-se que duas das profissionais citaram o Setor Técnico, outras duas 

especificaram a Sala de Equipes, em outra instituição o Serviço Social se encontra no Setor de 

Responsabilidade social, outro espaço ainda citado foi a Secretária da instituição.  

Para o desempenho do trabalho profissional exercido por assistentes sociais, aponta-se 

a necessidade de existência de uma estrutura física disponível, que deve propiciar condições 

éticas e técnicas para a qualidade do exercício profissional, conforme estabelece a Resolução 

do CFESS Nº 493/2006 que dispõe, em seu artigo 2°, sobre a obrigatoriedade das seguintes 

condições de espaço físico para a efetivação de atendimento aos(as) usuários(as) do Serviço 

Social:  

 

O local de atendimento destinado ao assistente social deve ser dotado de 

espaço suficiente, para abordagens individuais ou coletivas, conforme as 

características dos serviços prestados, e deve possuir e garantir as seguintes 

características físicas: a- iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno, 

conforme a organização institucional; b- recursos que garantam a 

privacidade do usuário naquilo que for revelado durante o processo de 

intervenção profissional; c- ventilação adequada a atendimentos breves ou 

demorados e com portas fechadas;  

 

Sendo assim, os locais nos quais o(a) assistente social desenvolve o atendimento 

aos(as) usuários(as) devem propiciar a qualidade de atendimentos individuais e coletivos, 

sendo os mesmos definidos mediante a necessidade das abordagens; e, ainda estes espaços 

devem favorecer, se necessário a garantia do sigilo profissional ou o atendimento em conjunto 

com outras(os) profissionais, tendo em vista que alguns atendimentos sociais acontecem 

mediante acompanhamento multiprofissional. Nesse sentido, os dados das Tabelas que se 

seguem permitem visualizar os espaços físicos disponíveis para o Serviço Social nas 
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instituições do “terceiro setor” em Mossoró, bem como as condições pertinentes a sala de 

atendimento das assistentes sociais. 

 
TABELA 16 

ESPAÇOS FÍSICOS DISPONÍVEIS PARA O SERVIÇO SOCIAL 

         FONTE: Pesquisa de Campo/ Organizada pela autora. 
 

Evidenciando o atendimento prestado pelos(as) profissionais do Serviço Social, a 

Resolução CFESS Nº493/2006 em seu artigo 3º dispõe que “ele deve ser feito a portas 

fechadas, de forma a garantir o sigilo profissional”, o que propõe uma reflexão sobre a 

importância da existência de uma sala específica para o Serviço Social. Assim, entre os 

espaços visualizados na Tabela 16, a pesquisa evidenciou que apenas 42,9% das profissionais 

(6 assistentes sociais) possuem sala de atendimento específica para o Serviço Social, merece 

destaque o fato de 8 assistente sociais (57,1%) afirmarem que não dispõem deste espaço, o 

que pode fragilizar o desenvolvimento das ações das profissionais, em nível de atendimento 

aos(os) usuários(as) – no que diz respeito aos recursos que garantam a privacidade naquilo 

que for revelado durante o processo de atuação profissional. 

Outro espaço que merece destaque é a sala de reunião, a qual se configura como um 

ambiente favorável para o atendimento em grupos, aqui enfatiza-se a importância da 

existência da mesma para o desenvolvimento de algumas ações. Embora 64,3% das 

profissionais (9 assistentes sociais) tenham evidenciado que as instituições dispõem de sala de 

reuniões, é relevante destacar o fato de ainda 35,7% das profissionais não possuírem este 

ESPAÇOS 

DISPONÍVEIS  

Sim Não Total 

Frequência 

       

(%) Frequência        (%) Frequência     (%) 

sala de espera 6 42,9 8 57,1 14 100 

sala  de reunião 9 64,3 5 35,7 14 100 

Mini-auditório 8 57,1 6 42,8 14 100 

sala de 

atendimento em 

conjunto c/ 

outros(as) 

profissionais 11 78,5 3 21,5 14 100 

Sala de 

atendimento 

específica para o 

Serviço Social 6 42,9 8 57,1 14 100 

Outros espaços 

      

 

2 14,3 12 85,7 14 100 
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espaço físico em seu local de trabalho, caso se considere a necessidade de realização de ações 

socioeducativas com a população usuária nestas várias instituições.  

 Ainda se destacou a existência de outros espaços que são apontados por 2 

profissionais como disponíveis em algumas instituições para o Serviço Social, obtendo uma 

porcentagem de 14,3%. Os espaços citados foram o refeitório por se tratar de um espaço que a 

instituição desenvolve muitas atividades com seus(as) usuários(as), e o outro foi a sala da 

administração, sendo o(a) assistente social um(a) profissional que possui competência para 

desenvolver atividades de ordem administrativa nas instituições. 

 

TABELA 17 

 CONDIÇÕES DA SALA UTILIZADA PELA ASSISTENTE SOCIAL 

          FONTE: Pesquisa de Campo/ Organizada pela autora. 

 

A Tabela 17 aponta que, embora 71,4% das assistentes sociais(10) afirmem que a sala 

utilizada possibilita a privacidade no atendimento ao(a) usuário(a), 28,6% afirmam que suas 

instituições não garantem essa privacidade; somado ao fato de 2 assistentes sociais 

destacarem que, seu local de trabalho, não as possibilita a garantia do sigilo profissional, 

observa-se que tal realidade fere, inclusive o 5º capitulo do Código de Ética Profissional, o 

qual dispõe sobre o sigilo profissional: 

 

Art. 16 - O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o assistente 

social tome conhecimento, como decorrência do exercício da atividade 

profissional (CRESS,2006).  

 

A SALA 

UTILIZADA 

POSSIBILITA  

Sim Não Total 

Frequência 

      

(%) Frequência      (%) Frequência     (%) 

A garantia do sigilo 

profissional; 12 85,7 2 14,3 14 100 

O arquivamento da 

documentação 

utilizada pelo(a) 

assistente social; 12 85,7 2 14,3 14 100 

A privacidade no 

atendimento ao(a) 

usuário(a); 10 71,4 4 28,6 14 100 

Condições físicas 

favoráveis para o 

atendimento ao(a) 

usuário(a); 11 78,6 3 21,4 14 100 

Nenhuma das 

alternativas 

anteriores; 1 7,1 13 92,9 14 100 
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Dessa forma, as instituições devem promover condições que garantam o sigilo nos 

atendimentos voltados aos(as) usuários(as) do Serviço Social. Na mesma Tabela, ainda 

podemos visualizar que embora 78,6% das instituições consigam garantir condições físicas 

favoráveis para o atendimento ao(a) usuário(a), 3(21,4%) profissionais mencionaram trabalhar 

em salas que não garantem essas condições, se configurando como um limite vivenciado pelas 

profissionais em termos de espaço físico. Um fato a ser lembrado é que 5 das 6 instituições 

pesquisadas, aglutinam um número significativo de assistentes sociais, sendo que cada 

instituição concentra, na mesma sala, 2 ou 3 profissionais. 

No tocante ao arquivamento da documentação, a Resolução CFESS Nº 493/2006 no 

Artigo 2º diz que “o local de atendimento destinado ao assistente social deve ser dotado de 

espaço suficiente, [...], e deve garantir” entre outras características “d- espaço adequado para 

colocação de arquivos para a adequada guarda de material técnico de caráter reservado” . 

Dessa forma, é preocupante o fato de 2 profissionais mencionarem não dispor de espaço físico 

adequado para o arquivamento da documentação utilizada em seu atendimento. Por fim, 1 

assistente social mencionou que, em seu local de trabalho, nenhuma das condições físicas 

mencionadas na pesquisa são garantidas o que é, igualmente, preocupante, pois é de 

fundamental importância para o atendimento dos(as) usuários(as) e para o desenvolvimento 

de um trabalho qualificado boas condições físicas institucionais.  

É importante ressaltar outros aspectos abordados pela Resolução Nº493/2006 do 

CFESS, a qual dispõe sobre as condições éticas, físicas e técnicas do exercício profissional 

em Serviço Social nos espaços socioinstitucionais, a saber, os artigos 4º e 5º da referida 

resolução dispõem que o material técnico utilizado e produzido no atendimento é de caráter 

reservado, sendo seu uso e acesso restrito aos assistentes sociais; e ainda, que o arquivamento 

do material técnico, utilizado pelo assistente social, poderá estar em outro espaço físico, desde 

que respeitadas às condições estabelecidas pelo artigo 4º da Resolução citada. 

Sendo assim, deve haver nas instituições espaços apropriados para que o(a) 

profissional possa garantir o arquivamento do material utilizado no atendimento prestado 

aos(as) usuários(as) nas instituições, bem como a restrição do acesso às informações prestadas 

pelos(as) usuários(as) aos(as) assistentes sociais. 

Ao observar os percentuais referentes à Tabela 18 que especificam os recursos 

materiais disponíveis para o Serviço Social nas instituições do “terceiro setor” em Mossoró, 

destaca-se que a totalidade das profissionais mencionam dispor de itens como birô, armário, 

computador, material de expediente e telefone, lembramos que a existência desses itens são 
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de extrema importância para o atendimento aos(as) usuários(as), sobretudo o armário por ser 

um local em que, normalmente, se guarda o material utilizado pelas assistentes sociais, e 

embora todas(14) as profissionais destaquem possuir armários, na análise anterior, referente 

as condições da sala utilizada pela assistente social, 2 das 14 profissionais mencionaram a 

não garantia do arquivamento, fato preocupante por se tratar de materiais que devem ser 

resguardados em sigilo profissional. 

 

TABELA 18 

 RECURSOS MATERIAIS DISPONÍVEIS PARA O SERVIÇO SOCIAL 

RECURSOS 

MATERIAIS 

DISPONÍVEIS  

Sim Não Total 

Frequência     (%) Frequência     (%) Frequência     (%) 

Birô 14 100 0 0 14 100 

Armário 14 100 0 0 14 100 

Computador 14 100 0 0 14 100 

Ventilador 7 50 7 50 14 100 

Transporte 10 71,4 4 28,6 14 100 

Material de 

expediente 14 100 0 0 14 100 

Data show 12 85,7 2 14,3 14 100 

TV 12 85,7 2 14,3 14 100 

Telefone 14 100 0 0 14 100 

DVD 12 85,7 2 14,3 14 100 

Som 13 92,9 1 7,1 14 100 

Fax 12 85,7 2 14,3 14 100 

Ar 

condicionado 12 85,7 2 14,3 14 100 

Material 

informativo 10 71,4 4 28,6 14 100 
    FONTE: Pesquisa de Campo/Organizado pela autora.  

 

Outro recurso que se destaca é o transporte, verificou-se que 4 das 14 profissionais 

mencionaram não haver transporte disponível para o Serviço Social nas instituições, isso 

remetes as condições precárias que perpassam os ambientes de trabalho das assistentes 

sociais, na contemporaneidade. Um recurso como transporte, é extremamente importante para 

o desenvolvimento de ações como visitas domiciliares, deslocamento das profissionais para 

outras instituições, ou localidades para o desenvolvimento de palestras, entre outras. Portanto, 

não dispor de um recurso como este pode comprometer, expressivamente, o trabalho realizado 

por estas profissionais. 

Destaca-se, ainda, o item material informativo, embora 71,4% das assistentes sociais, 

ou seja, 10 profissionais, tenham mencionado dispor deste material, 28,6% (4 assistentes 
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sociais) mencionaram não dispor do mesmo, cuja utilização é fundamental no 

desenvolvimento de ações sócioeducativas nas diversas áreas de atuação.  

 Dessa forma, conclui-se que embora o(a) assistente social seja proprietário de sua 

força de trabalho especializada, “produto da formação universitária que o capacita a realizar 

um „trabalho complexo‟” (IAMAMOTO, 2012, p. 421) para que desenvolva as suas 

atividades, é necessário que sua força de trabalho seja aliada aos meios de trabalho os quais 

dependem das instituições empregadoras. Muitas vezes, essas instituições não oferecem 

condições favoráveis para o desenvolvimento das ações profissionais, ou mesmo os(as) 

profissionais se veem limitados mediante a burocratização para o acesso a estes.  

 Quando perguntadas se é necessário a aprovação de outros setores da instituição para a 

execução de suas atividades, 11 assistentes sociais (78,6%) responderam que sim, sendo 

elencados por elas: Setor Financeiro, Setor Administrativo, Coordenação Regional e Direção 

da Instituição. Outrossim, percebe-se que embora o(a) assistente social se configure como 

um(a) trabalhador liberal que dispõe de relativa autonomia, muitas vezes não se efetiva como 

tal, isso devido ao fato da execução de seu trabalho está diretamente relacionado a uma 

contratação profissional, sendo que seus empregadores tendem a não disponibilizarem como 

deveriam os “recursos financeiros, materiais e humanos necessários a realização desse 

trabalho concreto, que supõe programas, projetos e atendimentos diretos previstos pelas 

políticas institucionais”(idem, ibidem).  

  Das 3 profissionais que afirmaram que o desenvolvimento de atividades não depende 

da aprovação de outros setores, destaca-se a fala de Leila Diniz, a qual diz que “a atividade é 

realizada em conjunto” com outros setores e, dessa forma, as decisões são tomadas 

coletivamente, assim, corrobora Iamamoto: 

 

O assistente social ingressa nas instituições empregadoras como parte de um 

coletivo de trabalhadores que implementa as ações institucionais, cujo 

resultado final é fruto de um trabalho combinado ou cooperativo, que 

assume perfis diferenciados nos vários espaços ocupacionais(IAMAMOTO, 

2012, p. 421).   

 

 Um aspecto que pode ser identificado no perfil institucional do “terceiro setor” em 

Mossoró, através dos dados fornecidos pelas assistentes sociais, é que muitas delas, em 

virtude dos modelos adotados pelo processo de reestruturação produtiva, têm aderido ao novo 

modelo de gestão e controle sobre as formas de trabalho, através das metas para produtividade 

profissional. Quando perguntadas se de acordo com a política institucional há um percentual 

de metas para a produtividade profissional, chama a atenção o fato de 57,1% das 
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profissionais (8) responderem afirmativamente a essa pergunta, essas profissionais estavam 

lotadas em 4 das 6 instituições pesquisadas.  

Ainda quando questionadas como ocorre à contabilidade das metas a serem atingidas, 

foram obtidos os seguintes dados referentes a cada uma das instituições: 

 

a- Relatórios trimestrais de ordem quantitativa, através de sistema operacional; 

b- Relatórios mensais e pesquisas estatísticas;  

c- Relatórios mensais/Indicadores de Desempenho; 

d-    Mapas Estatísticos e Relatórios trimestrais; 
 

Fica, assim, evidente as formas as quais estão submetidas às assistentes sociais dessas 

instituições, através de modelos de produtividade que obedecem a uma lógica de 

racionalidade voltada para o “controle do elemento subjetivo no processo de produção 

capitalista, isto é, com a „captura‟ da subjetividade do trabalho pela produção do capital e com 

a „manipulação‟ do consentimento do trabalho através de um conjunto amplo de inovações 

organizacionais”(ALVES, 2007, p. 247) baseadas em modelos tecnológicos.  

 

2.3.3 Os principais desafios apresentados ao trabalho das assistentes sociais nas 

instituições do “terceiro setor” em Mossoró-RN 

       Diria também que o principal desafio está       

relacionado à autonomia e as muitas funções que uma 

só profissional exerce. 

Frida Kahlo
80

  

 

Apresentado o perfil das assistentes sociais que se inserem nas instituições do 

chamado “terceiro setor” em Mossoró, bem como analisada as condições para o 

funcionamento do setor de Serviço Social, faz-se necessário enfocar que na pesquisa tinha-se 

como um dos objetivos analisar quais são os principais desafios apresentados aos(as) 

assistentes sociais nas instituições do “terceiro setor” em Mossoró, para que se possa ter uma 

melhor compreensão acerca da realidade na qual elas estão inseridas.  

Dessa forma, quando perguntadas sobre os principais desafios apresentados pelo 

“terceiro setor” foram apontados inúmeros desafios no cotidiano profissional. Embora uma 

profissional não tenha elencado nenhum desafio, se destaca na análise das outras profissionais 

a insegurança quanto aos recursos financeiros das instituições, um dos principais desafios 

                                                 
80

 Resposta de uma das assistentes sociais, que participou da pesquisa de campo, relatando os principais desafios 

enfrentados no “terceiro setor”. Frida Kahlo foi um dos nomes utilizados para a garantia do anonimato das 

informações. 
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apontados, sendo uma questão trazida por quatro das quatorze assistentes sociais. É o que 

ilustra as falas de duas profissionais: 

 

a gente ainda encontra [...] o desafio de ser , de ser uma entidade do “terceiro 

setor” que, por si só depende, tem essa dependência financeira de 

projetos[...]tem o desafio dessa insegurança quanto ao financeiro, a política 

financeira que depende de projetos financiados, a gente elabora projetos pra 

três anos, pra dois anos, pra um ano, pra quatro anos, então quando termina 

um projeto a gente já fica correndo atrás de outros. Mas o desafio do Serviço 

Social como das outras profissionais que atuam aqui é a gente tá 

viabilizando essa captação de recurso, tá viabilizando a própria 

sistematização do nosso trabalho pra garantir um argumento mais forte pra 

que, pra que os financiadores tenham interesses, que a gente elabore bem, 

que a gente faça boas elaborações de projetos e sistematize o nosso trabalho 

pra falar da importância e da necessidade desse trabalho continuar, [...] então 

acho que o desafio principal é essa coisa da [...] sistematização do trabalho, 

da elaboração de projetos pra garantir é uma política financeira mais estável 

(Indira Gandhi). 

 

o desafio presente, [...], é justamente o setor financeiro, a situação financeira. 

A situação financeira porque quando a gente elabora um projeto, a execução 

desse projeto requer um patrocínio, e às vezes a gente não consegue um 

patrocínio fora, mas aqui, aí então a gente tem que buscar terceiros, a às 

vezes a gente até invalida o trabalho porque nós não conseguimos o 

patrocínio (Romana Barros). 

 

 Percebe-se na fala de Indira Gandhi que, sem dúvidas, a dependência da aprovação de 

projetos para o financiamento e execução das atividades, é um dos principais desafios 

apresentados, implicando no desenvolvimento de uma boa sistematização do trabalho para 

reafirmar a importância da continuidade das atividades, pra que, dessa forma, possa se 

garantir uma política financeira mais estável para a instituição.  

Nessa mesma linha, Romana Barros destaca que no tocante a situação financeira, às 

vezes, a ausência de patrocínio invalida a execução do trabalho. Esses patrocínios, na maioria 

das vezes, são conseguidos por meio da captação de recursos nos setores de telemarketing, de 

pessoas simpatizantes com as causas defendidas pelas ONGs e associações, entre outros. De 

acordo com Montaño “a captação de recurso é tão fundamental que, para além da obviedade 

de necessitar de fundos que não são autogerados para desenvolver suas atividades” países com 

o maior desenvolvimento do “terceiro setor” chegam a movimentar grande volume de 

recursos, como é o caso do Estados Unidos que “as 750 mil organizações filantrópicas ou sem 

fins lucrativos conseguiram levantar, em 1999, 190 bilhões de dólares” (Exame, 2000, p. 22 – 

segundo dados da Sociedade Nacional de Executivos da Captação de Recursos – apud 

MONTAÑO, 2007, p. 207).    
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 O financiamento dessas instituições irá rebater, especialmente, nas condições de 

trabalho dos(as) profissionais(as), pois é justamente desses financiamentos incertos que, por 

vezes, provem o pagamento dos salários, quando há um vínculo empregatício
81

, dos(as) 

trabalhadores(as). Percebe-se assim, que pode existir a rotatividade de profissionais pelo 

“terceiro setor”, além da insegurança pela, sempre possibilidade, de não dar prosseguimento 

ao trabalho ou de finalizar o vínculo empregatício por falta de recursos.  

Muito embora essa rotatividade não tenha sido comprovada pela pesquisa, já que a 

maioria das profissionais (10) estão nos seus locais de trabalho a mais de 3 anos, destaca-se, 

como mencionado anteriormente, que 3 instituições ditas do “terceiro setor” da cidade de 

Mossoró, que ocupavam 4 assistentes sociais, não participaram da pesquisa por estarem, 

temporariamente, desativadas devido à ausência de financiamento para a execução de suas 

atividades, o que corrobora com a hipótese da insegurança quanto a finalização do vínculo 

empregatício, e mais, esse fato pode levar as profissionais a procurarem vínculos em outras 

instituições, o que pode contribuir para o desgaste físico proporcionado por jornadas duplas – 

ou triplas quando considerado o gênero feminino – de trabalho.    

   Outro desafio que também teve grande destaque pelas assistentes sociais (3 delas),  

foi a necessidade de adaptação dos projetos nacionais a realidade da cidade de Mossoró por 

se tratarem de projetos que são elaborados em outras realidades regionais, é o destaque 

apresentado por Ana Neri 

 

nosso principal desafio é adaptar os projetos da instituição que vem, que são 

elaborados lá em Brasília, chega até aqui, e a gente aqui adaptar a realidade, 

ele ser adaptado aqui a nossa realidade completamente diferente, [...] você 

tem que, vamos dizer assim, trabalhar esses projetos aqui, vem, é assim, e a 

gente ter que trabalhar,[...] a instituição oferece a capacitação, [...] eles 

oferecem, é os cursos pra que você se aproprie daquilo ali, mas com isso 

também não quer dizer que fica fácil porque  são realidades completamente 

diferentes(Ana Neri). 

 

  O fato de ter que adaptar projetos não é um caso isolado em Mossoró, a depender das 

instituições e da “missão” que estas possuem, grande parte das entidades filiadas são 

designadas a executar projetos elaborados em outras regiões, desse modo as profissionais 

possuem um grande desafio de adaptá-los a realidade regional e estadual na qual estão 

inseridas, por se tratar de projetos que não contemplam a realidade da população no qual os 

projetos são operacionalizados. 

                                                 
81

 Pois há também um contingente de pessoas que trabalham como voluntários, não recendo salários em troca do 

trabalho desenvolvido. 
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 Outros dois desafios citados que incidem diretamente nas condições e relações de 

trabalho das profissionais são: a ausência de sala para o serviço social(2 profissionais), e 

estar à frente de mais de uma atividade na instituição (outras 2 assistentes sociais citaram). É 

o que explicita as seguintes falas: 

 

ausência de  sala fixa para o profissional do Serviço Social, dificultando o 

atendimento (Leila Diniz).  

 

Hoje, eu considero como um desafio a questão de eu estar à frente de duas 

atividades grandes, que é saúde e assistência, e aí eu tenho que trabalhar 

essas atividades, desenvolver esses projetos em trinta horas, em seis horas 

diárias, isso aí acaba sendo um grande desafio porque você tem que 

desenvolver os projetos, tem que executar, tem que planejar, tem que avaliar, 

tem que tá orientando os estagiários, então você tem que [...] andar 

praticamente com a agenda anotando tudo que você tem que fazer. Então se 

contratassem outra pessoa pra assumir um dos projetos ficaria bem 

melhor (Olga Benário). 

 

 As falas são bem claras, Leila Diniz, ao apontar a ausência de sala para atendimento, 

destaca uma das realidades enfrentadas pelas profissionais no “terceiro setor”, a saber: a 

dificuldade no atendimento ao(a) usuário(a), muitas vezes não podendo realizar um 

atendimento que garanta o sigilo profissional, o que já evidenciou-se antes.  

 No tocante ao relato de Olga Benário, a profissional destaca um volume de trabalho 

que deve ser desenvolvido em trinta horas, o que envolve atividades de planejar, desenvolver, 

executar e avaliar projetos, orientar estagiários, ou seja, aqui vislumbra-se a figura do(a) 

trabalhador(a) polivalente que deve desenvolver múltiplas atividades em seu cotidiano 

profissional em decorrência da reestruturação produtiva. A profissional chega a mencionar a 

necessidade da contratação de outra pessoa para a divisão das atividades, pois ficaria, no uso 

de suas palavras, bem melhor.  

  Também perguntou-se as assistentes sociais, se na opinião delas havia a necessidade 

de ampliação do quadro de profissionais do Serviço Social na instituição. A Tabela 19 

apresenta os seguintes dados: 

 

Tabela 19  

  Necessidade de ampliação do quadro 

de assistentes sociais na instituição 

 
Quantidade Percentuais 

Sim 6 42,86 

Não 8 57,14 

Total 14 100,00 

                                                    Fonte: pesquisa de campo/ Organizada pela autora.  
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 A Tabela mostra que embora 8 (57,14 % ),  das 14 profissionais, apontem que não há 

necessidade de ampliação do quadro de assistentes sociais nas instituições, um número 

significativo 42,86 %, ou seja, 6 delas apontam uma necessidade de ampliação, o que poderia 

repercutir em mais contratações de profissionais, para a divisão do acúmulo de trabalho 

realizado por elas. Porém, o fato de 57,14 % das profissionais mencionarem não haver 

necessidade de ampliação do quadro profissional, pode significar ainda a “despolitização, a-

criticidade e desengajamento na luta em defesa da profissão e dos interesses da categoria, e 

por conseguinte, dos(as) usuários(as) dos seus serviços”(RAMOS et al, 2009, p. 28).  

Há, ainda, outros desafios mencionados pelas assistentes sociais, no âmbito do 

cotidiano profissional, os quais sejam: pouca autonomia no ambiente de trabalho, questões 

burocráticas, a estrutura física de algumas instituições, o desconhecimento dos usuários e de 

outras categorias profissionais sobre quais seriam as atribuições do Serviço Social na 

instituição, entre outras.  

Dessa forma, conclui-se, até aqui, que os principais desafios enfrentados no “terceiro 

setor” rebatem diretamente nas condições e relações de trabalho das assistentes sociais que 

participaram desta pesquisa, porém objetiva-se ainda aprofundar as análises nessas questões. 

É o que será feito no próximo capítulo, ao analisar como a conjuntura atual tem implicado nas 

condições e relações de trabalho das assistentes sociais, recortando e aprofundando a 

realidade que repercute diretamente nas condições e relações de trabalhos das assistentes 

sociais nas instituições do chamado “terceiro setor” em Mossoró-RN.  
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CAPÍTULO 3 – O SERVIÇO SOCIAL E OS DESAFIOS POSTOS À 

MATERIALIZAÇÃO DO PROJETO ÉTICO-POLÍTICO: análise das condições e 

relações de trabalho no “terceiro setor” em Mossoró-RN 

 

 Destaca-se nesse capítulo, como se deu, no Brasil, o surgimento do Serviço Social, o 

seu amadurecimento intelectual, bem como a construção do Projeto Ético-Político do Serviço 

Social(PEPSS). Trata-se, também, acerca dos aspectos históricos que particularizam a 

inserção de assistentes sociais em processos coletivos de trabalho e o seu reconhecimento 

enquanto trabalhador(a) assalariado(a) que necessita vender sua força de trabalho para 

sobreviver. Enfoca-se, também, algumas análises sobre as condições de trabalho e a 

possibilidade de materialização do projeto ético-político profissional no cotidiano 

institucional das assistentes sociais que trabalham no “terceiro setor” em Mossoró.  

Em seguida, particulariza-se como o processo de reestruturação produtiva tem rebatido 

na profissão de Serviço Social, em especial nos espaços sócio-ocupacionais, particularizando 

o “terceiro setor” e as condições e relações de trabalho das profissionais pesquisadas. Analisa-

se forma de ingresso, forma de contratação, remuneração salarial , direitos trabalhistas, 

política de qualificação profissional, e, ainda, como as profissionais caracterizam essas 

condições e relações de trabalho.  

 Considerando ser imprescindível o destaque da dimensão da organização política para 

a implementação de lutas na categoria profissional, finaliza-se esse trabalho abordando acerca 

da conquista das “30 horas” semanais para assistentes sociais. Aborda-se, mesmo que 

sucintamente, a trajetória dessa conquista e analisa-se a carga horária das assistentes sociais 

que trabalham no “terceiro setor” em Mossoró e como a conquista da Lei 12.317/2010 tem 

repercutido no cotidiano profissional de cada uma delas.    
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3.1 Renovação do Serviço Social brasileiro: a materialização do projeto Ético-Político 

profissional e as condições e relações de trabalho 

No tempo presente, mais do que nunca, devemos 

reafirmar o significado do “Congresso da Virada” no 

processo de construção do nosso Projeto Ético-Político 

Profissional. 

Ivanete Boschetti
82

 

 

O Serviço Social surge intimamente ligado ao estabelecimento do modo de produção 

capitalista, mais especificamente, na passagem do capitalismo concorrencial para o 

capitalismo monopolista, que transformou as relações sociais, criando duas novas classes 

sociais antagônicas: os capitalistas, proprietários do capital, da matéria-prima e dos bens 

produzidos pelo trabalho; e o proletariado, que possui apenas a força de trabalho a qual é 

vendida aos capitalistas em troca de salários. 

Nesse contexto de antagonismo e contradições, em que a produção é coletiva e a 

apropriação dos bens produzidos ocorre de forma privada, resulta uma realidade de 

exploração, opressão e desigualdades, vivenciadas pelos proletários, que passam a exigir da 

burguesia e do Estado o seu reconhecimento como classe. Foi a partir desse “surgimento do 

proletariado com expressão política própria” (IAMAMOTO, 2007, p. 19), ou seja, do 

surgimento da questão social, que se fez necessário um(a) profissional que viesse intervir em 

suas expressões. 

A Questão Social era compreendida, no início do século XX, como problemas sociais 

individualizados, os sujeitos eram culpabilizados, desconsiderando as consequências de um 

modo de produção contraditório, que produz, ao mesmo tempo, riquezas e desigualdades 

sociais. Nesse momento histórico, a atuação do Estado pauta-se em enquadrar o indivíduo à 

sociedade, e é nesse processo que emerge o Serviço Social. 

A assistência prestada pelo(a) profissional do Serviço Social era tida como uma forma 

de controle do proletariado, assim, a assistência realizada pela burguesia  e pela Igreja 

Católica, tinha como finalidade perpetuar a submissão, conformar a classe operária e manter o 

funcionamento do sistema capitalista. 

 

Desde a era medieval e avançando para épocas mais recentes, que atingiram 

até mesmo o século XIX, a assistência era encarada como forma de controlar 

a pobreza e de ratificar a sujeição daqueles que não detinham posses ou bens 

materiais. Assim, seja na assistência prestada pela burguesia, seja naquela 

realizada pelas instituições religiosas, havia sempre intenções outras além da 

                                                 
82

 Boschetti(2009, p. 7410).  
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prática da caridade. O que se buscava era perpetuar a servidão, ratificar a 

submissão (MARTINELLI, 2010, p.97). 

 

Dessa forma, a assistência possuía uma função econômica e ideológica, contribuindo, 

ao mesmo tempo, para a expansão do capital e a conformação da classe trabalhadora.  

É voltado para o controle da pobreza, mediando relações de conflitos na sociedade 

burguesa, bem como diretamente relacionada à reprodução da força de trabalho, que surge 

o(a) assistente social. No Brasil, seu processo de profissionalização ocorre em 1936, quando 

surge a primeira Escola de Serviço Social brasileira, com forte influência da Igreja Católica e 

do Estado, na cidade de São Paulo. Neste período, a profissão era tida como vocação, 

prevalecendo à formação moral, baseada na doutrina social da igreja.  

Somente a partir do processo de intenção de ruptura, que se gestou na década de 1970, 

em meio ao regime antidemocrático da ditadura militar, que o Serviço Social vai se contrapor 

a postura profissional conservadora daquela época
83

, o elemento chave que contribuiu para a 

construção do que anos mais tarde se configurou como Projeto Ético Político do Serviço 

Social.  

O primeiro momento da intenção de ruptura (1972-1975) se desenvolveu “sob a 

autocracia burguesa
84

” e se caracterizou pelo surgimento da experiência piloto do método de 

Belo Horizonte, o qual se tratava de “uma alternativa que procurou romper com o 

tradicionalismo no plano teórico-metodológico, no plano da concepção e da intervenção 

profissional e no plano da formação”(NETTO, 1991, p. 263). Essa alternativa figurou a 

aproximação do Serviço Social com a tradição Marxista, porém, nesse momento, não foi 

diretamente às fontes marxianas, mas através de manuais de divulgações de suas obras. De 

Acordo com Quiroga  

 

[...], os desdobramentos da contribuição de Marx significaram uma 

possibilidade não só de enriquecimento, mas também de distorções e 

empobrecimento, quando se tornaram produto de influências reducionistas, 

que minaram algumas leituras que se fizeram de sua obra. Entre essas, 

relembre-se, encontra-se a influência do positivismo(QUIROGA, 1991, p. 

93).    

                                                 
83

 Para Netto “o que se sobressai, quando se estuda o Serviço Social sob a autocracia burguesa, é a olímpica 

“neutralidade” dessas instâncias e fóruns em face do regime ditatorial. De fato, nas suas expressões imperam, 

até o III CBAS, o silêncio e a omissão em face da ditadura. A análise, quer do III Congresso Brasileiro de 

Serviço Social(Rio de Janeiro, 1965), quer do I Seminário de Teorização do Serviço Social (Araxá, 1967), donde 

saiu o famoso „documento de Araxá‟ , mostra a mais completa alienação em face do quadro político do país. [...] 

Alienação exponenciada que se encontra, inequívoca, na atuação do conselho maior da categoria ( o antigo 

Conselho Federal de Assistentes Sociais – CFAS ), reproduz-se nos conselhos regionais  (os antigos Conselhos 

Regionais de Assistentes Sociais – CRAS) e da qual não se eximiram, à época, as convenções da então 

Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social – ABESS” (NETTO, 2009, p.665-666).   
84

 Termo cunhado por Florestan Fernandes(1975). 
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Desta feita, houve o que se chamou de uma aproximação enviesada com a teoria social 

crítica, em que o Serviço Social não buscou embasamento diretamente das fontes 

Marxianas
85

. Esse momento foi interrompido em 1975 devido a pressões externas e internas à 

Escola de Serviço Social, com demissão em massa dos idealistas da proposta de intenção de 

ruptura. O segundo momento da intenção de ruptura(1975-1982)  é demarcado como período 

da autocrítica, no qual buscou-se as fontes originais da teoria Marxista. Dividiu-se em dois 

patamares, o primeiro patamar foi marcado pela análise crítica das propostas de renovação do 

Serviço Social brasileiro, bem como da crítica ao movimento de reconceituação do Brasil e da 

América Latina. É, mais especificamente, no segundo patamar que se tem o avanço das 

análises críticas, por meio das elaborações teórico-metodológicas, ao recorrer as fontes 

originais dos clássicos da teoria social
86

(NICOLAU, 2005).  

O marco para a ruptura vai ocorrer em 1979 com o III Congresso Brasileiro de 

Assistentes Sociais (III- CBAS), denominado de “Congresso da Virada” que fez emergir, na 

categoria profissional, a defesa dos interesses da classe trabalhadora, ao aproximar-se dos 

movimentos sociais populares. Sendo um momento que expressava a luta geral da sociedade 

pela democratização do país. De acordo com Netto 

 

Não é nenhum exagero assinalar a sua simetria, no quadro do Serviço Social, 

à reinserção da classe operária na arena política brasileira: assim como esta 

marcou uma clivagem na dinâmica política brasileira, o III Congresso 

operou uma decisiva transformação na dinâmica profissional no país. Se o 

protagonismo operário, quebrando o monopólio do comando burguês na 

frente democrática, impediu a consecução do projeto de autorreforma do 

regime, o III Congresso quebrou o monopólio conservador nas instâncias e 

fóruns da categoria profissional – e, em ambos os casos, as consequências 

foram muito além do marco estritamente político (NETTO, 2009, p. 666).  

 

                                                 
85

 De acordo com Nicolau “para Netto a interlocução do Serviço com o Marxismo não foi com as fontes 

originais- quando de sua emersão, na experiência belo-horizontina, ele  caldeava o neopositivismo altusseriano 

com vieses  maoístas, valendo-se mesmo de impostações próprias da dogmática do marxismo-lenilismo; quando 

de sua afirmação acadêmica, nela sobressai uma abordagem que privilegia aspectos epistemológicos, mas onde 

se surpreende uma ampliação das referências teóricas[...]; é somente com sua consolidação que se opera uma 

referência cuidadosa às fontes clássicas, recuperando-se até mesmo a natureza ontológica do pensamento 

marxiano (NICOLAU, 2005, p. 5). 
86

 De acordo com Netto “a partir de 1980, a intervenção desta tendência beneficiou-se do acúmulo antes 

realizado, resgatado nas condições favoráveis que só as liberdades políticas oferecem. Seus protagonistas se 

ampliam e diferenciam, alguns de seus autores – afastados da vida brasileira por força das suas convicções 

democráticas – puderam retomar suas produções ( Faleiros e Nobuco Kameyama) no país e, especialmente, seus 

influxos fazem-se sentir sobre elaborações que, embora sem expressa filiação marxista, seriam impensáveis, não 

fora o seu desenvolvimento anterior” (ABESS 4, 1995, p. 89-90). 
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O terceiro momento da intenção de ruptura ocorre entre 1982 e 1983, quando se dá o 

espraiamento, passando a ser discutido em toda a categoria profissional, extrapolando o 

espaço da academia. Segundo Netto 

 

a intenção de ruptura e de compromisso com a classe trabalhadora 

pretendida pelo Serviço Social tornou-se de tal forma mobilizadora, que 

passou a aglutinar diferentes grupos, não só nas universidades, mas no 

espaço profissional mais amplo(NETTO, 1991, P.267). 

  

 A grande importância atribuída ao processo de intenção de ruptura, mas 

especificamente a renovação do Serviço Social brasileiro, dá-se devido ao fato da 

aproximação com o referencial teórico crítico, possibilitando a categoria a identificação 

político-ideológica da existência de duas classes sociais antagônicas – a burguesia e o 

proletariado –, negando a neutralidade da profissão, abrindo, no interior da categoria, a 

proposta de articulação profissional com o projeto de uma das classes.  

É no bojo das transformações que ocorreram no final da década de 1970 e no início 

dos anos 1980 – com a realização do “Congresso da virada” e o seu marco para a adesão da 

profissão ao projeto da classe trabalhadora – que o Projeto Ético Político do Serviço 

Social(PEPSS) vai se constituir. Mais especificamente, em um contexto de “ascensão dos 

movimentos das classes sociais, das lutas em torno da elaboração e aprovação da Carta 

Constitucional de 1988, e pela defesa do Estado de Direito, que a categoria dos assistentes 

sociais foi sendo socialmente questionada” por meio dos seus diversos segmentos 

(IAMAMOTO, 2012, p. 223).    

A construção do Projeto profissional, como projeto coletivo que é, é um espaço no 

qual estão envolvidos sujeitos diferentes, com concepções teórico-políticas divergentes, mas 

que devem definir uma direção social hegemônica, que apesar de não representar a maioria, 

deve, respeitando a pluralidade das perspectivas profissionais, dar uma direção ética-política e 

técnica-metodológica à profissão. 

Dessa forma, evidencia-se o marco histórico da ruptura do Serviço Social brasileiro 

com o conservadorismo profissional e instaura-se o pluralismo político na profissão, essa 

pluralidade “se expressa por meio das lutas, divergências, discussões, confrontos de ideias, 

polêmicas teórico-políticas [...] um projeto que conquista hegemonia não será exclusivo, 

porque determinados segmentos podem propor outros projetos divergentes” (RAMOS, 2009, 

42).  

Porém, é mais especificamente na década de 1990 
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que esse redirecionamento ideopolítico da profissão atinge sua maturidade, 

com a solidificação do novo projeto profissional, que representa a 

consolidação do projeto de ruptura com toda a tradição e pensamento 

conservador da profissão. Projeto esse pautado no compromisso com as 

classes subalternizadas, tendo como valor central a liberdade(CISNE, 2012, 

p. 60).    

 

A consolidação do PEPSS é fruto da organização política das diversas entidades da 

categoria, suas lutas, bem como seus espaços deliberativos, com destaque para os encontros 

do conjunto CFESS/CRESS, da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social (ABEPSS) e da Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social(ENESSO).  

Ainda, segundo Ramos 

 

Esse projeto profissional conquistou hegemonia, na primeira metade da 

década de 1990, expressa, notadamente, em três níveis: na produção do 

conhecimento, nos marcos legais e na organização política(2009, p. 42). 
  

Nos marcos legais, destaque-se os instrumentos normativos da profissão – Código de 

Ética Profissional do Assistente Social(1993), Lei de Regulamentação profissional(Lei n. 

8.662/93), Diretrizes Curriculares para a formação de Assistentes Sociais, bem como várias 

legislações vigentes relativas ao Serviço Social. Na dimensão organizativa política registre-se 

a importância da ação política das entidades da categoria profissional – como o conjunto 

CFESS/CRESS, a ABEPSS e a ENESSO – para a materialização do PEPSS no cotidiano do 

trabalho e da formação. Na produção de conhecimento na área registre-se a relevância da 

implantação dos cursos de pós-graduação na área, que contribuíram decisivamente para o 

adensamento desta produção. Todos os aspectos citados expressam um projeto profissional 

crítico e a busca pela sua materialização proporciona ao(a) profissional “estabelecer alianças e 

parcerias na defesa de valores e princípios comprometidos com a emancipação humana” 

(RAMOS, 2009, p.42). 

O Código de ética profissional, reformulado em 1993, como parte do processo da 

renovação do Serviço Social brasileiro “no contexto da „luta dos setores democráticos contra a 

ditadura, e em seguida, pela consolidação das liberdades políticas‟ com destaque para a 

„ordenação jurídica‟ consagrada na Constituição de 1998” (CFESS, 1993, p. 9 apud 

BARROCO, 2008, p. 200). Esse código estabelece os direitos e os deveres do(a) assistente 

social, bem como dispõe de princípios, que devem ser materializados no trabalho do(a) 

assistente social. Entre os seus onze princípios “radicalmente humanistas” (IAMAMOTO, 

2012, p. 225) destacam-se: 
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-Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 

políticas a ela inerentes: autonomia, emancipação e plena expansão dos 

indivíduos sociais; - Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do 

arbítrio e do autoritarismo; - Ampliação e consolidação da cidadania, 

considerada tarefa primordial de toda a sociedade, com vistas à garantia dos 

direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras; - empenho na 

eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à 

diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à 

discussão das diferenças; - Opção por um projeto profissional vinculado ao 

processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, 

exploração de classe, etnia e gênero; - Compromisso com a qualidade dos 

serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na 

perspectiva da competência profissional; - Exercício do Serviço Social sem 

ser discriminado/a, nem discriminar, por questões de inserção de classe 

social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade 

de gênero, idade e condição física(CÓDIGO DE ÉTICA DO ASSISTENTE 

SOCIAL, 2006). 

 

 A busca pela efetivação desses princípios deve ser uma constante no exercício 

cotidiano do fazer profissional, pois a sua materialização “remete à luta no campo 

democrático popular por direitos que acumulem forças políticas, base organizativa e 

conquistas materiais e sociais para toda a sociedade” (IAMAMOTO, 2012, p. 226). Os 

princípios do código remetem a uma nova ordem societária, extrapolando o estritamente 

profissional, fugido da perspectiva meramente corporativista.  

Soma-se ao código de ética, a Lei de regulamentação da profissão, promulgada 

também em 1993, a lei dispõe das competências e atribuições privativas do(a) assistente 

social, e dá outras providências como no Artigo 6º que altera a denominação do antigo 

Conselho Federal de Assistentes Sociais (CFAS)  e Conselhos Regionais de Assistentes 

Sociais (CRAS), os quais passam, respectivamente, aos atuais Conselho Federal de Serviço 

Social (CFESS) e Conselhos Regionais de Serviço Social, ao que hoje denominamos de 

conjunto CFESS/CRESS(BRASIL, 2006, p. 33). 

Além do código de ética e da Lei, destaque-se, como ícone deste projeto coletivo, as 

Diretrizes curriculares aprovadas em 1996. Acerca das discussões sobre as novas diretrizes 

curriculares, Cisne explicita  

 

A década de 1990 é também marcada pelas discussões e implementação das 

novas diretrizes curriculares, provindas do processo de amadurecimento 

teórico-metodológico e prático-operativo proposto pelo Novo Projeto 

Profissional, vinculadas, portanto, ao compromisso de uma formação 

profissional condizente com este projeto(2012, p. 61).  

 

Dessa forma, conclui-se que tal projeto se perfaz nas diferentes dimensões do universo 

profissional, assim como institui Iamamoto(2012): nos seus instrumentos legais, nas 
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expressões e manifestações coletivas da categoria, nas articulações com outras entidades de 

Serviço Social e com outras categorias profissionais e movimentos sociais organizados, no 

trabalho profissional desenvolvido nos diferentes espaços ocupacionais, no ensino 

universitário, por meio das diretrizes que norteiam a formação voltada ao compromisso das 

classes trabalhadoras, dentro de uma perspectiva crítica e de totalidade, que busca se 

comprometer com a crítica radical ao modelo de sociabilidade vigente.   

No contexto dos anos 1980 e 1990, período de desenvolvimento deste renovado 

projeto profissional, visualiza-se uma negação ao tradicionalismo no Serviço Social e “[...] 

novos traços passavam a compor a autoimagem profissional, assentada agora em um 

determinado perfil profissional voltado aos interesses majoritários da população brasileira 

[...]”, mais especificamente, comprometido com a luta pela garantia dos direitos dos 

trabalhadores (ORTIZ, 2010, p.154).  

Outrossim, o amadurecimento do Projeto Profissional na década de 1990 permite 

situá-lo na corrente teórica do materialismo histórico dialético fundamentado em Marx, que 

defende a perspectiva da apreensão de totalidade social para nortear o trabalho dos(as) 

assistentes sociais, que para responderem às expressões da questão social não podem 

prescindir dessa visão crítica da realidade social.  

No contexto atual de perda de direitos e consolidação do ideário neoliberal, o(a) 

profissional do Serviço Social deve buscar, por meio da qualificação, do conhecimento e 

análise crítica da realidade, estratégias que o(a) possibilite enfrentar o projeto neoliberal, a fim 

de legitimar-se mediante a tendência devastadora da “área social” “nisso estão jogadas todas 

as cartas, para a profissão e para os setores subalternos da sociedade”(MONTAÑO, 1999, p. 

75). Aqui, enfatiza-se a importância do PEPSS como baliza de sustentação às ações 

profissionais voltadas para a defesa dos interesses da classe trabalhadora.  

É através do exercício profissional norteado por um projeto crítico que o(a) assistente 

social irá se contrapor a realidade da sociedade capitalista, analisando e reconhecendo os 

valores que estão vinculados à construção de um outro projeto de humanidade. Dessa forma, o 

PEPSS imprime a categoria profissional um caráter que extrapola a dimensão do coletivo 

profissional, perpassando a esfera da sociabilidade como um todo, pois é nela que são 

destinadas as ações desenvolvidas pelos(as) profissionais dessa categoria, ações estas voltadas 

para a classe trabalhadora, por ser essa, em potencial, a classe que mais necessita da 

intervenção do Serviço Social.  
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 A discussão que culminou na construção do PEPSS legou a categoria profissional 

mudanças radicais, como a nova concepção do fazer profissional que começava a ser 

desenhada a partir do final da década de 1970 e início de 1980. Quando a essa nova 

concepção, ela é definida por Nicolau   

 

como atividade Inserida num processo de trabalho historicamente construído 

e socialmente determinado pelo jogo de forças que articula uma dada 

totalidade social. A inserção desta atividade, no processo de trabalho, é feita 

segundo sua caracterização como forma particular de serviço que se 

concretiza em espaços institucionais, visando à (re)produção material e 

espiritual da força de trabalho e das relações sociais(NICOLAU, 2005b, p. 

24-25).  

 

Destaca-se, assim, que o trabalho do(a) assistente social, ao se particularizar no âmbito 

da esfera das relações sociais, incide diretamente sobre a “consciência dos outros indivíduos 

sociais e de si próprio, objetivando a mudanças de atos e comportamentos”, no nível político-

ideológico dos sujeitos sobre os quais recaem sua ação(idem, ibidem).  

Dessa forma, ao se pensar o Serviço Social como profissão, destaca-se que ele se 

insere na divisão social e técnica do trabalho, e a sua atividade profissional encontra-se 

inserida em múltiplos e distintos processos de trabalho, caracterizando-se como parte ou 

partícipe de um trabalho coletivo, de modo que o(a) assistente social não realiza seu trabalho 

isoladamente, mas junto a outras categorias profissionais, formando, assim, uma equipe de 

trabalho. Vejamos:   

  

É como trabalho parcelado que a ação laborativa do assistente social é 

requerida, tendo em vista cumprir objetivos superiores mediante a agregação 

de diferentes segmentos do trabalho coletivo do estabelecimento e 

organização (BARBOSA et al 1998, p.127). 

 

O trabalho realizado pelo(a) assistente social perpassa um contexto no qual se inserem 

vários outros profissionais, que por meio de um trabalho coletivo, buscam alcançar objetivos 

propostos pelos espaços institucionais, no qual se inserem.  

Desta feita, as atividades realizadas pelo(a) assistente social podem ser compreendidas 

como uma especialização do trabalho, principalmente por conter tanto uma matéria prima ou 

objeto sobre o qual incide a ação humana, como os meios e/ou instrumentos de trabalhos que 

“potenciam a ação dos sujeitos sobre o objeto; e a própria atividade”, tudo isso para resultar 

em um produto (IAMAMOTO, 2009, p. 61-62).  

Como matéria-prima ou objeto, sobre a qual incide a ação do Serviço Social, Araújo 

explicita:  
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[...] afirma-se como objeto de trabalho do Serviço Social a “questão social”, 

por ser nela que esta especialização do trabalho coletivo tem sua base de 

fundamentação. Portanto, a “questão social” é tida como objeto ou matéria-

prima do trabalho dos assistentes sociais [...] (ARAÚJO, 2008, p.16). 

 

Aqui enfatiza-se que, tendo em vista o atual sistema pautado na exploração, o 

agravamento da questão social requer uma ação mais sistemática, que vise enfrentar as suas 

múltiplas faces, bem como as consequências que ela acarreta para a classe mais atingida: 

os(as) trabalhadores(as). Sendo assim, a partir de Iamamoto(2009) pode ser observado 

particulares formas de decifrar a questão social:     

  

Importa deixar claro que a questão social não é aqui focada exclusivamente 

como desigualdade social entre pobres e ricos, muito menos como “situação 

social problema”, tal como historicamente foi encarada no Serviço Social, 

reduzida a dificuldades do indivíduo. O que se persegue é decifrar, em 

primeiro lugar, a gênese das desigualdades sociais, em um contexto em que 

acumulação de capital não rima com equidade. Desigualdades indissociáveis 

da concentração de renda, de propriedade e do poder, que são o verso da 

violência, da pauperização e das formas de descriminação ou exclusão 

sociais. Mas decifrar a questão social é também demonstrar as particulares 

formas de luta, de resistência material e simbólica acionadas pelos 

indivíduos sociais à questão social (p. 59) [grifos da autora]. 

 

Dessa forma, compreende-se a questão social, não como um objeto isolado, mas como 

um complexo de situações que perpassam a realidade social, que a partir da sociedade do 

capital, foram sendo apontadas por meio de movimentos e/ou reações da classe trabalhadora.  

Assim, ao observar as lutas de classe, percebe-se que o Estado se coloca como peça 

fundamental intervindo, através de políticas sociais, como um meio de conformar a população 

subalternizada, estabelecendo melhorias tímidas e parciais nas condições de vida dos(as) 

trabalhadores(as). Essa realidade ocorre de forma gradual e diferenciada entre países, 

dependendo dos movimentos de organização e pressão da classe trabalhadora. Sendo o(a) 

assistente social um dos profissionais que atua diretamente com essa população por meio das 

políticas sociais. 

 

O assistente social é o profissional que trabalha com políticas, de corte 

público ou privado e não resta dúvida ser essa uma determinação 

fundamental na constituição da profissão, impensável mais além da 

interferência do estado nesse campo. Entretanto as políticas sociais públicas 

são uma das respostas privilegiadas à questão social, ao lado de outras 

formas, acionadas para o seu enfrentamento por distintos segmentos da 

sociedade civil, que tem programas de atenção à pobreza, como as 

corporações empresariais, as organizações das próprias classes subalternas 

para fazer frente aos níveis crescentes de exclusão social a que se encontram 

submetidas (IAMAMOTO, 2009, p.58) [grifos da autora]. 
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Muito embora as políticas sociais sejam uma forma de responder as necessidades 

provenientes da questão social, sendo pensadas e formuladas estrategicamente para isso, de 

acordo com Iamamoto(2009,p.59) elas “por si, não explicam a questão social” sendo esta um 

determinante “devendo traduzir-se como um dos polos chaves da formação e do trabalho 

profissional” (idem).    

Dito isso, enfoca-se que, embora o Serviço Social se caracterize como uma profissão 

liberal, os agentes profissionais que executam o trabalho não dispõem de recursos técnicos, 

financeiros, entre outros, necessários para a realização do seu trabalho. Dessa forma, 

evidencia-se que o(a) profissional do Serviço Social possui uma autonomia relativa, e sua 

ação dependerá, muitas vezes, dos recursos que lhes são fornecidos pelas instituições 

empregadoras. Acerca disto, Iamamoto relata: 

 

Ainda que dispondo de relativa autonomia na efetivação de seu trabalho, o 

assistente social depende, na organização da atividade, do Estado, da 

Empresa, entidades não-governamentais que viabilizam aos usuários o 

acesso aos seus serviços, fornecem meios e recursos para sua realização, 

estabelecem prioridades a serem cumpridas, interferem na definição de 

papéis e funções que compõem o cotidiano do trabalho 

institucional(IAMAMOTO, 2009, p. 63). 

  

 Compreende-se, assim como aponta a autora, que as instituições organizam o processo 

de trabalho no qual o(a) assistente social está inserido(a), bem como dispõem de parte dos 

recursos necessários para a intervenção profissional. Outro ponto irá direcionar a inserção 

profissional nos espaços ocupacionais é a sua condição de trabalhador(a) assalariado(a), pois 

o(a)  assistente social  “depende de uma relação de compra e venda de sua força de trabalho 

especializada em troca de um salário, com instituições que demandam ou requisitam o 

trabalho profissional” (IAMAMOTO, 2009, p.64). Sendo assim,  

 

A mercantilização da força de trabalho do assistente social, pressupostos do 

estatuto assalariado, subordina esse trabalho de qualidade particular aos 

ditames do trabalho abstrato e o impregna dos dilemas da alienação, 

impondo condicionantes socialmente objetivos à autonomia do assistente 

social na condução do trabalho e à integral implementação do projeto 

profissional(IAMAMOTO, 2012, p. 416). 

 

Pois a sua autonomia “é confrontada com a própria condição de assalariamento com 

que o assistente social sempre exerceu o seu trabalho” (BARBOSA et al  1998, p.118). Isso 

ocorre por ele(a) inserir-se entre a lógica que (re)produz a estrutura do trabalho nos moldes 

capitalistas e uma regulação externa que pode favorecer a sua autonomia técnica(idem). Essa 
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realidade é observada na fala de uma das assistentes sociais que participou da pesquisa, a 

profissional explicita 

 

É, nós não temos total autonomia sobre o nosso trabalho porque o assistente 

social ele, onde ele trabalha [...] ele tem autonomia relativa, não é absoluta 

porque a gente depende do empregador, depende de alguém que está acima, 

que possa financiar os nossos projetos e o nosso trabalho(Olga Benário). 

   

A condição de trabalhador(a) assalariado(a) – que dispõe de relativa autonomia, e que 

está submetido aos seus empregadores, os quais regulam e propõe objetivos e demandas 

específicas ao(a) assistente social, as quais são “determinadas por condições externas aos 

indivíduos singulares” – irá, no cotidiano do fazer profissional, remeter a uma tensão com o 

projeto ético-político, apresentando muitos desafios ao trabalho profissional na 

contemporaneidade. Iamamoto, ao destacar esses desafios, enfatiza que 

 

o maior deles é tornar esse projeto um guia efetivo para o exercício 

profissional e consolidá-lo por meio de sua implementação efetiva, ainda que 

na contramão da maré neoliberal, a partir de suas próprias contradições e das 

forças políticas que possam somar na direção por ele apontada 

(IAMAMOTO, 2012, p. 233). 

 

Pois, mediante o contexto atual de reestruturação produtiva, de perdas de direitos 

relacionados ao trabalho, a estrutura posta no tocante as condições e relações de trabalho 

ganha relevância por ser, em potencial, o elemento que influencia no âmbito institucional a 

materialização do PEPSS. Esta realidade se constitui desafiadora para o(a) assistente social 

que embora seja “um ser prático social dotado de liberdade e teleologia, capaz de realizar 

projeções e buscar implementá-las na vida social”(IAMAMOTO, 2012, p.416), no âmbito 

institucional, vê-se limitado mediante o contexto das instituições que demandam o seu 

trabalho, e que “têm o poder de definir as demandas e as condições em que deve ser exercida 

a atividade profissional: o contrato de trabalho, a jornada, o salário, a intensidade, as metas de 

produtividade”(RAICHELLIS, 2011, p. 428).    

Outrossim, apresenta-se aqui algumas análises realizadas com as assistentes sociais 

que participaram da pesquisa de campo, análises as quais estão situadas no campo do projeto 

ético-político do Serviço Social e das condições de trabalhos, apresentadas no cotidiano 

profissional.  

Sabe-se que esse projeto profissional crítico é fruto de um grande amadurecimento 

profissional, sendo construído e formulado a partir da década de 1980 representando um 

marco da ruptura do conservadorismo, ranço histórico da profissão. Esse projeto, como já 
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mencionado, expressa-se de forma hegemônica na categoria profissional e muitos são os 

desafios para a sua materialização em uma sociedade marcada pela desigualdade social.  

Muitas vezes, faz-se necessário transpor as barreiras institucionais, as quais são 

apontadas como desafios em faces da necessidade de materialização do PEPSS, em um 

contexto no qual as necessidades da classe trabalhadora são cada vez mais destoantes a dos 

interesses do grande capital, uma vez que “a operacionalização do projeto profissional supõe 

o reconhecimento da arena sócio-histórica que circunscreve o trabalho do assistente social na 

atualidade, estabelecendo limites e possibilidades” à materialização do PEPSS(IAMAMOTO, 

2012, p. 230). 

Dessa forma, repercute que, em seu cotidiano profissional, o(a) assistente social está 

passível a correlação de forças políticas, as quais incidem diretamente nas suas condições e 

relações de trabalho, articulando “um conjunto de mediações que interferem no 

processamento da ação e nos resultados individual e coletivamente projetados” (idem, 

ibidem).   

Sendo assim, houve o interesse em pesquisar qual a relação entre as condições e 

relações de trabalho profissional e as possibilidades de materialização do projeto Ético-

político do Serviço Social no cotidiano das profissionais que trabalham no “terceiro setor” em 

Mossoró. Foram obtidos os seguintes resultados: duas assistentes sociais não responderam a 

pergunta, outras duas profissionais disseram que os limites institucionais não favorecem a 

materialização do PEPSS, como é o caso da fala de Maria da Penha que enfoca “nos limites 

que a instituição passa não é favorável”.  

Já, a assistente social Frida Kahlo frisa questões éticas ao mencionar que  

 

a instituição requer das profissionais atribuições que fogem as dispostas na 

lei de regulamentação; não dispomos de sala que garantam o sigilo ao nosso 

usuário; a própria contratação das profissionais que não é como assistente 

social, o que não favorece a materialização do projeto Ético-Político do 

Serviço Social (Frida Kahlo). 

 

Nesta resposta é possível visualizar uma das particularidades inerentes a realidade do 

“terceiro setor”, qual seja, a contratação profissional que não é efetivada como assistente 

social, ao passo que 21,1% das profissionais(3) são contratadas como técnicas especializadas, 

e não como assistentes sociais, e uma outra profissional é voluntária. O que se constata com 

essa realidade é que muitos são os desafios que se apresentam para a efetivação do PEPSS, 

como, por exemplo, a demanda de atribuições e competências que fogem aquilo que é 
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demarcado pela Lei de regulamentação da profissão, bem como a não garantia do sigilo 

profissional, fragilizando o atendimento aos(as) usuários(as).   

Uma resposta que merece ser refletida, foi a de Ana Neri que conside não possuir 

conhecimento suficiente para o desenvolvimento da análise devido ao fato de ter se formado 

a mais de trinta e cinco anos, vejamos:        

 

[...] eu acredito assim que nós assistentes sociais de trinta e cinco anos atrás, 

trinta e seis anos atrás, eu acho que a agente tá um pouco assim, por fora de 

todas essas questões que permeiam a profissão. Mas, a gente tenta com o que 

a gente adquiriu na faculdade e também assim, com alguns momentos de 

estudo que a gente procura fazer aqui, [...] eu acho que o que falta muito 

assim pra gente é a teoria do que seja isso ai, porque a gente terminou, 

estamos agora trabalhando aqui, desenvolvendo esses projetos e assim, você 

vê que nenhuma aqui tem especialização, nenhuma tem um mestrado, todo 

mundo se acomodou precisou trabalhar, [...] o que a gente sabe o que a gente 

entende não é suficiente pra que a gente possa desenvolver assim, 

conscientemente esse projeto, é fazer uma relação entre a nossa profissão, a 

nossa ação aqui com o projeto ético-político do Serviço Social, mas a gente 

procura desenvolver dentro do que a gente sabe, do que entende, o que 

aprendeu há muitos anos atrás, eu acho que deve mudar muito(Ana Neri).  

 

 Na fala apresentada, chama a atenção o fato de Ana Neri mencionar o tempo que 

terminou a graduação (1977), o qual é anterior ao “Congresso da Virada” ocorrido em 1979, 

representado como marco da ruptura do Serviço Social com o conservadorismo; a profissional 

expressa, ainda, que, no uso de seus termos, “está por fora de toda essas questões que 

permeiam a profissão”, e justifica que a necessidade de trabalhar fez com que ela e as outras 

assistentes sociais da instituição não buscassem uma pós-graduação.  

Por fim, a profissional diz que tenta desenvolver seu trabalho de acordo com o que 

aprendeu há muitos anos atrás; tal fato é preocupante, tendo em vista que a profissão passou 

por inúmeras transformações, como vem sendo enfatizado desde o início deste capítulo, 

transformações estas as quais mudam consubstancialmente a direção dada ao fazer 

profissional, e no contexto atual, é imprescindível o conhecimento do PEPSS e de seus 

elementos constitutivos, os quais expressão o compromisso com classe trabalhadora. 

 Relato como esse leva a refletir acerca dos desafios postos a materialização do PEPSS, 

que, embora esteja construído na história da profissão, precisa ser internalizado pelos sujeitos 

profissionais, para que possam dar respostas profissionais baseadas nos princípios éticos, 

rompendo com o tecnicismo e burocratismo profissional. É o que evidencia Iamamoto, ao 

dizer que 
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os princípios éticos, ao impregnarem o exercício cotidiano, indicam um novo 

modo de operar o trabalho profissional, estabelecendo balizas para a sua 

condução nas condições e relações de trabalho em que é exercido e nas 

expressões coletivas da categoria profissional na sociedade. Aquela 

efetivação condensa e materializa a firme recusa à ingenuidade ilusória do 

tecnicismo (IAMAMOTO, 2012, p. 226) [grifos da autora]. 

   

 Urge romper com o tecnicismo para ir além de abordagens que visam apenas respostas 

imediatas à população usuária; impregnar-se dos princípios éticos significa a busca constante 

por um fazer profissional, que busca – na identificação com a classe trabalhadora – romper 

com o conservadorismo, e, mais do que isso, oferecer respostas prático-conscientes aos 

sujeitos históricos, e, portanto, sujeitos capazes de modificar a realidade. 

 Na análise aqui exposta, cinco assistentes sociais afirmaram que as condições de 

trabalho favorecem a materialização do PEPSS em suas instituições, a fala de Romana Barros 

evidencia que a estrutura física permite boas condições de trabalho, ao relacionar as condições 

de trabalho à ética profissional: 

 

eu acho que o que nos dá essa condição é a estrutura física, nos dá essa 

condição, o sigilo profissional. A ética profissional também que nos dá esse 

subsídio, através da triagem que a gente realiza realmente existe a ética 

profissional [...] e favorece diante da estrutura nos dá essa condição melhor 

de trabalho(Romana Barros). 

 

 Seguindo essa mesma linha, a profissional Indira Gandhi afirma “as condições de 

trabalho que nós temos eu acho que elas são suficientes” e, posteriormente, faz uma análise 

que vai além do universo institucional, ao relacionar as possibilidades do projeto profissional 

ao desenvolvimento de parcerias com os movimentos sociais. 

 

As possibilidades de materializar o nosso projeto ético-político ela não 

depende mais só da entidade, ela depende é de questões mais internas da 

sociedade que nós estamos em permanente desafios de fazer valer e de fazer 

acontecer [...]. E que as possibilidades de materialização desse projeto, ele se 

dá no universo dos outros parceiros, das outras parcerias que a agente 

encontra na sociedade, junto com os movimentos sociais [...](Indira Gandhi). 

  

Aqui, enfatiza-se a necessidade da articulação do fazer profissional junto aos vários 

sujeitos da sociedade, sobretudo com os movimentos sociais que são agentes em potencial de 

organização da luta coletiva. Dessa forma, é pertinente dizer que “nosso entendimento é o de 

que os projetos profissionais articulam-se com os projetos societários enquanto programática 

e ideário, mas as condições da sua realização se particularizam em diversas estratégias” as 

quais devem ir “desde a construção de princípios e diretrizes orientadores da prática, passando 
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pela definição de objetos de pesquisa e intervenção” para enfim se chegar coletivamente as 

estratégias de luta e resistência(MOTA e AMARAL, 2009, p. 52). 

Compreende-se aqui, que a busca da efetivação do PEPSS ainda que envolva “a defesa 

das prerrogativas profissionais e dos trabalhadores especializados, [...] os ultrapassa, porque é 

histórico e dotado de caráter ético-político, que eleva esse projeto a uma dimensão de 

universalidade”(IAMAMOTO, 2012, p.227). Esse esclarecimento denota o caráter, como já 

mencionado, não corporativista da profissão que tem se organizado, ao longo dos três últimos 

decênios, para dar respostas prático-conscientes a sociedade, e, mais do que isso, respostas 

essas construídas no cerne da própria sociedade, a partir de uma análise de totalidade, 

buscando fugir do pragmatismo e do imediatismo.    

 Ainda, outras 2 assistentes sociais relataram que as condições e relações de trabalho 

favorecem parcialmente a materialização do PEPSS, como é o caso da fala de Joana D´arc 

que diz  

 

Imbuídos nas nossas atribuições e competências, a forma que trabalhamos e 

executamos as nossas ações está de acordo parcialmente, com o projeto 

Ético-político (Joana D´arc).  

 

 A assistente social faz uma análise através do que é requisitado em seu cotidiano 

profissional, no que diz respeito às atribuições e competências profissionais, porém não 

identifica quais são as reais implicações e em que medidas as atribuições e competências são 

ou não efetivadas. O fato da profissional afirmar que sua atuação se desenvolve parcialmente 

de acordo com o PEPSS e não explicitar em quais medidas isso ocorre é preocupante, pois o 

“rumo ético político assumido pela profissão a partir da década de 1980 [...] requer um 

profissional crítico e competente que seja capaz de decifrar a realidade e produzir respostas às 

demandas postas ao exercício profissional”(RAMOS et al, 2009, p. 29) numa perspectiva de 

totalidade para a efetivação de respostas que vão além da esfera do imediato.      

 Por fim, outras 2 profissionais fazem análises relacionando a materialização do projeto 

profissional ao campo da efetivação dos direitos, um exemplo é a resposta  seguinte: 

 

É possível materializar o Projeto Ético-Político no que diz respeito à garantia 

do direito do Idoso. Apesar da ausência da sala do Serviço Social é garantido 

o sigilo profissional(Leila Diniz). 

 

 A possibilidade de garantir o acesso aos direitos, tem se tornado uma das principais 

requisições aos(as) assistentes sociais, especialmente em instituições do “terceiro setor” que 

trabalha diretamente com questões específicas do não acesso aos direitos sociais pela via 
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pública – se constituindo como um trato alternativo para a questão social. Esse fato “se deve 

em grande parte pelo nosso projeto ético político profissional que traz claramente a defesa dos 

direitos sociais como um dos pilares para nossa intervenção profissional”(RAMOS et al, 

2009, p. 31). 

         Já a realidade da ausência da sala de Serviço Social – discutido no capítulo anterior – 

tem se apresentado constantemente como um desafio aos(as) assistentes sociais, os(as) quais 

buscam várias estratégias para que se possa garantir o sigilo profissional aos(as) usuários(as).  

 Embora se perceba a existência de inúmeros desafios para efetivação do projeto 

profissional hegemônico, é necessário que se diga que a profissão do Serviço Social tem 

trilhado uma trajetória na qual “várias gerações de assistentes sociais contribuíram na 

formação histórica da profissão”(BOSCHETTI, 2009, p.741) e muito se tem lutado em defesa 

do que até aqui já foi construído e reconstruído.  

 De acordo com Boschetti 

 

Somos o segundo maior colégio de assistentes sociais do mundo e o maior 

da América Latina. Podemos afirmar, sem medo de errar, que somos a única 

profissão que tem um coletivo institucional que articula entidades da 

formação(ABEPSS e ENESSO) e do exercício profissional(Conjunto 

CFESS/CRESS), o que nos possibilitou construir um projeto ético-político e 

profissional com princípios e diretrizes consonantes nas diretrizes 

curriculares, na lei de regulamentação profissional e no Código de Ética 

Profissional(2009, p. 741-742). 

 

 Dessa forma, vê-se que foram muitos os avanços ocorridos na profissão, porém há 

muito pelo que lutar na direção de estratégias de efetivação do PEPSS, na luta pela garantia 

dos direitos, como mediação estratégica para a luta pela emancipação humana, no 

enfrentamento dos grandes desafios que o mundo do trabalho constantemente apresenta. No 

contexto atual de adversidade para a classe trabalhadora, evidencia-se o que há muito foi 

revelado por Marx (1988) quando, ao analisar as primeiras legislações das fábricas inglesas, 

anunciou que a luta por direitos é uma luta multissecular entre capital e trabalho. 

Aqui coloca-se em questão a discussão que vem sendo abordada no decorrer desse 

trabalho, a qual seja: a análise das condições e relações de trabalho dos(as) assistente sociais 

que se inserem nas instituições do “terceiro setor” em Mossoró-RN. Sendo assim, se faz 

necessário compreender como se dão as relações e condições de trabalho na atualidade e 

como o processo de reestruturação produtiva tem repercutido no trabalho do(a) assistente 

social.  
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3.2 Condições e relações de trabalho: particularidades da inserção de assistentes sociais 

no “terceiro setor” em Mossoró-RN 

 [...] podemos afirmar que assistentes sociais vivenciam 

em todos os espaços sócio-ocupacionais as tendências 

de precarização e exploração do trabalho. Com isto não 

temos dúvidas em afirmar que as tendências mais gerais 

do mercado de trabalho 

(flexibilização/desregulamentação/desterritorialização), 

que tanto produzem instabilidade e insegurança, 

comparecem nas condições de trabalho de assistentes 

sociais com um agravante, pois eles lidam com 

indivíduos diretamente inseridos em situações de 

violação de direitos, de violência e de desigualdade 

social em toda a sua intensidade. 

Silvana Mara de M. dos Santos
87

 

 

Pensar o trabalho do(a) assistente social, na contemporaneidade, requer refletir como 

essa categoria profissional tem sofrido os impactos provenientes das mudanças do mundo do 

trabalho, pois no processo de reestruturação produtiva, observa-se transformações em todos os 

âmbitos da sociedade, seja no Estado, no setor privado ou, ainda, no chamado “terceiro setor”. 

Desta maneira, o Serviço Social também enfrenta mudanças no contexto de novas demandas 

nascentes do ideário neoliberal. No âmbito estatal, Raichelis menciona que 

 

As transformações contemporâneas que afetam o mundo do trabalho, seus 

processos e sujeitos provocam redefinições profundas no Estado e nas 

políticas sociais, desencadeando novas requisições, demandas e 

possibilidades ao trabalho do assistente social no âmbito das políticas 

sociais(RAICHELIS, 2010, p. 751). 

 

Outro ponto a se destacar, ainda, é o fato das políticas sociais se configurarem como 

respostas do Estado às expressões da questão social, isso implica dizer que se elas modificam 

suas orientações e funcionalidades, consequentemente a diminuição e precarização das 

mesmas irão refletir de forma negativa para a profissão. 

A partir do processo de descentralização das políticas sociais, com a ênfase na 

municipalização dos serviços, ampliam-se os espaços de atuação do(a) assistente social na 

esfera pública, o(a) qual passa a desenvolver atividades voltadas para o controle social, a 

partir de sua inserção nos conselhos de políticas públicas, bem como por meio da  elaboração 

de planos, programas e projetos sociais,  e, ainda, na avaliação das políticas implementadas. 

Tais ações se somam a tradicional atuação no âmbito da execução das políticas sociais. 

Por outro lado, observamos a atuação de outros setores na sociedade, como o setor 

privado, que vai buscar cobrir as lacunas deixadas pelo Estado, a partir da venda de serviços 

                                                 
87

 Santos(2010, p. 703-704).  
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prestados à população, transformando em mercadoria os direitos sociais, principalmente 

saúde, educação, habitação, entre outros.  

Desta feita, e com o agravamento da questão social, o mercado de trabalho se 

(re)configura, surgem novas possibilidades de trabalho para os(as) assistentes sociais, 

especialmente, nas empresas privadas e nas organizações da sociedade civil, com a ampliação 

de novos espaços sócio-ocupacionais.  

Essa realidade interfere, particularmente, nas condições e relações de trabalho as quais 

ganham novos contornos diante de um contexto que exige um profissional produtivo, 

polivalente, sendo esse o “solo histórico que atribui novos contornos ao mercado profissional 

de trabalho, diversificando os espaços ocupacionais e fazendo emergir inéditas requisições e 

demandas a esse profissional”(IAMAMOTO, 2009b, p. 343-344).  

 Nesse sentido, o Serviço Social está inserido em processos de trabalho nos quais são 

discutidas as possibilidades e desafios que perpassam a atuação dos(as) assistentes sociais, 

com enfoque para as novas demandas e locais de inserção profissional. Essas demandas que 

surgem para o Serviço Social, também, implicam mudanças nos sujeitos profissionais, que 

necessitam de melhor qualificação e capacitação para lidar com essas situações.  

 

As estratégias para responder à questão social têm sido tensionadas por 

projetos partidários e político-institucionais distintos, que presidem a 

estruturação e a implementação das políticas sociais públicas desde o final 

dos anos oitenta, e convivem em luta no seu interior. Vive-se uma tensão 

entre a defesa dos direitos sociais universais e a mercantilização e 

refilantropização do atendimento às necessidades sociais, com claras 

implicações nas condições e relações de trabalho do assistente social 

(OLIVEIRA et al 1998; BRAVO, 1996; PEREIRA, 1998, apud 

IAMAMOTO, 2009b, p.357-358).  

 

  Desse modo, atualmente, vê-se, na sociedade, uma verdadeira multifragmentação das 

formas de responder às demandas provenientes da questão social. As relações entre Estado e 

Sociedade se complexificam “especialmente a partir da década de noventa do século XX, 

alterando a forma assumida pelo Estado e a destinação do fundo público”(idem), com 

destaque para o acirramento da disputa pelos recursos públicos com interesses exclusivos para 

o capital e o estreitamento dos laços de solidariedade do Estado Brasileiro ao setor 

privado(BEHRING, 2012). 

 Um primeiro ponto a ser enfatizado, é que a partir desse novo contexto mundial, no 

qual o capital (re)cria estratégias para se fortalecer, observa-se o enxugamento do 

investimento estatal na área social, isso tende a precarizar as condições e relações de trabalho 

no âmbito estatal, o que repercute diretamente na forma de inserção profissional, no vínculo 
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empregatício, na rotatividade advinda da flexibilidade na qual as relações e vínculos 

profissionais estão submetidos, devido ao exército industrial de reserva da força de trabalho 

humana. Também implica, diretamente, na estrutura funcional das instituições, na jornada de 

trabalho, bem como nos serviços prestados aos(as) usuários(as).  

No âmbito público possui destaque a área de assistência, na qual, embora seja 

extremamente necessário o contrato do(a) assistente social, a forma de contratação tem se 

dado por meio de seleção de pessoal, contribuindo para a instabilidade profissional em termos 

de condições e relações de trabalhos. Nesse contexto, Iamamoto esclarece que 

 

Os assistentes sociais funcionários públicos vêm sofrendo os efeitos 

deletérios da reforma do Estado no campo do emprego e da precarização das 

relações de trabalho, tais como a redução dos concursos públicos, demissão 

dos funcionários não estáveis, contenção salarial, corrida a aposentadoria, 

falta de incentivo a carreira, terceirização acompanhada de contratação 

precária, temporária e com perda de direitos etc.(IAMAMOTO, 2009, p. 

123-124). 

  

No âmbito privado não é diferente, também há um histórico conhecimento da grande 

exploração e de altas jornadas de trabalho nessas instituições. Especialmente a partir da 

manipulação reflexiva, levando o(a) profissional a aderir aos mecanismos de captura da 

subjetividade humana, que a grande maioria das empresas desenvolvem como forma de 

explorar o máximo possível do(a) trabalhador(a) polivalente. Neste âmbito, o Serviço Social 

sempre “foi chamado pelas empresas para eliminar focos de tensões sociais, criar um 

comportamento produtivo da força de trabalho, contribuindo para reduzir o absenteísmo, 

viabilizar benefícios sociais, atuar em relações humanas na esfera do trabalho”(IAMAMOTO, 

2009, p.47), e, muito embora tais demandas se mantenham ainda para os(as) assistentes 

sociais, “elas ocorrem hoje sob novas condições”(idem, ibidem). 

 Ou seja, isso se dá a partir de novas mediações realizadas pelos(as) assistente sociais, 

as quais perpassam a lógica do discurso da qualidade total, da parceria, da valorização do(a) 

trabalhador(a), em que se busca a adesão deste(a) às metas empresariais da produção e da 

concorrência, nesse contexto 

 

intensificam-se os processos de terceirização, de subcontratação de serviços 

individuais dos assistentes sociais por parte de empresas de serviços ou de 

assessoria (empresas do eu sozinho ou PJs), de “cooperativas” de 

trabalhadores, na prestação de serviços aos governos e organizações não 

governamentais, acenando para o exercício profissional privado (autônomo), 

temporário, por projeto, por tarefa, em função das novas formas de gestão 

das políticas sociais(RAICHELIS, 2011, p. 431). 
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 Evidencia-se, nesse curso, o surgimento e a expansão de entidades que, em termos 

ideológicos, compõem o chamado “terceiro setor”
88

 o qual se configura como um novo 

espaço sócio-ocupacional para o Serviço Social, apresentando várias contradições que 

perpassam desde a finalidade do seu surgimento, até a diversidade das instituições que 

ideologicamente o compõem
89

.  

Outrossim, destaca-se que o cotidiano profissional – não apenas dos(as) assistentes 

sociais, mas das outras profissões inseridas na sociedade – é perpassado por inflexões 

provocadas pela precarização das condições e relações de trabalho. Nessa perspectiva, cabe 

refletir quais são as condições e relações de trabalho dos(as) profissionais do Serviço Social 

no “terceiro setor”; como se dá a inserção profissional nessas instituições, como se 

caracteriza o vínculo empregatício, que direitos trabalhistas são garantidos, qual a carga 

horária a que estão submetidos(as), a renda mensal relacionada ao trabalho desenvolvido 

nessas instituições, bem como se há incentivo a qualificação profissional por parte das 

instituições
90

. 

 Aqui, aponta-se algumas análises feitas a partir dos dados obtidos e tabulados, bem 

como pela própria compreensão das profissionais sobre como se caracterizam as condições e 

relações de trabalho em seus respectivos locais de trabalho, no contexto do “terceiro setor”.  

 O Gráfico 10 indica quais foram as formas de ingresso das assistentes sociais nas 

instituições pesquisadas.  

 

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

                        Fonte: pesquisa de campo/ Organizada pela autora.  

                                                 
88

 Debate mais aprofundado sobre a categoria “terceiro setor” foi realizado no capítulo anterior deste trabalho. 
89

 Uma discussão mais aprofundada sobre a inserção de assistentes sociais no “terceiro setor”, pode ser 

encontrada no capítulo 2 desse trabalho.  
90

 Ainda outras questões referentes às relações e condições de trabalho como, por exemplo, recursos materiais 

disponíveis, setor e sala específica para o serviço social, percentual de metas para a produtividade profissional, já 

foram discutidas no capítulo anterior, quando analisou-se as condições de funcionamento do Serviço Social nas 

instituições.   
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Como se pode observar no gráfico há um percentual de 35,8% das assistentes 

sociais(5) que  realizaram seleção para serem contratadas pela instituição na qual trabalha; 

50% das profissionais referiram ter entrado nas instituições por meio de indicação. Aqui, 

enfoca-se que “o significado social do trabalho do assistente social depende das relações que 

estabelece com os sujeitos que o contratam”(IAMAMOTO, 2012, p.215) dessa forma,  

compreende-se que tal forma de inserção profissional repercute fortemente na autonomia 

relativa do(a) assistente social.  

Uma assistente social (7,1%) mencionou que entrou na instituição como voluntária. É 

importante enfatizar que esta profissional ingressou na instituição há bastante tempo, e 

atualmente é contratada como assistente social. É igualmente importante enfatizar que, na 

contemporaneidade, o Serviço Social busca romper com as práticas voluntaristas que 

perpassaram o período histórico em que prevaleceu o conservadorismo na profissão e que 

hoje contribuem para a desprofissionalização e a diminuição de possibilidade de realização de 

concursos e contratações que garantam os direitos trabalhistas.  

Dentre as outras formas de inserção, citadas pelas profissionais, enfoca-se que 

uma(7,1%) destacou que está cedida de outra área para a instituição na qual trabalha. Uma 

particularidade referente às instituições do “terceiro setor” é a ausência do concurso, isso 

porque a realização do concurso está destinada à ocupação de cargo ou emprego público, 

dessa forma é mais recorrente a inserção no “terceiro setor”, como a pesquisa indicou através 

de seleção ou indicação, o que fragiliza o vínculo empregatício das profissionais.  

 Porém, não se pode deixar de destacar a luta que a categoria vem promovendo, 

nacionalmente, a fim de que sejam realizados concursos públicos para a inserção dos(as) 

assistentes sociais nas diversas áreas de atuação. Dessa forma, o conjunto CFESS/CRESS 

relançou no dia 31 de outubro de 2012 a campanha nacional Concurso Público para 

assistentes sociais. No folder da campanha, entre outros pontos, o CFESS defende que  

 

A realização de concurso público para assistentes sociais deve sempre 

respeitar os direitos trabalhistas e a legislação profissional. Também é 

fundamental ressaltar a estabilidade, que dá maior segurança aos vínculos 

empregatícios de assistentes sociais(CFESS, 2012). 

 

Essa campanha pretende mostrar a importância do concurso público para a garantia de 

direitos para a categoria profissional, instituições empregadoras, bem como para os(as) 

usuários(as) dos serviços prestados pelos(as) assistentes sociais. Entre outras coisas, a 

campanha defende que o concurso público “possibilita que assistentes sociais tenham 
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estabilidade e direitos trabalhistas garantidos, o que fortalece a autonomia profissional e a 

defesa por melhores condições de trabalho” (CFESS, 2005).    

Em Mossoró, a luta por concurso público tem sido incluída na agenda política do 

CRESS 14ª Região/Seccional de Mossoró, cujos resultados contabilizam a conquista da 

realização, no ano de 2008
91

, de concurso público para assistentes sociais na área da saúde, e 

recentemente, como fruto do processo de mobilização por concurso para ingresso de 

profissionais nas áreas de Assistência Social e da Educação foi lançado em setembro deste 

ano o EDITAL 001/2013– Prefeitura Municipal de Mossoró, no qual há uma somatória de 

quarenta e quatro vagas para assistentes sociais, sendo que destas, quarenta estão voltadas 

para a assistência social e quatro para a Educação.  

Muito embora o percentual de vagas seja considerado insuficiente, reconhece-se que 

foi uma conquista fruto de um esforço que vem sendo realizado em nível nacional pelo 

conjunto CFESS/CRESS, na luta por melhores condições de trabalho. Isso porque o concurso 

público é fundamental, pois proporciona melhores condições de permanência no mercado de 

trabalho, ampliando as possibilidades de condições de organização política da categoria e de 

fortalecimento da autonomia profissional.      

Outra questão importante, analisada pela pesquisa, foi o percentual de assistentes 

sociais que trabalham com carteira assinada (Gráfico 11), 86% das profissionais responderam 

que possuem carteira assinada, já as demais (14%) responderam que não. É válido mencionar 

que uma dessas profissionais está aposentada e desenvolve atividade voluntária. Aqui, 

enfatiza-se que, embora o percentual de assistentes sociais sem carteira assinada seja ínfimo, é 

imprescindível a necessidade das profissionais terem suas carteiras assinadas, dado a 

realidade particular do “terceiro setor” de não realizar concurso, pois a carteira assinada irá 

viabilizar para as profissionais os direitos relativos ao trabalho, como o seguro desemprego, o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a contribuição previdenciária, entre outros.    
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 Aqui, já abordou-se acerca do concurso púplico no primeiro capítulo, item 3.3, quando destacou-se a luta do 

CRESS 14ª Região/Seccional de Mossoró junto ao ministério público em defesa da realização do concurso 

público na cidade.  
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                     GRÁFICO 11                                             GRÁFICO 12 

 
Fonte: pesquisa de campo/ Organizado pela autora. 
 

 Já o Gráfico 12 apresenta a forma de contratação e nomenclatura do cargo que as 

profissionais ocupam, 78% delas são contratadas como assistentes sociais, e 22% são 

contratadas como técnica especializada. Esses dados refletem a realidade expressa pela 

pesquisa do CFESS(2005), a qual apontou que no Brasil 85% das profissionais, nas diversas 

áreas e instituições do país, ocupam cargo com a nomenclatura de assistente social, e um 

percentual de 15% não.  

 Vale dizer, que a outra forma de contratação mencionada pelas profissionais, a qual 

seja técnico(a) especializado(a) é recorrente nas instituições do “terceiro setor”, já que muitas 

instituições contratam por projetos e especificam todos os profissionais por uma mesma 

nomenclatura que podem se configurar como técnico social, técnico de nível superior, técnico 

especializado, entre outras.  

 Este vínculo se dá de forma flexibilizada, sendo que as relações de instabilidade, no 

tocante ao vínculo empregatício, que contribuem para que no trabalho dos(as) assistentes 

sociais sejam exigidas competências que fogem ao que está disposto na Lei Nº8.662/93. Essa 

realidade, também, desfavorece potencialmente a mobilização política dos(as) profissionais.     

 Também foi perguntado às profissionais se possuíam outros vínculos empregatícios. A 

Tabela 20 possibilita analisar as respostas. 

                               

 

 

 

 

 

 

                               Fonte: pesquisa de campo/ Organizada pela autora. 
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14% 

% de profissionais com 
carteira assinada 

Sim Não

78% 

22% 

Forma de 
contratação/nomenclatura 

do cargo que ocupa 
Assistente social

Técnico(a) especializado(a)

Tabela 20 Possui outros vínculos Frequência % 

Sim 5 35,7 

Não 9 64,3 

Total 14 100 
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 De acordo com a pesquisa CFESS(2005), no tocante a quantidade de vínculos 

empregatícios na área de Serviço Social, verifica-se o seguinte perfil: 77,19% dos(as) 

assistentes sociais possuem um vínculo empregatício; 10,31  possuem dois vínculos; 0,76 

possuem três ou mais vínculos; e, ainda um percentual de 11,74% não possuem nenhum 

vínculo empregatício.  

 Já, na realidade das 14 assistentes sociais que estão inseridas nas instituições do 

chamado “terceiro setor” em Mossoró, 9 (64,3%) possuem apenas um vínculo empregatício, e 

5 assistentes sociais (35,7) possuem outros vínculos. Foi mencionado por 4 destas 

profissionais, que estes outros vínculos se dão na esfera pública, no âmbito da prefeitura de 

Mossoró, e, ainda, uma profissional especificou que trabalhava como docente, no outro 

vínculo profissional.     

 É importante destacar que a busca por outros vínculos, muitas vezes, ocorre pela 

incidência de baixas remunerações. Sendo assim, Raichelis enfoca que “problematizar o 

trabalho do(a) assistente social, na sociedade contemporânea, supõe pensá-lo como parte 

alíquota do trabalho da classe trabalhadora, que vende sua força de trabalho em troca de um 

salário, submetido aos dilemas e constrangimentos comuns a todos os trabalhadores 

assalariados”(RAICHELIS, 2011, p. 225). 

Esses dilemas versam sobre as relações estabelecidas com os compradores da força de 

trabalho do(a) assistente social, sobre a forma que se dá o pagamento do salário, que além de 

ser baixo, pode também chegar ao(a) profissional com atraso. Outrossim,  a tabela abaixo 

refere-se a renda mensal das assistentes sociais inseridas no “terceiro setor” em Mossoró. 

 Como ilustra a Tabela 21, a pesquisa constatou que mais da metade das 

profissionais(57, 1%) recebem de 3 a 4 salários mínimos
92

; um percentual de 28,7 % possuem 

renda de 5 a 7 salários mínimos;  uma profissional (7,1%) mencionou receber de 1 a 2 salários 

mínimos, e outra (7,1%) é voluntária e não possui renda mensal relacionada a instituição do 

“terceiro setor”. Nenhuma profissional mencionou possuir renda mensal de 8 a 10 salários, 

nem acima de 10 salários mínimos.   

De acordo com a pesquisa CFESS (2005), 45,19% dos(as) profissionais brasileiros(as) 

possuem renda mensal que variam de 4 a 6 salários mínimos. Nessa pesquisa, o grande 

destaque é o fato de mais da metade das assistentes sociais possuírem renda mensal de 3 a 4 

salários mínimos.  
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 O salário Mínimo vigente no período da pesquisa de campo correspondia a R$ 678,00. 
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Tabela 21  

Renda Mensal 
Frequência % 

de 1 a 2 salários 1 7,1 

3 a 4 salários 8 57,1 

5 a 7 salários 4 28,7 

8 a 10 salários 0 0 

Acima de 10 salários 0 0 

Não possui renda(VOLUNTÁRIA) 1 7,1 

Total 14 100 

                                    Fonte: pesquisa de campo/ Organizada pela autora. 
 

Não foi mencionada renda mensal acima de 5 a 7 salários mínimos, o que pode 

demonstrar o não reconhecimento, por parte das instituições, sobre a grande importância que 

o(a) profissional de Serviço Social possui para a sociedade; ou ainda pode estar relacionado a 

um dos principais desafios recorrentes no “terceiro setor”, mencionado pelas profissionais, 

qual seja, a questão do financiamento das atividades e projetos. E, ainda, a necessidade de 

luta dentro da categoria para a conquista de salários mais justos.    

 A fala a seguir demonstra a insatisfação de Romana Barros com a questão salarial. A 

assistente social expressa:  

 

com relação ao salário, ao atraso do salário, é, deixa muito a desejar, até 

mesmo com relação a aumento que faz muito tempo que  a gente não tem, eu 

acho que [...] está muito defasado. O ideal seria um piso salarial, se existisse 

realmente esse piso salarial e que a instituição tivesse condições de dá 

melhor salário a todos os profissionais(Romana Barros). 

 

 A fala da profissional expressa também que além do atraso, há muito tempo não há um 

reajuste salarial por parte da instituição, havendo assim uma defasagem. Outro importante 

ponto frisado para a profissional é a questão do piso salarial, nesse sentido destaca-se a luta 

que o conjunto CFESS/CRESS vem travando em busca de melhores condições de trabalho.  

 No tocante a luta por melhores salários, atualmente o CFESS encampa a defesa pela 

sanção do Projeto de Lei Complementar (PLC) Nº 5.278/2009 o qual dispõe que o piso 

salarial do assistente social deve ser de R$ 3.720,00. De acordo com o documento 

“Acompanhamento dos Projetos de Lei em tramitação na Câmara dos Deputados e no 

Senado” disponível no site do CFESS
93

, o ex-relator do PLC, deputado Mauro Nazif. 

apresentou parecer favorável. Atualmente o PLC aguarda agenda para votação na Comissão 

de Finanças e Tributação(CFT) e tem por relator o deputado Cláudio Puty.  

                                                 
93

 Disponível em PDF na página: http://www.cfess.org.br/arquivos/acompanhamento-PLs-2013-marco. Acesso 

em: 23 de agosto de 2013. 

http://www.cfess.org.br/arquivos/acompanhamento-PLs-2013-marco
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 Com relação aos direitos trabalhistas que são garantidos às assistentes sociais no 

“terceiro setor” em Mossoró, observa-se o resultado exposto na tabela a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fonte: pesquisa de campo/ Organizada pela autora. 
 

  

 Com relação aos cinco direitos trabalhistas evidenciados na pesquisa, constatou-se que 

85,7% das profissionais têm total garantia no tocante à férias plenas, contribuição 

previdenciária e FGTS; duas profissionais(14,3) relataram não possuir garantia desses 

direitos. Esse percentual é exatamente igual ao número de profissionais que não trabalham de 

carteira assinada nas instituições, sendo assim, compreende-se ser de suma importância para a 

efetivação dos direitos trabalhista o trabalho com carteira assinada. 

 Quanto aos direitos 1/3 de Férias e 13º salário, 92,9 % das assistentes sociais 

mencionaram dispor de tais direitos, e apenas uma profissional mencionou não ter nenhum 

direito trabalhista; isso ocorre devido ao fato desta profissional ser aposentada e desenvolver 

um trabalho voluntário
94

 na instituição pesquisada. Porém é importante lembrar que se a 

profissional fosse contratada pela instituição, embora aposentada, teria a garantia de direitos 

como férias plenas, 13º salário e 1/3 de férias.      

 Também foi perguntado às profissionais se as instituições desenvolviam alguma 

política de qualificação profissional, para qual obtivemos a estatística descrita na Tabela 23, 

                                                 
94

  O Art.1º da Lei nº 9.608/98 dispõe que trabalho ou Serviço voluntário é entendido como toda atividade não 

remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada de fins 

não-lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, recreativos ou de assistência social, inclusive 

mutualidade. 

Tabela 22 

 Direitos trabalhistas 

DIREITOS  

Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

1/3 de férias 13 92,9 1 7,1 14 100 

13º Salário 13 92,9 1 7,1 14 100 

Férias plena/30 

dias 12 85,7 2 14,3 14 

                     

100 

Contribuição 

Previdenciária 12 85,7 2 14,3 14 100 

Fundo de 

garantia/FGTS 12 85,7 2 14,3 14 100 

Nenhuma 

direito 

trabalhista 1 7,1 13 92,9 14 100 
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em que 71,3%(10 assistentes sociais) responderam afirmativamente, e 28,7%(4) informaram 

que a instituição não desenvolve nenhuma política de qualificação para as profissionais. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                             Fonte: pesquisa de campo/ Organizada pela autora. 
  

  

 Para as profissionais que responderam afirmativamente a essa questão, perguntou-se 

em que consistia essa política. O Gráfico 13 possibilita verificar, na perspectiva das 

profissionais, as políticas desenvolvidas.  

 

GRÁFICO 13 

      Fonte: pesquisa de campo/ Organizada pela autora. 
 

  

 Foram citadas pelas profissionais variados tipos de qualificação, 21, 4% citou cursos, 

congressos e teleconferências, não especificando quais seriam as áreas. Uma(7,1) indicou, 

treinamentos, cursos e palestras; outras duas(14,3) colocaram política de desenvolvimento 

pessoal; 7,1% (1) explicitou grupos de estudo como política de capacitação profissional; 

21,4% especificaram ter como política de qualificação profissional a viabilização de recursos 

Tabela 23 

Política de qualificação profissional 

Resposta Frequência % 

Sim 10 71,3 

Não 4 28,7 

Total 14 100 
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e realização de cursos, seminários e encontro. É importante mencionar que nenhuma das 

profissionais deixou claro que tipo de cursos são realizados.   

 Uma profissional esclarece acerca da liberação:  

 

Somos liberadas para participar de cursos internos promovidos pela 

instituição, porem não há incentivos, nem reconhecimento em termos de 

pós-graduação (Frida Kahlo). 

 

 Essa fala corrobora com os dados apresentados na tabela, pois em nenhum momento 

as assistentes sociais mencionam haver incentivos para qualificação profissional voltado ao 

âmbito da pós-graduação, nem tão pouco foi mencionado como essa qualificação repercute 

e/ou se relaciona à remuneração salarial das profissionais. Dessa forma, constata-se diante da 

fala de Frida Kahlo uma desvalorização profissional com relação ao desenvolvimento de 

políticas para uma melhor qualificação profissional.   

 Depois de explicitar alguns pontos específicos sobre as condições de trabalho das 

profissionais, desejou-se também saber qual a opinião delas sobre como se caracterizam as 

suas condições e relações de trabalho, e de qual forma essas condições impõem limites e/ou 

podem favorecer o trabalho desenvolvido no cotidiano profissional.  

 A partir das falas das profissionais foi possível identificar quais eram as questões mais 

pertinentes no tocante as condições e relações de trabalho, dessa forma a Tabela 24 propõe 

trazer tais questões sistematizas. 

        Fonte: pesquisa de campo/ Organizada pela autora. 

 

Tabela 24  

Caracterização das Condições e relações de trabalho pelas profissionais 
CARACTERIZAÇÃO Frequência % 

Ambiente e condições físicas favoráveis 2 14,3 

Condições Excelentes 1 7,1 

Condições Regulares 1 7,1 

Condições positiva 3 21,6 

Condições justas 1 7,1 

Parcialmente favoráveis as atribuições e competências 1 7,1 

Caracteriza-se pela presença de barreiras para a efetivação da 

autonomia profissional 

2 14,3 

Condições não favoráveis devido à ausência de sala 2 14,3 

Não respondeu 1 7,1 

Total 14 100 
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 Para comentar a respeito da tabela 25 achou-se oportuno expor algumas falas das 

profissionais. As cinco primeiras falas apresentam vários níveis citados, os quais caracterizam 

as condições e relações de trabalho como sendo positivas, excelentes, regulares e justas. 

Vejamos; 

 

Se caracteriza de forma positiva, tanto no sentido da qualificação, do 

ambiente de trabalho, nas relações trabalhistas, na carga horária de trabalho, 

em fim, na autonomia de trabalho(Cora Coralina). 

 

As condições de trabalho são excelentes [...] nós temos todas as condições 

favoráveis para o desenvolvimento de um bom trabalho. [...] Todos os 

nossos direitos são garantidos(Olga Benário).   

 

Regular(Maria da Penha). 

 

As condições e relações de trabalho são positivas, pois desenvolvemos nosso 

trabalho com autonomia e em coletividade. Todos respeitam as decisões 

tomadas em comum acordo com a equipe interdisciplinar, realizamos 

reuniões e orientamos alguns setores(Simone de Beauvoir).   

 

Justas, considerando as condições da organização(Patrícia Pagú). 

 

 As profissionais justificaram como critério de avaliação para análise das condições de 

trabalho, a qualificação profissional, o ambiente de trabalho, as relações trabalhistas, a 

carga horária de trabalho, a garantia de direitos relativos ao trabalho e a efetivação da 

autonomia profissional. Todos os pontos supracitados se constituem essenciais para a garantia 

de um trabalho bem desenvolvido, e para a efetivação do PEPSS nas instituições pesquisadas, 

bem como para o desenvolvimento de um trabalho voltado para viabilizar o compromisso 

com a classe trabalhadora. 

 No entanto, as falas de outras profissionais chamam a atenção para outros pontos, 

igualmente importantes relacionados às relações de trabalho, as competências e atribuições 

profissionais, a autonomia e a estrutura física. Vejamos:  

 

As condições de trabalho oferecidas pela instituição estão favoráveis as 

atribuições e competências do assistente social parcialmente, pois existem 

algumas tarefas que são executadas pelo setor social que não é de 

competência do assistente social(Joana D´arc). 

 

Desenvolvemos trabalhos que fogem as nossas atribuições e competências 

profissionais, nesse sentido a autonomia nos barra. Desenvolvemos 

atividades como panfletagem e está a frente de aniversário(Frida Kahlo). 

 

O que não é favorável para o profissional é a ausência de uma sala para o 

serviço social, dificultando assim os atendimento(Leila Diniz).  
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 As duas primeiras falas, relacionadas às atribuições e competências profissionais, 

chamam a atenção para o fato de serem demandadas às assistentes sociais atividades e/ou 

tarefas que fogem as dispostas na Lei de regulamentação da profissão, sendo citadas como 

atividades desenvolvidas pelas profissionais: panfletagem e aniversário. Para Frida Kahlo, tal 

realidade barra a autonomia profissional. 

Soma-se a essa realidade os mecanismos de controle da forma de trabalho, quando 

o(a) profissional tem suas atividades e atendimentos, controladas por sistemas estatísticos de 

tecnologia, agudizando-se as cobranças e exigências pela produtividade. No caso desta 

pesquisa, constatou-se que, em 4 das 6 instituições pesquisadas, há um percentual de metas 

para a produtividade profissional, sendo assim, considera-se que mesmo sendo importante a 

utilização dos mecanismos tecnológicos “é preciso problematizar os efeitos dessa revolução 

tecnológica no trabalho do Serviço Social e na relação dos assistentes sociais com os usuários 

e a população, via de regra, mediada pelo computador nos espaços de atendimento 

profissional”(RAICHELIS, 2011, p.433).       

 Por fim, a última fala recupera uma das questões já discutidas, qual seja a ausência de 

sala para o(a) assistente social, já analisado quando discutido as condições para o 

funcionamento do Serviço Social nas instituições; a assistente social Leila Diniz considera 

que as condições e relações de trabalho são desfavoráveis devido a não existência de uma sala 

específica para o Serviço Social, dificultando o atendimento aos(as) usuários.      

 Destaca-se, ainda, outros pontos que se apresentam como limitantes ou desfavoráveis 

sobre as condições e relações de trabalho. As profissionais responderam questões referentes à 

dificuldade de executar mais de uma atividade, programas e projetos em seis horas de trabalho 

diárias.   

 

Com relação a limites [...] é como eu falei, eu tenho o quê, eu trabalho seis 

horas por dia e trabalho com duas atividades grandes, dois programas 

grandes, e dentro desses programas existem vários projetos [...], então isso é 

uma certa dificuldade, dificulta um pouco. [...]se fosse só uma atividade com 

as seis horas, com as trinta horas, com certeza iria sair melhor(Olga 

Benário). 

 

 A partir da fala da profissional, observa-se, no “terceiro setor”, a “tendência de 

crescimento das funções socioinstitucionais do Serviço Social para o plano da gerência de 

programas sociais”(ALENCAR, 2009, p. 459). Porém, para a profissional o grande limite 

seria assumir mais de uma atividade, que abarca vários programas e projetos, em seis horas 
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diárias, ela destaca que se assumisse apenas uma atividade em trinta horas semanais iria sair 

melhor. 

 Outro ponto citado como limite foi o embate usuário x instituição.  

 

[...] ainda nos deparamos com a situação de limitação quando há o embate 

entre usuário X instituição(Simone de Beauvoir).  

 

 Apesar da profissional não citar especificamente como repercute esse limite, observa-

se que esta questão relaciona-se a autonomia profissional, e aos limites que se apresentam 

nesse âmbito. Observe-se a fala a seguir:  

 

Limitam na medida que não temos autonomia e não desenvolvemos nossas 

funções de cunho social, não desenvolvendo aquilo que aprendemos na 

academia(Frida Kahlo). 

 

 A fala da profissional chama a atenção, tanto pelo fato da clareza na afirmação de não 

dispor de sua autonomia relativa, bem como pelo distanciamento entre a formação e a prática 

profissional, no âmbito da instituição. Tal realidade é bastante preocupante, pois pode alterar 

o significado do trabalho do(a) assistente social, ao passo que, no “terceiro setor” são 

demandadas  

 

[...]outras atribuições que não é de competência do profissional de serviço 

social [...], limitando a sua atuação(Joana D‟arc). 

 

 A assistente social Joana D’arc, inserida em uma das instituições do “terceiro setor” 

em Mossoró, caracteriza como limitante a demanda de atribuições e competências que fogem 

as dispostas na lei de regulamentação da profissão. Pois, de acordo com a profissional, essa 

demanda limita a atuação profissional, porém ela não especifica em que sentido se dá esse 

limite, o que leva a inferir que essa questão pode está diretamente relacionada à autonomia 

profissional.  

 Ainda um ponto a ser colocado como limite ou desfavorável é a questão salarial 

expressa por Romana Barros.   

 

Com relação ao não reconhecimento do salário, é essa questão salarial, [...]. 

E há o atraso também, e quando atrasa dois meses, às vezes até três meses, 

ah dificulta muito, realmente a nossa situação financeira, o particular né, 

porque a gente realmente, conta com esse salário para a nossa sobrevivência, 

e isso é uma coisa realmente desfavorável, muito desfavorável(Romana 

Barros). 

 

Para a profissional a questão desfavorável é tanto o não reconhecimento do trabalho 

profissional que se dá através do salário, bem como pelo fato do atraso salarial, pelo fato da 
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sobrevivência está diretamente relacionada ao vínculo empregatício com a instituição, se 

configurando, esse atraso salarial de forma muito desfavorável para a profissional.  

Já, os pontos abordados de forma positiva ou favorável pelas profissionais, em sua 

maioria, referem-se às relações de trabalho. Na fala a seguir destaca-se a questão da 

autonomia profissional. 

 

As condições de trabalho em sua maior parte nos favorecem no sentido de 

podermos atuar de forma autônoma(Cora Coralina). 

 

 Também se verificou falas que destacam a questão do respeito e da valorização 

profissional, como destaca Indira Gandhi. 

 

Acredito que favorecem no tocante a que a gente tem o respeito, a 

valorização profissional aqui na instituição, a gente tá na equipe 

multidisciplinar, mas a gente tem esse reconhecimento de algumas coisas 

específicas da assistente social(Indira Gandhi).  

 

 Outra questão favorável, de acordo com a fala de Patrícia Pagú, é a garantia dos 

direitos trabalhistas. A fala da profissional expressa: 

  

Favorecem. Além da instituição primar por relações de trabalho saudáveis, 

respeitando os direitos trabalhistas, garante as condições necessárias à 

execução das atividades(Patrícia Pagú). 

 

 A garantia do espaço profissional, o que, consequentemente, garante a ação 

profissional.  

 

As condições elas favorecem porque o Serviço Social aqui no [...] é uma 

profissão privilegiada, a agente tem garantido o nosso espaço aqui dentro, 

toda a nossa ação(Ana Neri). 

 

 Por fim, não se pode deixar de destacar a questão da adoção das trinta horas semanais 

como um dos pontos que foram citados pelas profissionais, como algo que favorece o trabalho 

do(a) assistente social.  

 

Bem, com relação a nós trabalharmos trinta horas semanais, isso favoreceu 

muito pelo fato da gente ter um tempo livre, pra até mesmo resolver coisas 

pessoais, muitas vezes ir ao médico, essas coisas, [...] mas também pra 

estudar, pra se capacitar, melhorar até mesmo no nosso dia-a-dia no trabalho, 

tá buscando novos conhecimentos(Olga Benário). 

 

 Como Olga Benário menciona a conquista da Lei 12.317/2010, que garante a redução 

da jornada de trabalho sem a redução salarial, foi muito favorável para os(as) profissionais do 
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Serviço Social, possibilitando mais tempo para se capacitar, resolver coisas pessoais, estudar, 

buscar novos conhecimentos, entre outros.    

 Outrossim, embora a questão da carga horária semanal faça parte do enfoque das 

condições e relações de trabalho, por questão de organização, achou-se melhor inserir essa 

discussão no item seguinte, por se tratar da luta pela conquista da redução da jornada de 

Trabalho dos(as) assistentes sociais. Assim, analisa-se no item final deste trabalho a carga 

horária profissional, para então, verificar-se a efetivação da Lei 12.317/2010 nas instituições 

do “terceiro setor” na cidade de Mossoró. 

  

3.3 “Direito se conquista: a luta dos/as assistentes sociais pelas 30 horas semanais” e a 

análise de sua efetividade nas instituições do “terceiro setor” em Mossoró-RN 

Nas lutas em defesa das condições de trabalho, destaca-

se nosso empenho na manutenção da conquista da 

jornada semanal de 30 horas sem redução salarial para 

assistentes sociais. 

Sâmya Ramos
95

 

 

Sabe-se que a jornada de trabalho é um dos principais elementos que constituem o 

aporte do que aqui está se chamando de condições e relações de trabalho. As altas cargas 

horárias de trabalho – a depender do tipo de trabalho que se desenvolve – provocam um 

grande dispêndio de energia humana, muitas vezes, afetando a saúde psíquica, física e social 

do(a) trabalhador(a).  

Embora na realidade atual os(as) brasileiros(as) trabalhem em média 44 horas 

semanais
96

, sabe-se que essa realidade é parte de uma conquista histórica da humanidade, 

fruto de muitas lutas da classe trabalhadora, sendo que “na história do capitalismo, a redução  

da jornada de trabalho não foi consequência „natural‟ do desenvolvimento tecnológico, mas 

resultado de árduas lutas de classes”(MARX, 1980 apud MONTAÑO 2007, p. 172). 

Nesse sentido, como forma de se organizar politicamente para dar respostas as 

artimanhas do capital, a categoria profissional de assistentes sociais, por meio do conjunto 

CFESS/CRESS, enfrentou uma grande luta em defesa de 30 horas semanais para assistentes 

                                                 
95

 Ramos(2012, p. 36).  
96

 Não se pode esquecer que o movimento sindical brasileiro luta pelo estabelecimento de quarenta horas 

semanais em um país onde a jornada ainda é de quarenta e quatro horas, e que apenas seis profissões da área da 

saúde já possuem jornada igual ou inferior a trinta horas semanais (médicos, auxiliares laboratorista e 

radiologista, técnicos em radiologia, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais)(BOSCHETTI, 

2011, p. 567). Também a categoria dos(as) assistentes sociais em 2010, através da sanção da Lei 12.317/2010 

passou a ter garantido as 30 horas semanais, sem redução salarial. Porém na área da saúde, há grande resistência 

da sua efetivação pela Confederação Nacional da Saúde, que impetrou uma ADIN – Ação Direta de 

Inconstitucionalidade contra a Lei.   



141 

  

sociais sem redução salarial. Como forma de se contrapor ao violento e bárbaro processo de 

precarização da força humana de trabalho, a categoria profissional se articulou em nível 

nacional.  

 

A luta pela redução da jornada de trabalho para as 30 horas semanais sem 

redução salarial foi construída no e pelo coletivo! Um coletivo [...] que, por 

quase três anos, mobilizou todas as forças e estratégias políticas para 

conquistar esse direito, [...]. E ele se realizou! Primeiro, com a aprovação do 

projeto de Lei da Câmara(PLC) 152/2008 no senado brasileiro[...](CFESS, 

2011, p.6). 

 

A respeito do PLC 152/2008, o conjunto CFESS/CRESS, entidades que representam a 

categoria profissional, lutaram arduamente pela realização dessa conquista. Isso se deu 

mediante a realização de abaixo-assinado e outras mobilizações direcionadas ao então 

presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva. 

Em um documento intitulado “Porque o Conjunto CFESS-CRESS Defende 30 Horas 

de Jornada Semanal para Assistentes Social” encontramos explicitados, por parte do conjunto 

CFESS/CRESS, vários motivos relacionados à defesa da aprovação deste projeto de lei, 

dentre eles destacam-se:  

 

Defendemos a sanção do PLC 152/2008, que institui jornada de trabalho de 

30 horas para assistentes sociais sem redução de salário, porque ele contribui 

na nossa luta por melhores condições de trabalho para assistentes sociais e se 

insere na luta pelo direito ao trabalho com qualidade para toda a classe 

trabalhadora, conforme estabelece nosso Código de Ética Profissional. (...) 

Nossa luta se pauta pela defesa de concurso público, por salários 

compatíveis com a jornada de trabalho, funções e qualificação profissional, 

estabelecimento de planos de cargos, carreiras e remuneração em todos os 

espaços sócio-ocupacionais, estabilidade no emprego e todos os requisitos 

inerentes ao trabalho, entendido como direito da classe trabalhadora(CFESS, 

2010).       

 

Isso demonstra a organização política da categoria profissional e a luta referente aos 

direitos do trabalho, num âmbito que vai além de uma perspectiva corporativista, mas que 

visa à defesa intransigente dos direitos da classe trabalhadora. O Deputado Mauro Nazif, autor 

do PLC 152/2008, no projeto de lei, justificava a redução de carga horária ao dizer que: 

 

A maior exposição à fadiga, causada pelo exercício de determinadas 

profissões, justifica, portanto, a fixação de jornadas reduzidas de trabalho. 

[...] Os assistentes sociais constituem, sem dúvida, uma categoria cujo 

trabalho leva rapidamente a fadiga física, mental e emocional. São 

profissionais que atuam junto a pessoas que passam pelos mais diversos 

problemas, seja em hospitais, presídios, clínicas, centros de reabilitação ou 
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em outras entidades destinadas ao acolhimento e a (re)inserção da pessoa na 

sociedade(SENADO FEDERAL, 2008). 

 

Dessa forma, verifica-se a necessidade da redução da jornada de trabalho do(a) 

profissional do Serviço Social. Outro fator que ainda pode ser destacado, é o fato desse 

benefício ser promovido sem a redução salarial dos(as) profissionais, o que é vedado pela lei, 

em virtude de garantir melhores condições de trabalho para o(a) assistente social.  

Desta feita, em 26 de agosto de 2010 foi, após grande luta da categoria profissional, 

sancionada a Lei nº 12.317/2010 a qual dispõe sobre a duração do trabalho do(a) assistente 

social – determinando que os contratos de trabalho dos(as) profissionais brasileiros(as) serão 

de no máximo 30 horas semanais, isto sem haver redução salarial. Essa foi uma das 

conquistas históricas do Serviço Social, que vem sendo enfrentada de forma árdua, e com 

muita insistência, para que as instituições venham a efetivar tal conquista, que não é apenas 

dos(as) assistentes sociais, mas que também é muito significativa para toda a classe 

trabalhadora. 

 

A aprovação da jornada semanal de 30 horas sem redução salarial foi, 

inegavelmente, uma das mais importantes conquistas trabalhistas da 

categoria dos últimos anos, sobretudo porque se deu em um contexto de forte 

resistência política à redução da jornada de trabalho no Brasil. Essa 

conquista resultou de uma luta de quase três anos do CFESS, no âmbito do 

legislativo federal, fortalecida pelo mais emocionante ato público organizado 

pelo CFESS, ABEPSS e ENESSO nos últimos 20 anos(BOSCHETTI, 2012, 

p.32) 

 

Outrossim, a luta pelas trinta horas semanais se constituiu uma das principais pautas 

do Conjunto CFESS/CRESS, na Gestão Atitude crítica para avançar na luta, que mobilizou 

toda a categoria profissional em busca da adesão no legislativo para a aprovação do “PL 30 

horas” e, posteriormente, na busca pela sua sanção.  

Essa conquista foi muito importante para a categoria, mas muitos são os desafios para 

a efetivação da redução da carga horária, que é uma estratégia na busca por melhores 

condições de trabalho, e contra a superexploração “o que pode melhorar a saúde do(a) 

trabalhador(a) e, ainda impor limites à exploração do trabalho pelo capital”(BOSCHETTI, 

2011, p. 566). 

Ainda, de acordo com Boschetti “Não por acaso, a implementação desse importante 

direito vem sendo contestado judicialmente pela Confederação Nacional da Saúde junto ao 

STF, e muitas instituições públicas resistem à sua implementação”(idem, p.567), pois muitas 
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são as tentativas do capital para barrar, na sociedade de classes, a efetivação de direitos que 

visam garantir melhor qualidade de vida para a classe trabalhadora.  

Nesse sentido, o conjunto CFESS/CRESS, na atual Gestão Tempo de Luta e 

Resistência, tem dado continuidade à luta pela efetivação das trinta horas, bem como vem 

tentando implementar outras estratégias na luta por melhores condições de trabalho. Assim, 

Ramos
97

destaca: 

 

Nas lutas em defesa das condições de trabalho, destaca-se nosso empenho na 

manutenção da conquista da jornada semanal de 30 horas sem redução 

salarial para assistentes sociais. Essa questão foi pauta de reuniões, 

audiências e debates.[...] Além disso, o Conselho Federal lançou o abaixo-

assinado em defesa da lei 12.317/2010, contra a ação direta de 

inconstitucionalidade(ADIN) da Confederação Nacional de Saúde(CNS), e 

também organizou, em parcerias com os CRESS e Seccionais, dois Dias 

Nacionais de Luta pelas 30 horas, um em 2011 e outro em 2012, que 

contaram com mobilizações da categoria em todo o país(RAMOS, 2012, p. 

36-37). 

  

 Além disso, a atual gestão entrou com ação judicial contra o Ministério de 

Planejamento, Orçamento e Gestão(MPOG), para que seja garantida a efetivação da Lei 

12.317/2010 para assistentes sociais que trabalham no serviço público federal. Já que, em 

dezembro de 2010 o MPOG  

 

publicou a Portaria SRH nº 3353, que alterou o anexo da Portaria SRH nº 

1.100 de 4/7/2006, ao incluir o/a assistente social no rol de profissionais que 

têm carga horária reduzida. O que aparentemente podia significar conquista, 

pois alguns órgãos públicos e ministérios expediram atos internos, 

orientando a implantação das 30 horas, sofreu regressão com a publicação da 

Orientação Normativa SRH nº 1, de 1º/2/2011, que reconhecia às 30 horas 

semanais, porém com redução salarial. E mais recentemente, em fevereiro de 

2012,o MPOG publicou a Portaria  nº 97/2012, que revogou a portaria SRH 

3353 e a Orientação Normativa SRH nº 1/11, retornando a vigorar o anexo 

da Portaria SRH nº 1.100/2006, com a exclusão do/a assistente social como 

profissional que tem carga horária reduzida. Fato este que teve como 

consequências o retorno à implantação da carga horária de 40 horas em 

alguns órgãos que tinham adotado a redução anteriormente(CFESS, 2013).   

 

Dessa forma, enfatiza-se que “o CFESS repudia todas estas interpretações e ações que 

primam em não reconhecer direitos conquistados”(idem), e permanece na luta em defesa das 

30 horas para assistentes sociais. Sendo assim, embora a sanção da Lei 12.317/2010 tenha 

ocorrido há três anos, grande tem sido a luta da categoria para a efetivação da Lei em todo o 

país, como demonstram as mobilizações que o conjunto CFESS/CRESS e toda a categoria 

profissional vêm implementando, na luta por melhores condições de trabalho.   
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 Presidente do CFESS na Gestão 2011-2014.   
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A pesquisa na qual se destaca as condições e relações de trabalho de assistentes 

sociais do “terceiro setor” em Mossoró-RN, objetivava saber se as instituições pesquisadas já 

estão efetivando a Lei 12.317 e como ela vem repercutindo no cotidiano profissional das 

assistentes sociais. Assim, primeiramente expõe-se os dados sobre a carga horária semanal, no 

gráfico 14. 

 

GRÁFICO 14 

 
          FONTE: Pesquisa de campo/Organizado pela Autora. 

 

É relevante destacar que das 14 profissionais, duas (14%) não estão trabalhando de 

acordo com a lei 12.317 a qual garante 30 horas semanais para assistentes sociais sem redução 

salarial, as duas profissionais estão lotadas na mesma instituição (uma mencionou trabalhar 40 

horas e outra 35 horas). Quando perguntadas sobre o porquê da não redução da jornada de 

trabalho, uma das profissionais mencionou que  

 

As assistentes sociais da instituição não sentiram a necessidade dessa 

redução(Patrícia Pagú). 

       

Já, Indira Gandhi destacou a importância da Lei para a categoria, e relaciona a 

ausência da necessidade de redução da carga horária devido ao fato de considerar-se, também, 

uma militante da instituição, ao mencionar: 

 

embora a gente considere ser importante[...]pra categoria, ser uma luta da 

categoria para que tenhamos melhor qualidade de vida né, pra que a gente 

tenha melhores condições de trabalho, porém aqui na entidade a gente não 

sentiu essa necessidade, a gente tem [...] uma dinâmica de trabalho, a gente 

tem quarenta horas né, quarenta e quatro, mas a gente só trabalha quarenta, e 

a agente também tem, como a gente é uma parte profissional e uma parte 

militante, a gente até acha que o tempo é pouco, o tempo é pouco pra gente 

7% 
7% 

72% 

14% 

Jornada de Trabalho 

40 horas semanais 35horas semanais 30 horas semanais 20 horas semanais
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realizar tudo o que a gente acha que tem que ser realizado no no trabalho 

(Indira Gandhi). 

   

A profissional Indira Gandhi destaca que considera que o tempo de 40 horas ainda é 

pouco para realizar todo o trabalho. É comum a ideia da militância atrelada ao trabalho em 

algumas instituições do chamado “terceiro setor”, mas, especificamente, em algumas ONGs, 

as quais, antes de vivenciar o processo de institucionalização, eram consideradas movimentos 

sociais, e, ao passo que houve o processo de institucionalização desses movimentos sociais, 

houve também a contratação profissional, mas prevalece nos sujeitos a identidade da 

militância política atrelada ao trabalho profissional
98

. 

Outras duas assistentes sociais (14%) trabalham apenas 20 horas semanais, essas 

profissionais estão lotadas na mesma instituição, Leila Diniz possui outro vínculo 

empregatício e, acerca da redução da carga horária, a profissional disse que “não houve 

necessidade de discussão, pois a jornada é de 20 horas semanais”. A outra assistente social já 

é aposentada e desenvolve um trabalho voluntário na instituição. 

O estímulo à expansão de práticas como o voluntariado, representa a expansão do 

chamado “terceiro setor” como um campo alternativo, sendo o mesmo considerado, pelo 

discurso neoliberal, substituto do Estado que é tido como insuficiente para o 

social(OLIVEIRA, 2005). Nesse sentido, a atuação dos(as) assistentes sociais no chamado 

“terceiro setor”, muitas vezes, se dá mediante o desenvolvimento da filantropia, tendo em 

vista que a (re)filantropização se configura como uma das “novas” formas de intervir na 

questão social. 

 Dez profissionais (72 %), responderam que trabalham 30 horas semanais em seus 

locais de trabalho, essas assistentes sociais estão lotadas em 04 das 06 instituições 

pesquisadas. Perguntamos a essas profissionais como a efetivação da Lei 12.317/2010 

repercutiu na instituição, no trabalho profissional e na vida pessoal delas.  

No tocante ao processo de implementação da Lei, obtivemos as seguintes respostas, as 

quais referem-se ao processo de adoção das 30 horas em cada uma das quatro instituições:  

 

Desde o início, já faz dois anos já, que eu estou nas trinta horas(Romana 

Barros). 

 

Repercutiu de forma positiva e foi aceita logo em um primeiro 

momento(Cora Coralina). 

 

                                                 
98

 O segundo capítulo deste trabalho(item 2.1) apresenta, mesmo que de forma sucinta, uma discussão acerca do 

processo de onguização dos movimentos sociais.  
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É a nossa instituição ela nunca teve nenhuma dificuldade, uma vez que a Lei 

foi aprovada imediatamente a gente foi beneficiada. Eu digo assim eu já 

tinha trinta horas continuei como estava, agora as minhas colegas é que tinha 

quarenta horas foi reduzido sem nenhum prejuízo pra elas(Ana Neri). 

 

Quando a Lei foi implantada o CRESS de natal procurou a entidade pra falar 

sobre a nova Lei, [...] foram analisar todas as nossas atribuições que eram 

pertinentes com o código de ética, com o projeto ético-político, tinha tudo a 

ver, estava tudo relacionado. E aí quando foi três de Janeiro de 2011 nós 

passamos a trabalhar trinta horas, o [...] pagou o retroativo pelas horas 

trabalhadas que não estavam enquadradas, pelas quarentas horas, que antes a 

agente trabalhava quarenta horas. E aí pra gente foi um grande avanço, nós 

[...] pudemos escolher o horário que a gente poderia trabalhar, são seis horas 

corridas(Olga Benário). 

 

As três primeiras falas mostram que as instituições, nas quais as profissionais 

trabalham, passaram a efetivar a Lei 12.317/2010 logo depois dela ser sancionada. Já, a fala 

de Olga Benário evidência que a Lei passou a ser efetivada cinco meses depois de sua sansão, 

e que se deu após o CRESS-RN procurar a instituição, que, após analisar as atribuições 

profissionais que estavam de acordo com a lei, garantiu não apenas a efetivação das 30 horas, 

mas também pagou o retroativo pelos meses que as assistentes sociais haviam trabalhado 40 

horas. A profissional também avaliou ser positivo o fato de poder escolher o horário de 

trabalho.   

A fala das profissionais revela o quão importante é a efetivação dessa conquista para a 

categoria profissional. Dentre as respostas obtidas destaca-se algumas referentes à melhoria 

da qualidade de vida. 

 

A instituição cumpriu a lei Nº 12.317/2010 com ganho na qualidade de vida, 

sem perda salarial(Teresa de Calcutá). 

 

Repercutiu na melhoria da qualidade de vida do profissional e não trouxe 

prejuízo para o profissional e instituição(Mata Hari). 

 

 As falas prosseguem, nessa mesma direção, mas com relação à existência de um maior 

tempo livre, na vida pessoal das profissionais.  

 

[...] foi muito bom porque essa diferença de horário né facilitou pra que a 

gente tivesse é mais condições de resolver nossos problemas, nossa vida né, 

no tempinho que sobrou a gente resolver nossa vida(Ana Neri). 

 

E ai pra gente foi um grande avanço, foi uma grande valorização pra nossa 

categoria porque hoje a gente tem mais tempo pra estudar, tem mais tempo 

livre né pra se aperfeiçoar, pra buscar novas coisas [...]ter esse tempo livre 

foi muito bom[...]ter valorizado, ter implantado a nova Lei e até mesmo ter 

pagado esse retroativo foi muito importante(Olga Benário). 
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 Mais uma vez, Olga Benário destaca o quando a conquista das 30 horas foi importante 

para a valorização profissional, ressaltando, também, a possibilidade de ter mais tempo livre 

pra estudar e pra fazer outras coisas. Essa possibilidade pode refletir de forma positiva para a 

qualidade de vida das profissionais, já que, na contemporaneidade, o contexto adverso do 

mundo do trabalho ao submeter os(as) trabalhadores(a) a extenuantes horas de trabalho, nega 

as dimensões da subjetividade humana, negando inclusive o direito ao lazer. É nesse sentido, 

que a contista das 30 horas busca combater altas jornadas de trabalho – motivo de 

adoecimento de muitos(as) profissionais, entre eles(as) assistentes sociais –, em defesa de 

uma melhor qualidade de vida para os(as) assistentes sociais.  

 No tocante a organização e sistematização do tempo de trabalho na instituição, as 

assistentes sociais destacaram: 

 

Após a redução da carga horária, conseguimos organizar melhor nossas 

atribuições dentro da instituição, otimizando assim o serviço, conseguimos 

realizar uma jornada que cobre todos os dias da semana, trazendo maior 

benefício para a população(Simone de Beauvoir). 

 

Eu trabalhava quarenta horas, quarenta horas e com a redução eu estou 

trabalhando às trinta horas, e realmente achei sensacional, me organizo, não 

deixei nenhum, como se diz assim: nenhum trabalho, [...] eu consolido tudo 

dentro dessas trinta horas, me organizo, registro tudo e dou prioridade 

aquilo, realmente a todas as minhas atividades desse período(Romana 

Barros). 

 

 As duas profissionais destacam que após a efetivação das trinta horas conseguiram 

organizar melhor o tempo de trabalho, muito embora, ainda, tenha se apresentado a 

perspectiva da otimização do tempo, o que pode significar uma diminuição de carga horária 

sem diminuição ou divisão das atividades exercidas. 

Nesse caso, aqui, destaca-se à necessidade da contratação de novos(as) profissionais 

para que a conquista das trinta horas semanais não venha significar o aumento da intensidade 

do trabalho exercido pelas profissionais, pois a luta pela sanção e implementação da Lei 

12.317/2010 vem justamente se contrapor aos extenuantes processos de exploração, fruto do 

processo de reestruturação produtiva, como o trabalho polivalente, o qual intensifica o 

dispêndio da força necessária ao trabalho humano. 

 Já, com relação a não redução salarial, evidencia-se algumas falas, quais sejam: 

 

Valorizou significativamente o trabalho do assistente social, a hora 

trabalhada ficou mais valorizada, contribuindo para melhor desempenho e 

valorização do profissional diante das suas atribuições(Joana D´arc).  
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Eu continuo, realmente, recebendo o percentual que eu sempre 

recebi(Romana Barros). 

 

 A profissional Joana D’arc destaca que às trinta horas valorizou significativamente o 

trabalho profissional, dada a garantia da não redução salarial, o que faz dessa conquista algo 

histórico, não só para a categoria de assistentes sociais, mas para toda a classe trabalhadora. 

Destaca-se, assim, que essa conquista se constitui de suma importância, pois “mesmo diante 

de uma conjuntura adversa à ampliação dos direitos do trabalho, os assistentes sociais 

conseguiram uma significativa vitória com a aprovação da jornada de trinta horas de trabalho 

sem redução salarial”(RAICHELIS, 2011, p. 435).  

 Sendo assim, a efetivação da redução da jornada de trabalho profissional é avaliada 

pelas profissionais de maneira satisfatória, as quais reconhecem a importância dessa conquista 

para a categoria, sendo valorizada a sua relevância também pelas profissionais que destacaram 

não ter a necessidade ainda da efetivação da Lei, como é o caso de Indira Gandhi, que embora 

atrelando o seu trabalho a militância política, destaca a importância da efetivação das trinta 

horas. 

   

Eu queria reforçar a importância dessa lei, queria reforçar a importância da 

lei para a maioria dos profissionais, das profissionais que tem condições é 

digamos assim, muita das vezes insalubres, ou não tem as condições 

necessárias, as condições físicas, [...] e de sentir essa necessidade de buscar 

de que realmente essa lei seja efetivada em suas instituições, enquanto na 

nossa a gente não sentiu essa necessidade. Isso não significa dizer que daqui 

a pouco a gente não sinta essa necessidade e, realmente, busque esse direito 

que tá garantido, que foi é, uma conquista justa, é uma conquista e nós 

profissionais merecemos (Indira Gandhi). 

 

Esse entendimento e reconhecimento da importância das trinta horas por parte das 

profissionais é de fundamental importância para que a categoria possa permanecer articulada, 

no sentido de continuar se organizando politicamente na luta pela implementação da lei 

12.317/2010, mediante os desafios que se apresentam para a sua efetivação, como 

mencionada no início do trabalho a ADIN impetrada pela Confederação Nacional da Saúde.   

Dessa forma, evidencia-se a importância que essa conquista possui na análise das 

assistentes sociais que trabalham em instituições do “terceiro setor” em Mossoró. Aqui, 

deseja-se frisar que, mesmo que a questão da jornada de trabalho tenha sido palco de grande 

discussão no âmbito do conjunto CFESS/CRESS, as lutas pautadas pelo conjunto vão além da 

dimensão do trabalho, pautando-se também na questão da formação profissional, na luta 
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contra a mercantilização do ensino superior, bem como pela garantia de um trabalho e uma 

formação de qualidade
99

. 

Por fim, destaca-se a fala de Frida Kahlo, a assistente social enfatiza que a efetivação 

da lei 12.317/2010 foi  

 

uma das maiores conquistas do conjunto CFESS/CRESS. A instituição 

adotou e inclusive as assistentes sociais são as únicas profissionais que 

trabalham trinta horas (Frida Kahlo). 

 

 A fala da profissional proporciona inferir que a categoria profissional, em especial o 

conjunto CFESS/CRESS, tem se empenhado na luta contra a exploração do trabalho 

profissional, engajando-se na conquista da garantia da Lei em 2010, e agora em defesa de sua 

efetivação, pois essa conquista “tece possibilidades para que assistentes sociais possam 

trabalhar em condições mais favoráveis para se refazer subjetivamente dos impactos próprios 

de um tipo de trabalho que evidência situações em que os(as) usuários(as) [...] estão 

subjetivamente despotencializados(as) para viver”(SANTOS, 2010). 

 De fato, trata-se de um conquista de fundamental importância, “talvez este seja o 

movimento coletivo mais importante desses últimos anos em defesa de direitos do assistente 

social como trabalhador assalariado, mas que, como era de esperar, está sendo objeto de 

desconstrução por parte dos empregadores”(RAICHELIS, 2011, p 435). Resta seguir na luta 

traçando estratégias, não somente para a efetivação da Lei 12.317/2010, mas, também, em 

defesa de condições de trabalho que garantam qualificação profissional, ampliação e 

adequação dos espaços de trabalho, para, a partir disso, garantir aos(as) usuários(as) melhor 

qualidade nos serviços prestados.  
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 Basta relembramos da campanha Educação não é fast-food: diga não para a graduação à distância em 

Serviço Social. Atualmente a campanha esta censurada pelo judiciário, nessa campanha o CFESS buscou se 

articular com outros sujeitos na luta contra a mercantilização da educação e das formas precárias em que a  

educação vem se dando no ensino superior nos últimos anos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Estudar o mundo do trabalho e as transformações inerentes a ele, especialmente, os 

rebatimentos para o Serviço Social, e as particularidades do espaço-ocupacional no âmbito do 

“terceiro setor”, se configura de suma importância, tendo em vista que esses espaços 

demandam a intervenção de assistentes sociais, profissionais que atuam diretamente com as 

expressões multifacetadas da questão social. Desse modo, ao observar as mudanças decorridas 

da reestruturação produtiva, percebe-se que o(a) assistente social também está submetido(a) 

às transformações decorrentes desse processo. 

A aproximação com o referencial teórico adotado proporcionou uma perspectiva 

crítica acerca dos aspectos que envolvem o “terceiro setor” na sociedade capitalista, 

permitindo construir um trabalho que contextualiza o “surgimento” deste “setor”, e a análise 

dos interesses que favorecem a expansão de instituições que se localizam no âmbito do 

“terceiro setor”, no Brasil, descortinando as estratégias neoliberais que figuram nesse cenário. 

 Compreende-se que o próprio surgimento e expansão de um suposto “terceiro setor” 

na sociedade é apontado, diante de uma análise sobre o desemprego, como nova fonte de 

emprego(MONTAÑO, 2007). O próprio número de trabalhadores(as) assalariados(as) que 

este “setor” ocupava em 2012, de acordo com o  IBGE, 2.128.007 pessoas, é ínfimo quando 

comparado as 92.689.253 pessoas ocupadas no Brasil em 2009, também de acordo com o 

mesmo órgão. Esses dados apontam que apenas uma pequena parcela da população brasileira 

é empregada pelo “terceiro setor”, e é sabido que, entre essa população, situa-se um número 

desconhecido de assistentes sociais. 

 Tendo em vista que um problema de pesquisa a ser estudado numa pós-graduação se 

localiza num tempo e espaço objetivo, e que nem sempre a amplitude da pesquisa corresponde 

ao desejo do(a) pesquisador(a), foi necessário recortar e localizar o objeto problematizado. 

Dessa forma, pesquisou-se em que condições e relações de trabalho estão submetidos os(as) 

trabalhadores(as) do “terceiro setor”, porém, apenas particularizando a categoria de 

assistentes sociais e alguns aspectos relativos à inserção profissional na cidade de 

Mossoró/RN.  

 Outrossim, esse trabalho teve por finalidade ampliar, na categoria profissional, o 

debate acerca do “terceiro setor”, mais especificamente, indagando quais são as condições de 

trabalho dos(as) assistentes sociais que atuam nas diversas instituições do chamado “terceiro 

setor” na cidade de Mossoró/RN. Para tanto, desenvolveu-se um mapeamento, na cidade, das 
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instituições que possuem assistentes sociais no seu quadro de profissionais, e, por meio de 

pesquisa de campo, buscou-se analisar os principais desafios apresentados por essas 

instituições ao trabalho profissional. 

 No tocante ao mapeamento geral das instituições, constatou-se que houve um aumento 

significativo destas em Mossoró, passando, o número das que são registradas no Conselho 

Nacional de Assistência Social, de 8 em 2005, para 83 em 2012. Dessas 83 instituições, 22 

são cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social da cidade, as quais somadas as 

2 instituições do sistema “esse” contabilizou-se as 24 instituições nas quais averiguou-se a 

existência de profissionais do Serviço Social. 

 Como apenas 7 instituições possuíam assistentes sociais contratadas, e uma instituição 

não aceitou participar da pesquisa, conseguiu-se identificar, apenas, o perfil de 6 instituições. 

Das particularidades apresentadas, destacou-se o fato de metade das instituições se 

identificarem enquanto filantrópicas, seguindo uma tendência do passado, na qual a 

filantropia era vinculada a área da saúde – a qual teve maior incidência no tocante às áreas de 

atuação(83,30% das instituições). 

 Porém, destacou-se, também, o fato das instituições desenvolverem atividades em 

variadas áreas, sendo as de maior incidência saúde, assistência social que também se destacou 

na pesquisa(66,64% das instituições), e educação que é uma das atividades presentes nesse 

novo contexto de refilantropização da questão social, sobretudo nas instituições voltadas para 

o trabalho nas áreas rurais. 

 No tocante à questão do financiamento, se confirmou a tendência da parceria entre 

“setores”, de modo que das 6 instituições pesquisadas, 4 recebem financiamento do Governo 

Federal, o que legitima o corte orçamentário nas políticas sociais, na perspectiva da negação 

da garantia dos direitos sociais.  

 Outra forma de financiamento, que também pôde ser identificada pela pesquisa, é o 

telemarketing, uma tendência mais recente utilizada para a captação de recursos, o qual é feito 

através de ligações telefônicas direcionadas à sociedade civil, propagando o apelo da 

solidariedade a toda população, desde o(a) mais simples trabalhador(a) ao(a) grande 

empresário(a), negando a perspectiva de classe inerente às expressões da questão social. 

 Aqui, não se pode deixar de mencionar o fato de que, na maioria dos espaços 

ocupacionais do “terceiro setor”, a atuação profissional do assistente social se dá mediante o 

desenvolvimento da filantropia, o que representaria uma contradição para o Serviço Social. 

Porém, estudos desenvolvidos a partir de Montaño(2007)  possibilitaram visualizar que não é 
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a profissão de Serviço Social que passa a ser desenvolvida como filantropia, mas sim, a 

atividade prática, as ações, os projetos desenvolvidos pela sociedade, que acontecem sobre o 

prisma da “ajuda” e “solidariedade”. Entretanto, é notório que este fato possui grande 

repercussão para o Serviço Social, pois sendo o(a) assistente social o(a) profissional que 

possui, por matéria prima, as expressões da questão social, observa-se, com a retirada do 

Estado, um processo de redimensionamento do espaço de sua atuação, gerando grandes 

desafios para a profissão, sobretudo nas instituições do “terceiro setor”. 

 Sendo assim, é relevante mencionar que, ao pesquisar acerca dos principais desafios 

apresentados pelo “terceiro setor”, destacou-se a insegurança quanto aos recursos 

financeiros, apontada por 4 assistentes sociais. Isso se dá devido ao fato de, na maioria das 

instituições do “terceiro setor”, a aprovação e o desenvolvimento de projetos dependerem da 

necessidade do financiamento para a efetivação das atividades. A ausência de financiamento 

pode repercutir, também, na instabilidade do vínculo empregatício, porém na pesquisa de 

campo, realizada nas instituições do “terceiro setor” em Mossoró/RN, essa realidade não ficou 

comprovada, tendo em vista que a maioria das assistentes sociais (10 profissionais) trabalha 

de 3 a mais de 10 anos nas respectivas instituições.  

 Outro desafio apontado foi a necessidade de adaptação dos projetos nacionais a 

realidade da cidade de Mossoró/RN. Outros desafios rebatem nas condições e relações de 

trabalho; um relaciona-se à ausência de sala para o Serviço Social, de modo que, das 14 

assistentes sociais que participaram da pesquisa, 8 mencionaram não possuir sala específica 

para o Serviço Social. Isso pode refletir diretamente na qualidade dos serviços prestados aos 

usuários, comprometendo, inclusive, o sigilo profissional.  

 Foi apontado por uma profissional, o fato de ser desafiante estar à frente de mais de 

uma atividade, absorvendo, nas trinta horas semanais, um grande volume de trabalho, o que 

remete a figura do(a) trabalhador(a) polivalente. Essa situação aponta para a necessidade de 

maior contratação profissional, necessidade esta citada pela própria assistente social. Entre 

outros desafios citados, destacou-se: pouca autonomia profissional, questões burocráticas e 

estrutura física. 

 Na análise das condições e relações de trabalho, teve destaque o fato de 50% das 

assistentes sociais chegarem às instituições por meio de indicação, o que pode repercutir 

fortemente na autonomia relativa destas profissionais. Aqui, enfatiza-se, mais uma vez, uma 

particularidade inerente ao “terceiro setor” o caso da não realização de concurso, dada a 

realidade de este ser destinado aos cargos públicos. Dessa forma, percebe-se a fragilidade do 
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vínculo empregatício no “terceiro setor”, devido ao fato da inserção profissional se dá através 

de indicação ou seleção, o que não garante estabilidade nem efetivação dos vínculos.  

 A pesquisa mostrou, ainda, que das 14 assistentes sociais que participaram, apenas 2 

não possuíam carteira assinada, 1 delas é aposentada e trabalha como voluntária; aqui, frisa-se 

mais uma vez, que embora o dado apresentado seja relativamente positivo, se faz necessário 

destacar a necessidade da carteira assinada, pois esse requisito é indispensável para a 

efetivação dos direitos relativos ao trabalho. Quanto à remuneração salarial, destacou-se o 

fato de 57,1% das profissionais possuírem como renda mensal de 3 a 4 salários mínimos; 

também foi apontado por uma profissional como desafio e limite relacionado às condições e 

relações de trabalho, o atraso do pagamento e o não reajuste salarial. Assim, mediante essa 

realidade, reitera-se mais uma vez, a importância da luta que o conjunto CFESS/CRESS vem 

fazendo em defesa do Projeto de Lei Nº 5.278/2009, o qual dispõe sobre a existência de um 

piso salarial para o(a) assistente social.  

 Destaca-se que está em curso um abaixo-assinado, criado pelo CFESS, pela aprovação 

do referido projeto de Lei, o qual já conta com a assinatura de mais de 24.000 pessoas, essa 

luta se constitui de fundamental importância para a categoria que luta cotidianamente em 

defesa da garantia de direitos e das “políticas públicas pela população usuária do serviço 

social, [...], diante do grande número de profissionais que recebem baixos salários, em um 

sistema capitalista que precariza as condições de trabalho”
100

. 

 Com relação aos direitos trabalhistas, percebe-se uma relação com o dado referente à 

assinatura das carteiras de trabalho, apenas 2 profissionais mencionaram não dispor dos 

direitos trabalhistas citados pela pesquisa, sendo uma delas aposentada, a qual trabalha 

voluntariamente. Já, no caso da qualificação profissional, muito embora a maioria das 

profissionais (10 assistentes sociais) tenha afirmado à existência dessa política, ela está 

voltada apenas para cursos, treinamentos, grupos de estudos, entre outros. Chama a atenção o 

fato de não haver nenhum incentivo relacionado à pós-graduação, dada a importância que esta 

ocupa no contexto atual para aqualificação profissional.  

 De modo geral, a maioria das profissionais (8 assistentes sociais) caracterizaram as 

condições e relações de trabalho, como sendo favoráveis, excelentes, regulares e justas; mas, 

também destaca-se algumas falas das profissionais, que ressaltaram que as condições e 

relações de trabalho eram parcialmente favoráveis, por desenvolverem ações que fogem 

                                                 
100

Texto organizado pelo CFESS, retirado do site: 

https://secure.avaaz.org/po/petition/Pela_aprovacao_do_projeto_de_lei_no_52782009_PL_piso_salarial_de_assi

stentes_sociais/?copy. Acesso em 01 de novembro de 2013.  

https://secure.avaaz.org/po/petition/Pela_aprovacao_do_projeto_de_lei_no_52782009_PL_piso_salarial_de_assistentes_sociais/?copy
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completamente ao âmbito das atribuições e competências dispostas na Lei de regulamentação 

da profissão, tais como panfletagem e a organização de aniversários. De acordo com uma 

assistente social (Frida Kahlo) essa situação barra a autonomia profissional, a profissional 

destacou, ainda, a ausência de autonomia como um limite, por não poder desenvolver, no 

trabalho, o que aprendeu na academia, causando um distanciamento entre formação e 

exercício profissional.  

 Soma-se a isso, outra questão importantíssima que foi comprovada pela política 

institucional: um percentual de metas para a produtividade profissional, que é efetivado por 

meio de relatórios quantitativos, indicadores de desempenho, mapas estatísticos, entre outros. 

Isso demonstra que essas instituições adotam metas de produtividades que se baseiam em 

modelos tecnológicos, nas quais se percebe uma captura da subjetividade profissional pela 

produção capitalista.  

 Quanto às questões que se colocaram de forma positiva ou favoráveis, foram citadas 

por algumas assistentes sociais: a autonomia profissional, o respeito e a valorização, a 

garantia do espaço profissional e a adoção das 30 horas semanais pelas instituições. Na 

análise da efetivação da Lei Nº 12.317/2010, verificou-se que das 6 instituições pesquisadas, 

apenas 1 não garante as 30 horas semanais para as assistentes sociais, foi frisado por 1 

profissional(Indira Gandhi) que elas mesmas não sentiram a necessidade da redução, devido 

ao trabalho está diretamente relacionado à militância política, porém a mesma faz uma 

ressalva ao enfocar a importância da lei no combate a super exploração do trabalho e como 

forma de lutar por melhores condições de trabalho. As outras instituições não demonstraram 

resistência quanto à adoção da Lei, de modo que as profissionais já estão, há dois anos, 

trabalhando 30 horas semanais.  

 Já, a importância da efetivação da Lei Nº 12.317/2010 foi destacada pela maioria das 

profissionais, as quais mencionaram que essa conquista foi de suma importância devido essa 

redução na carga horária, buscando garantir melhor qualidade de vida para os(as) 

profissionais, sendo essa conquista, demarcada por algumas profissionais, como uma grande 

valorização profissional, pois possibilita dispor desse tempo livre para a vivência do lazer, - e 

a busca por aperfeiçoamento profissional. Também foi destacado o fato da redução se dá sem 

a redução salarial, o que valorizou financeiramente o trabalho profissional. Outras questões 

foram destacadas em relação à conquista das 30 horas, como, por exemplo, uma melhor 

sistematização do tempo de trabalho, garantindo melhores benefícios para a população 

usuária. 
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 Cabe mencionar que possuindo um projeto profissional que aponta para a construção 

de uma nova sociabilidade, a categoria de assistentes sociais, enfrenta grandes desafios, não 

apenas na realidade dos espaços de inserção ocupacional na área do chamado “terceiro setor”, 

mas também nas diversas instituições públicas e privadas, nas quais o(a) assistente social é 

chamado(a) a intervir. Materializar, em suas ações, o PEPSS requer do(a) assistente social 

grande conhecimento da realidade, perpassando também pela criticidade e consciência 

política adquirida em processo de formação e capacitação profissional, bem como no âmbito 

das discussões mais amplas da categoria, promovidas pelo conjunto CFESS/CRESS e demais 

entidades da categoria (ABEPSS e ENESSO).  

 Muitas são as estratégias de luta do conjunto CFESS/CRESS em defesa desse projeto 

profissional e de melhores condições de trabalho para os(as) assistentes sociais, ao longo 

desse trabalho já foram sinalizadas algumas. Na gestão atual – tempo de luta e resistência –

merece destaque, além da árdua luta pela efetivação das 30 horas e da aprovação do piso 

salarial para assistentes sociais, o acompanhamento que vem sendo feito dos “projetos de lei 

de interesse do Serviço Social, a exemplo do PL que garante a inserção de assistentes sociais e 

psicólogos(as) na educação básica; a nova edição da campanha pela realização de concurso 

público para assistentes sociais”(RAMOS, 2012, p. 37-38) nos diversos espaços sócio-

ocupacionais que demandam a intervenção do Serviço Social.   

 O trabalho de assistentes sociais nas instituições do “terceiro setor” envolve, ainda, um 

complexo de questões em nível de Brasil, que aqui não puderam ser aprofundadas, mas que 

poderão ser abordadas, em novas pesquisas, como, por exemplo: como se dá de forma 

aprofundada, no nordeste e no Brasil, o financiamento das instituições do “terceiro setor”? 

Que montante de recursos públicos são destinadas a essas instituições? Quais são as 

implicações nas políticas sociais a partir dessa transferência de financiamento? Tais questões 

podem vir a ser pesquisadas por outros sujeitos, e/ou em outras oportunidades, porém, espera-

se aqui ter contribuído com a construção do conhecimento nessa área, a partir do problema 

formulado e dos objetivos propostos.  

 Deve-se enfatizar que o papel investigativo, no âmbito da profissão, se constitui de 

fundamental importância para delinear os aspectos que vem gerando grandes desafios aos(as) 

profissionais, na contemporaneidade; buscando compreender os rebatimentos que o(a) 

assistente social tem sofrido a partir das mudanças provenientes do mundo do trabalho. 

Conhecer a realidade que os sujeitos estão inseridos significa, também, conhecer as 

possibilidades para a intervenção desses mesmos sujeitos, para buscar-se então, além da 
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esfera da imediaticidade, dar respostas prático-conscientes, voltadas para a transformação 

social.          

Por fim, enfatiza-se que o(a) assistente social deve procurar  legitimar-se a cada dia, se 

envolvendo nas lutas sociais em defesa de melhores condições de trabalho e da qualidade dos 

serviços prestados à população, em seus respectivos espaços ocupacionais, enfrentando com 

compromisso ético-político e capacidade intelectual os desafios apresentados nos vários 

espaços sócio-ocupacionais no cotidiano profissional. E, desse modo, “sigamos em 

movimento contra a barbárie capitalista em busca de liberdade”(RAMOS, 2012, p. 39) 

sabendo que 

 

“amanhã para os jovens, os poetas explodindo como bombas, os 

passeios à beira do lago, as semanas de perfeita comunhão. Amanhã, 

as corridas de bicicletas pelos subúrbios nas noites de verão. Mas 

hoje, a luta...”(WYSTAN HUGH AUDEM).   
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APÊNCIDCE A 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL - PPGSS 

MESTRADO 

 

Prezada(o) Assistente Social, dado o interesse em pesquisar um espaço sócio 

ocupacional ,  que tem crescido em ordem de demanda e desafios para Serviço Social, a saber: 

o Terceiro Setor, solicitamos sua contribuição no sentido de responder a este questionário que 

contribuirá para a produção de dados da pesquisa intitulada “CONDIÇÕES DE 

TRABALHO E TERCEIRO SETOR: IMPLICAÇÕES CONTEMPORÂNEAS PARA 

O SERVIÇO SOCIAL”, a qual tem por Objetivo Geral: identificar e analisar as condições e 

relações de trabalho das(os) assistentes sociais inseridas(os) nas instituições do Terceiro Setor 

em Mossoró-RN. Temos por Objetivos Específicos: mapear as instituições do terceiro setor da 

cidade de Mossoró, que possuem assistentes sociais em seu quadro profissional, a fim de 

traçar o perfil das mesmas; analisar os principais desafios apresentados ao trabalho das(os) 

assistentes sociais nessas instituições. 

 

 As assistentes sociais que forem selecionadas para responderem ao questionário e a 

entrevista estarão dispensadas das questões 5, 26, 29, 30, 31 e 32 deste questionário.  

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

I – PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1 – Instituição: __________________________________________________________ 

 

2 – Enquanto Terceiro Setor, como a instituição se define:  

0.(    ) NS/NR    1.(    ) Organização Não Governamental - ONG    2.(    ) Organização Social - 

OS   3.(  ) Organização Sem Fins Lucrativos – OSFL   4.(   ) Organização da Sociedade Civil 

de Interesse público – OSCIP    5.(  ) Organização Privada Não Lucrativa   6.(   ) Fundação 

Empresarial  7.(  )Instituição Filantrópica  8.(  )Associação de Apoio  9.(  )Outro    

 9.1-Se outro, qual___________________________  

 

3 – Área(s) de atuação da Instituição(múltipla escolha):  

0.(   ) NS/NR    1.(   ) Saúde        2.(   ) Assistência social      3.(   ) Previdência  

4.(  ) Educação     5.(  ) Sóciojurídica  6.(  ) Meio Ambiente   7.(  )Questão Agrária 

6.(   )Outra    6.1- Se outra, qual_____________________ 

 

4 – Órgãos ou entidades que financiam os projetos e ações desenvolvidos pela 

instituição?__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

5 – Tomando por base as particularidades da inserção profissional no terceiro setor, quais são 

os principais desafios enfrentados em seu cotidiano profissional na instituição?  
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

II – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA(O) ASSISTENTE SOCIAL 

 

6 – Sexo:  0.(   )NS/NR  1.(   )Feminino   2 .(   ) Masculino 

 

7 – Faixa etária:  

0.(   ) NS/NR   1.(   ) 19 a 25   2.(   ) 26 a 35    3.(   ) 36 a 45   4.(   ) acima de 45 

 

8 – Cor e/ou Raça 

0.(   ) NS/NR   1. (   )Branca   2.(   ) Negro 3.(   )Mestiço  4.(    )Pardo    

5.(   )Outro 5.1 Se outro, qual_____________________   

  

9 – Estado Civil: 

0.(   ) NS/NR   1.(   )Solteira(o)   2.(   )Casada(o)    3.(   )Divorciada(o)    

4.(   )Viúva(o)     5.(   ) Outro       5.1 Se outro, qual___________________ 

 

III – PERFIL PROFISSIONAL  

A) Formação e Atuação Profissional 

 

10 – Ano de conclusão do curso de graduação: 

0.(    ) NS/NR 

1.(    ) Anterior ao ano de 1982 

2.(    ) Entre 1982 e 1992 

3.(    ) Entre 1992 e 2002 

4.(    ) Entre 2002 e 2012 

 

11 – Tempo de trabalho como assistente social: 

0. (   ) NS/NR     1.(   ) menos de 1 ano         2.(   ) 1 ano a 3 anos         

 3.(   ) 3 anos a 5 anos        4.(   ) 5 a 10 anos         5.(   ) acima de 10 anos 

 

12 – Tempo de atuação na instituição: 

0.(   ) NS/NR      1.(   ) menos de 1 ano        2.(   ) 1 ano a 3 anos  3.(    ) 3 anos a 5 anos  

4.(   ) 5 a 10 anos     5.(   ) acima de 10 anos 

 

B) Capacitação Profissional  

 

13 – Cursos de pós-graduação (Múltipla escolha) 

0.(   ) Nenhum 

1.(   ) Especialização. Especificar a área:________________________________ 

2.(   ) Mestrado. Especificar a área:____________________________________ 

3.(   ) Doutorado. Especificar a área:___________________________________ 

4.(   ) Outros. Especificar a área:______________________________________ 

 

14 – Participa ou já participou de grupos de estudo, cursos e eventos da área de Serviço 

Social? 
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0.(   ) NS/NR   1.(   ) Sim   1.1 Se sim, qual________________________________  2.(   ) 

Não     

 

15 – Bibliografia utilizada para subsidiar a intervenção profissional: 

0.(   ) NS/NR        1.(   ) especifica do serviço social 

2.(   ) especifica da área de atuação     3.(   ) Do serviço social e da área de atuação 

4.(   ) de outras áreas, quais?__________________________________ 

 

 

IV – CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO SOCIAL NA 

INSTITUIÇÃO  

 

16 – Em sua opinião há necessidade de ampliação do quadro de profissionais do Serviço 

Social na Instituição? 

0.(   ) NS/NR         1.(   ) Sim            2.(    )Não 

 

17 – Existe o setor de serviço social no seu local de trabalho? 

0.( ) NS/NR    1.(   ) Sim    2.(   ) Não    2.1 – Se não, em qual setor ela(e) está 

inserida(o)?_______________________ 

 

18 – De acordo com a organização institucional, a execução das atividades do Serviço Social 

depende da aprovação de outros setores da instituição? Quais 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

19 – Espaços físicos disponíveis para o serviço social (múltipla escolha) 

0.(   ) NS/NR   1.(   ) Nenhum       2.(   ) Sala de espera 

3.(   ) Sala de reunião           4.(   ) Mini-auditório 

5.(   ) Sala de atendimento em conjunto com outros profissionais 

6.(   ) sala de atendimento específica para o serviço social 

7.(   )Outros. Especificar_______________________________ 

 

20 – A sala utilizada pela(o) profissional Possibilita: (múltipla escolha) 

1.(   ) a garantia do sigilo profissional  

2.(   ) o arquivamento da documentação utilizada pelo serviço social 

3.(   ) a privacidade no atendimento ao usuário 

4.(   ) condições físicas favoráveis para o atendimento ao(a) usuário(a) 

5.(   )a acomodação do grupo de estagiárias(os), caso exerça a atribuição de supervisora de 

estágio. 

6.(   ) nenhuma das alternativas anteriores 

 

21 – Recursos materiais disponíveis para o serviço social na instituição(múltipla escolha 

 0.(   ) NS/NR        1.(   ) birô                   2.(   ) armário                           3.(   ) computador 

 4.(   ) ventilador   5.(   ) transporte            6.(   ) material de expediente   7.(   ) data show 

 8.(   ) Tv               9.(   ) telefone             10.(   ) DVD                              11.(   ) som 

12.(   )fax             13.(   ) ar condicionado 14.(   ) material informativo/educativo 

15.(   )nenhum     16.(   ) outros, especificar:__________________________ 
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22 – De acordo com a política Institucional há um percentual de metas para a produtividade 

profissional?  

0.(  )NS/NR   1.(  )Sim     2.(   )Não   

 

22.1 – Caso a resposta anterior seja positiva, de que forma é contabilizada a produtividade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

V – CONDIÇÕES E RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

23 – Forma de ingresso na instituição  

0.(   ) NS/NR    1.(   ) Concurso publico   2.(    )Seleção   3.(   )Indicação   

4.(   ) Voluntariado  5.(   ) Cedido(a) a instituição     6.(   )Contrato temporário/por projetos             

7.(   )Outro     7.1-(   ) Se outro, qual_________________________ 

  

24 – Possui carteira assinada 

0.(   )NS/NR     1.(   )Sim     2.(    )Não 

 

 

25 – Vínculo Empregatício (Forma de contratação)  

0.(    ) NS/NR     1.(    ) Assistente Social    2.(   ) Técnica(o) Especializada(o)    3.(   ) 

Técnica(o) Social     4.(   ) Outro  4.1-(   ) Se outro, qual__________________________ 

 

26 – Possui outros vínculos empregatícios 

0.(   )NS/NR    1.(   )Sim   1.1(   ) Se sim, quais______________________________ 2.(   

)Não 

 

27 – Jornada de trabalho na Instituição: 

0.(   ) NS/NR      1.(  ) 20 horas semanais  2.(   ) 30 horas semanais                  3.(   ) 40 horas 

semanais           4.(   ) Outra    4.1(   ) Se outro, qual:_________________________  

 

28 – Dada a importância da aprovação da Lei Nº12.317/2010 para a categoria profissional, 

você considera que a redução da carga horário de trabalho das(os) assistentes sociais, sem 

redução salarial, tem alguma repercussão em seu local de trabalho? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

29 – Renda mensal relacionada ao trabalho desenvolvido na instituição 

0.(   ) NS/NR     1.(   ) de 1 a 2 salários mínimos    2.(   ) 3 a 4 salários mínimos 

3.(   ) de 5 a 7 salários mínimos      4.(   ) 8 a 10 salários mínimos     5.(   ) acima de  10 

salários mínimos 

 

30 – Quais são os direitos trabalhistas que a instituição lhe proporciona (múltipla escolha) 

0.(   )NS/NR     1.(   )1/3 de Férias    2.(    )13ºSalário    3.(    )Gozo de férias plena/30 dias 

4.(  )Contribuição previdenciária  5.(   )Fundo de Garantia(FGTS)  6.(   ) Nenhum direito 

trabalhista 
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31 – A instituição desenvolve alguma política de qualificação profissional? 

 

0.(  )NS/NR     1.(   )Sim     2.(   )Não 

 

31.1 - Em caso afirmativo, em que consiste essa política de qualificação profissional? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

32 – Em sua opinião, como se caracteriza as condições e relações de trabalho na instituição? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

33 – Como as condições e relações de trabalho favorecem e/ou limitam a atuação da(o) 

Assistente Social? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

34 – Quais são os principais desafios relacionados às condições e relações de trabalho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

35 – Qual a relação entre as condições e relações de trabalho profissional e as possibilidades 

de materialização do projeto Ético-político do Serviço Social em seu cotidiano profissional? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL - PPGSS 

MESTRADO 

 

Pesquisa: CONDIÇÕES DE TRABALHO E TERCEIRO SETOR: IMPLICAÇÕES 

CONTEMPORÂNEAS PARA O SERVIÇO SOCIAL 

 

Discente pesquisadora: Kleylenda Linhares da Silva 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1-Em sua opinião, como se caracteriza as condições relações de trabalho na instituição? 

 

2-Como as condições e relações de trabalho favorecem e/ou limitam a sua intervenção 

profissional? 

  

3-Como você avalia a aprovação da Lei Nº 12.317/2010 – que reduz a carga horária da(o) 

assistente social para trinta horas semanais, sem redução salarial – para a categoria 

profissional e como ela vem repercutindo em seu local de trabalho?  

 

4-Quais são os principais desafios relacionados às condições e relações de trabalho? 

 

5-Tomando por base as particularidades da inserção profissional no terceiro setor, quais são 

os principais desafios enfrentados em seu cotidiano profissional na instituição? 

 

6-Qual a relação entre as condições e relações de trabalho profissional e as possibilidades de 

materialização do projeto Ético político do Serviço Social em seu cotidiano profissional? 
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APÊNDICE C 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL - PPGSS 

MESTRADO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Convidamos você a participar da pesquisa de mestrado que tem por título 

“CONDIÇÕES DE TRABALHO E TERCEIRO SETOR: IMPLICAÇÕES 

CONTEMPORÂNEAS PARA O SERVIÇO SOCIAL”
101

, e que possui por Objetivo 

Geral: identificar e analisar as condições e relações de trabalho das(os) assistentes sociais 

inseridas(os) nas instituições do Terceiro Setor em Mossoró-RN. Temos por Objetivos 

Específicos: mapear as instituições do terceiro setor da cidade de Mossoró, que possuem 

assistentes sociais em seu quadro profissional, a fim de traçar o perfil das mesmas; analisar os 

principais desafios apresentados ao trabalho das(os) assistentes sociais nessas instituições. 

  Para a produção de dados, será utilizado um questionário com perguntas abertas e 

fechadas, bem como entrevista semiestruturada, ambos direcionados ao alcance dos objetivos 

propostos. Este estudo prevê riscos mínimos, tais como possíveis constrangimentos ou 

desconfortos durante a aplicação dos questionários e/ou efetivação da entrevista por meio da 

gravação de voz, os quais pretendemos evitar por meio da garantia do anonimato nos 

resultados da pesquisa e da realização da coleta de dados em ambientes cuja privacidade dos 

sujeitos participantes seja respeitada, estando presente apenas a estudante responsável pela 

pesquisa. A(o) senhora(o) não é obrigada(o) a responder aquilo que não desejar, podendo 

solicitar interrupções a qualquer tempo e recusar resposta a alguma pergunta que considere 

inconveniente ou desnecessária. Poderá também desistir da pesquisa em qualquer momento, 

mesmo que tenha assinado este termo de consentimento. O tempo da aplicação do 

questionário e a duração da entrevista será de acordo com sua disposição. 

 A(o) senhora(o) não terá nenhum gasto financeiro por qualquer procedimento 

executado por essa pesquisa. A pesquisadora se compromete a ressarcir e/ou indenizar 

qualquer prejuízo desde que devidamente comprovados. 

Esperamos que o resultado da pesquisa, possa contribuir para o aprofudamento do 

conhecimento acerca das condições de trabalho das(os) assistentes sociais que atuam no 

terceiro setor em Mossoró-RN, bem como possa apontar os principais desafios enfrentados 

pelas(as) profissionais nessas instituições. Evidenciado os aspectos a serem  refletidos 

coletivamente e apontando entratégias de enfrentamento das dificuldades apontadas que 

venham  a contribuir, assim, para uma melhor qualificação dos processos de trabalho 

desenvolvidos nessa área de atuação profissional. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 Declaro que após ter sido informada(o) sobre os motivos, objetivo e procedimentos da 

pesquisa de mestrado intitulada “CONDIÇÕES DE TRABALHO E TERCEIRO SETOR: 

                                                 
101

 Utilizou-se esse título ao longo da efetivação da pesquisa de campo, porém na finalização da dissertação um 

novo título foi pensado para que se pudesse melhor contemplar o problema e objetivos da pesquisa. 
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IMPLICAÇÕES CONTEMPORÂNEAS PARA O SERVIÇO SOCIAL”
102

, desenvolvida 

sob a responsabilidade de Kleylenda Linhares da Silva, estudante do Curso de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em  Serviço Social(PPGSS) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), Natal-RN, sendo a mesma orientada pela Prof.ª  Drª Sâmya 

Rodrigues Ramos Vinculada ao PPGSS, e tendo sido garantido o anonimato das minhas 

declarações, bem como o direito de me retirar da pesquisa em qualquer fase do seu 

desenvolvimento, sem que isso traga algum prejuízo para mim, que não terei nenhuma 

despesa financeira devido a minha participação e que poderei pedir novos esclarecimentos em 

qualquer tempo na realização da pesquisa, concordei, espontaneamente, em participar desta 

pesquisa. 

Mossoró, ____/____/____ 

Assinatura da(o) entrevistada(o): _________________________________ 

Nome da(o) entrevistada(o): _____________________________________ 

 

 

Quaisquer esclarecimentos, favor entrar em contato com: 

Kleylenda Linhares da Silva – Mestranda do PPGSS/UFRN 

Rua Maria Vieira Fernandes, N°1538, Abolição IV, Mossoró-RN, CEP: 59.614-250. 

Fone: (84) 8702-9431/ (84)9992-0018  E-mail: kleylenda@hotmail.com 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN (CEP-HUOL) 

Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, Natal-RN Cep: 59.072-970 

Fone: (84) 3342-5003/(84) 3215-3135 E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102

 Idem. 

 

mailto:kleylenda@hotmail.com
mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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APÊNDICE D 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu,__________________________________________________, depois de entender 

os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “CONDIÇÕES DE TRABALHO E 

TERCEIRO SETOR: IMPLICAÇÕES CONTEMPORÂNEAS PARA O SERVIÇO 

SOCIAL” poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta 

de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, 

AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Kleylenda Linhares da Silva a realizar a 

gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora 

acima citada em garantir-me os seguintes direitos: 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Kleylenda Linhares da Silva, e após esse período, 

serão destruídos; 

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

________________________________________________________ 

PARTICIPANTE DA PESQUISA 

_________________________________________________________ 

KLEYLENDA LINHARES DA SILVA 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL 

 

MOSSORÓ/RN, _______/________/________. 
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APÊNDICE E 

 

 

CARTA ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO SEDIADORA 

 

Por ter sido informado(a) verbalmente e por escrito sobre os objetivos e metodologia 

da pesquisa intitulada: CONDIÇÕES DE TRABALHO E TERCEIRO SETOR: 

IMPLICAÇÕES CONTEMPORÂNEAS PARA O SERVIÇO SOCIAL, sob a 

responsabilidade de Kleylenda Linhares da Silva, mestranda do Programa de Pós-Graduação 

em Serviço Social da UFRN, orientanda da Profª Dra. Samya Rodrigues Ramos(PPGSS-

UFRN), autorizo que sua realização tenha como instituição sediadora 

___________________________________________________________, e concordo em 

autorizar a realização da entrevista e aplicação dos questionários nesta Instituição que 

represento. 

Esta autorização está condicionada à aprovação prévia da pesquisa acima citada por 

um Comitê de Ética em Pesquisa e ao cumprimento das determinações éticas propostas na 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – CNS. 

O descumprimento desses condicionamentos assegura-me o direito de retirar minha 

anuência a qualquer momento da pesquisa. 

 

                       Mossoró/RN,____de_______________de 2013. 

 

            ________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo 
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ANEXO – PARECER FINAL DO COMITÊ DE ÉTICA DO HUO 
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