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Introdução 

O enfrentamento das refrações da questão social, através da judicialização, da 
criminalização da pobreza e da assistencialização das políticas sociais, torna a garantia 
de direitos um desafio cotidiano. Nesse sentido, este texto apresenta uma analise 
preliminar da realidade dos assistentes sociais que atuam nas instituições de natureza 
pública do campo sociojurídico no Estado do Rio de Janeiro/Brasil, mais precisamente, 
no Tribunal de Justiça (TJ), no Ministério Público (MP), na Secretaria da Casa 
Civil/Departamento de Ações Sócio-Educativas (DEGASE) e na Secretaria de Estado 
de Administração Penitenciária (SEAP). Para isso, a Comissão Sociojurídica do 
Conselho Regional de Serviço Social do Estado do Rio de Janeiro/Brasil realizou um 
levantamento prévio de dados referentes à inserção de assistentes sociais nas 
instituições, o quantitativo de profissionais e o vínculo trabalhista, sendo delineadas as 
condições de trabalho dos assistentes sociais.  

O trabalho produz uma reflexão sobre o contexto sociopolítico, os dilemas éticos e 
operacionais postos aos assistentes sociais que atuam nos espaços sócio-ocupacionais 
supracitados. Busca contribuir para o redimensionamento das estratégias profissionais, 
de modo a responder ética e tecnicamente as demandas, sobretudo, para a reafirmação 
dos compromissos ético-políticos, assumidos pela categoria.  

Nesse sentido, o trabalho privilegia as repercussões nas configurações das relações 
trabalhistas, nas políticas públicas institucionais e o rebatimento na prestação de serviço 
ao usuário.  
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O trabalho dos assistentes sociais nas instituições públicas que compõem o campo 
sociojurídico  

Nessa perspectiva, abordar a temática implica, inicialmente, pensar o conjunto de 
mudanças que vêm se processando na relação entre Estado-Sociedade na 
contemporaneidade, sob os ideários do neoliberalismo que coloca o mercado como 
instância mediadora da sociabilidade. Desse modo, o Estado busca modernizar a sua 
gestão através da implementação da reforma administrativa, pautada na Lei de 
Responsabilidade Fiscal que pressupõe a redução de gastos e também a minimização da 
intervenção estatal na questão social. 

BRAZ (2007) define que atualmente o país se encontra diante de uma nova fase do 
neoliberalismo, em que o Estado tem recuperado parcialmente seu papel como 
garantidor/financiador dos espaços de acumulação de capital no país (p. 51). A 
primeira fase do projeto neoliberal consistiu basicamente na liquidação de grande parte 
da estrutura estatal por meio de privatizações criminosas.  A segunda fase, nos termos 
do autor, vem evidenciando o casamento do grande capital industrial com o capital 
bancário, o ingresso dos capitais voláteis e especulativos de curto prazo e o 
repatriamento dos lucros auferidos na periferia do capitalismo brasileiro (idem, p. 52).  

BEHRING & BOSCHETTI (2007) explicitam que é impossível tratar de Reforma de 
Estado sem se identificar, inicialmente, que o termo é, sem dúvida, um patrimônio da 
esquerda (p. 149), à medida que sua construção histórica se dá em contextos onde, 
embora se tenha, em geral, renunciado às estratégias revolucionárias - havia um 
compromisso na luta pelos direitos e por melhores condições de vida e trabalho para as 
classes trabalhadoras. Portanto, a utilização do termo para identificar as mudanças 
ocorridas no Brasil a partir dos anos 1990 pode ser considerada “uma apropriação 
indébita e fortemente ideológica” (2007:149), já que objetiva encobrir ações que, na 
contramão da herança histórica do termo - guardam relação direta com as propostas da 
social-democracia – visam, em última instância, dar materialidade às proposições do 
ideário neoliberal.  

 A contrarreforma em curso, de acordo com JUCÁ (2003), se concentra a partir do 
enfrentamento das crises que se dará através da redução do papel do Estado como 
executor ou prestador direto de serviços e ampliação de seu papel como regulador, 
indutor e mobilizador dos agentes econômicos e sociais. Como característica haverá a 
poupança negativa e a crescente perda de crédito por parte do Estado, tornando-o 
incapaz de realizar políticas públicas; pelo modo estatizante de intervenção do Estado, o 
que significa o esgotamento do Welfare State e dos países comunistas e pelo modelo 
burocrático de gestão pública, marcado pelos altos custos e baixa qualidade dos serviços 
públicos  

Para promover a discussão dos impactos da contrarreforma na gestão dos recursos 
humanos das instituições, onde tal proposta revela o aprofundamento do compromisso 
do Estado com a lógica neoliberal, é fundamental compreender o modelo de 
administração gerencial em vigor. Nesse sentido, vale destacar que, dentre as principais 
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características do modelo em tela, está a terceirização de atividades auxiliares ou de 
apoio, que passam, então, a serem licitadas competitivamente no mercado (JUCÁ, 
2003:7-8). Pode-se afirmar, assim, que dentre as conseqüências mais imediatas deste 
modelo de gestão está o estabelecimento de medidas de “(...) ataque aos serviços e aos 
servidores públicos, com degradação das condições de trabalho, arrocho salarial e a 
conseqüente precarização dos serviços prestados.” (BRAZ, 2007:56)  

Observa-se que a nova ótica dos Estados Nacionais quanto ao seu próprio papel 
repercutiu nos órgãos, instituições e serviços públicos. Abandonaram o estilo 
protecionista em relação às atividades de interesse público, inclusive no campo do 
financiamento, passando a demandar no âmbito da Administração Pública critérios de 
eficiência similares ao do setor privado. O enfoque de Qualidade no campo dos serviços 
considera a natureza destes como bens públicos, e, portanto, com acesso garantido 
constitucionalmente. No Brasil, a discussão sobre Qualidade e suas conseqüências na 
gestão pública se materializa inicialmente em 1991, no Governo Collor, através do 
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. A partir de então, se insere 
gradativamente em todas as instâncias e níveis da federação O objetivo é aumentar a 
Qualidade dos Serviços, dotando a gestão pública de aspectos competitivos a partir do 
controle dos resultados, articulados com a missão institucional, tendo como meta o 
alcance de respostas de “interesse público”. 

A Reforma do Estado brasileiro foi abortada em face do projeto neoliberal, cedendo 
espaço para o processo de administração gerenciada pela lógica do mercado. As 
modificações ideológicas decorrentes do neoliberalismo se expressaram na diminuição 
do papel do Estado no trato da questão social, na valorização do mercado como forma 
de obtenção de serviços sociais e na ênfase no individualismo, com a privatização da 
parte potencialmente lucrativa do setor público, aumentando critérios de seletividade, 
limitando o ingresso e a permanência em programas, desencorajando o uso dos serviços 
sociais públicos, enfim, modificando a organização da proteção social.  

O déficit público tornou-se o grande vilão do crescimento econômico e, em seu nome, 
mudanças ocorreram nas relações com estados e municípios. SINGER (1999) expôs que 
a União pressionou as demais esferas governamentais, no sentido de negociar e diminuir 
suas dívidas. Tal processo também trouxe rebatimentos na política de contratação de 
servidores públicos, que tiveram sua imagem desqualificada perante a sociedade 
brasileira.  

A ênfase governamental direcionada para otimização de recursos é fundamentada na 
criação da Lei Complementar nº 101 de 2000 (LRF), que estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo nos preceitos 
constitucionais (Capítulo II do Título VI da CF). A argumentação de alguns governos 
para a diminuição das despesas, principalmente o controle de gastos com pessoal, 
fundamentada na LRF, vem dificultando a efetivação de políticas sociais públicas, 
provocando a diminuição dos postos de atendimento à população empobrecida nos 
estados e municípios, e favorecendo as parcerias entre o poder público e o terceiro setor 
que se traduzem inúmeras vezes em contratações precárias de profissionais e 
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implementação de serviços sem a estrutura mínima para funcionamento. Conforme 
aponta Raichelis (2009), a redução de verbas e de pessoal, e, as formas precarizadas de 
contratação de pessoal no setor público obscurecem a lógica perversa de 
desregulamentação das funções sociais públicas do Estado e encolhem as expectativas 
de inserir as ações públicas na arena do direito.  

Estes elementos permeiam as relações e condições de trabalho dos assistentes sociais 
que estão inseridos no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, no Departamento de 
Ações Sócio-Educativas e na Secretaria de Estado e Administração Penitenciária, 
atingindo o exercício profissional.    

Nas duas últimas décadas os assistentes sociais inseridos nas instituições que compõem 
o campo sociojurídico vivenciaram o preconceito em relação às suas práticas 
profissionais pelo fato de atuarem em espaços marcados por uma rigidez burocrática e 
coercitiva, desconsiderando as contradições fundamentais que marcam o exercício 
profissional do Serviço Social (Iamamoto,1998). 

Colmán (2004) citado por Alapanian et alli (2006) afirma que, se nos anos que 
antecedem o Movimento de Reconceituação o campo sociojurídico era reconhecido 
como um espaço sócio-ocupacional de referência para a categoria, tal avaliação cai no 
ostracismo a partir dos anos oitenta, com a valorização das práticas profissionais 
voltadas para os movimentos populares. Deste modo, além de entender as possibilidades 
profissionais que o campo sociojurídico proporcionava, era necessário compreender as 
referências teórico—metodológicas que poderiam ser incorporadas a essa discussão e 
que coadunavam com o objetivo hegemônico da categoria na atualidade.   

Ao longo dos anos a Comissão sociojurídica tem buscado aprofundar o debate sobre as 
particularidades desse espaço sócio-cupacional. Dentre essas, é possível destacar o fato 
de serem espaços marcados pela garantia de direitos, a partir da legislação que norteia 
suas naturezas institucionais. Contudo, possuem práticas hierarquizadas, autoritárias que 
expressam o positivismo jurídico como forma de abafar os conflitos inerentes à vida 
social numa sociedade capitalista.   

Há que se chamar a atenção como aponta Iamamoto (2003) que estas instituições são 
estruturas marcadas por uma cultura organizacional com baixo potencial democrático, 
onde a burocracia, hierarquia e autoridade são elementos norteadores de processo de 
gestão. 

Pensar sobre o exercício profissional nessas instituições se constitui um grande desafio 
diante do paradoxo que apontam os marcos legais, pautados no princípio da democracia, 
dos direitos, e da cidadania, e a fragilidade para efetivá-los.  A atuação do assistente 
social assume então um papel contraditório diante da lógica institucional punitiva, e da 
adoção das referências postas no projeto ético-político que norteia a profissão.  
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Observe-se ainda que num contexto onde os ajustes neoliberais dão a tônica  das 
políticas públicas, os assistentes sociais defrontam-se com o conservadorismo e o 
empobrecimento das práticas profissionais cotidianamente.  

Com base nas discussões sobre o fazer profissional neste campo foram acrescidas ao 
debate análises a respeito da dimensão ética da atuação profissional nos seus diversos 
aspectos, observando os impasses da prática do assistente social, e ressaltando a Lei de 
Regulamentação da profissão no que tange as competências e atribuições privativas do 
profissional.  

A partir dessa perspectiva a comissão sociojurídica do Conselho Regional de Serviço 
Social do Rio de Janeiro/Brasil, entre outras atividades, buscou compreender as 
especificidades do trabalho dos assistentes sociais no campo sociojurídico. Em 2009 foi 
realizado um primeiro levantamento com dados referentes ao período de constituição do 
quadro técnico nas instituições, o quantitativo de profissionais e o vínculo trabalhista. 

A sucinta análise do histórico do Serviço Social no campo sociojurídico no Estado do 
Rio de Janeiro permite observar que: 

- No Tribunal de Justiça o ingresso dos primeiros assistentes sociais se inicia na década 
de 1930, com profissionais cedidos por instituições de assistência social e de ensino. Na 
década de 40, a formalização do quadro acontece com um concurso público que efetiva 
10 assistentes sociais. A partir da década de 80, ocorre a gradual ampliação quantitativa 
e qualitativa do número de profissionais, com atuação nas Varas de Execuções Penais, 
Varas da Infância, da Juventude e do Idoso, Varas de Família, as Varas de Órfãos e 
Sucessões.  

Nos anos 90 surgem outras esferas de intervenção para o Serviço Social na estrutura do 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro: Creche, Departamento de Saúde, Núcleos 
Regionais da Corregedoria (recursos humanos), Escola de Administração (treinamento e 
capacitação); Comissão Estadual Judiciária de Adoção; Justiça Itinerante; Gabinete da 
Presidência (Diretoria de Projetos Especiais do TJ). A partir de 2000, são incorporados 
os Juizados Especiais Criminais, as Varas Criminais, os Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar; e as Centrais de Penas e Medidas Alternativas na estrutura 
institucional. Estes últimos espaços sócio-ocupacionais concentram o maior número de 
profissionais terceirizados e/ou cedidos por convênios com ONGs e o Poder Executivo 
estadual e Municipal. 

- Na SEAP a inserção dos assistentes sociais se deu na década de 40 também com a 
participação de profissionais cedidos. O Serviço Social Penitenciário propriamente dito 
foi fundado na década de 50, e, com a aprovação do Regime Penitenciário a Assistência 
Social foi constituída nos estabelecimentos penais dentro da estrutura da 
Superintendência do Sistema Penitenciário (SUSIPE). Na década de 70, a SUSIPE 
passa a ser o Departamento do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro (DESIPE) e 
ocorre a fundação da Divisão de Serviço Social, instância de gerência técnica dos 
profissionais.  Em 2005, O DESIPE é transformado em Secretaria de Estado de 
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Administração Penitenciária (SEAP). A Divisão de Serviço Social ganha status de 
Coordenação, concentrando a gerência técnica e administrativa dos profissionais, 
estando subordinada a Subsecretaria de Tratamento Penitenciário.  

- O DEGASE foi criado na década de 90 no Estado do Rio de Janeiro, tendo o Serviço 
Social desde sua fundação, para executar o processo de descentralização da política de 
atendimento aos adolescentes em conflito com a lei, substituindo o Governo Federal no 
papel de executor de ações diretas nesta área. Inicialmente ingressaram 31 assistentes 
sociais através do único concurso organizado pelo órgão e incorporados outros 32 
profissionais sob o regime de contrato. No final da década de 90, foram convocadas 
mais de 70 profissionais através de concurso. Contudo, tal processo não inibiu o 
ingresso de profissionais em desvio de função, situação que perdurou até o ano de 2007, 
quando a contratação passou a ser por seleção pública. Contudo, em 2008, a fim de 
preencher vagas para a área de tratamento sobre drogas, realizaram contratações por 
seleção curricular. 

- A inserção de assistentes sociais no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
data da primeira metade da década de 90, quando houve a lotação de um profissional no 
4º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude 
(4º CAOPJIJ) através de concurso público. O processo de redemocratização do país foi 
para o Ministério Público em especial, um período de redefinição e ampliação de suas 
funções, destacando a ampliação da atuação na tutela dos interesses difusos e coletivos 
que conduziu, por conseqüência, ao incremento das atribuições do Serviço Social. 
Atualmente, o MP conta com quase 30 profissionais, lotados em Centros de Apoio 
Especializados (Infância e Juventude e Cível) e Centros de Apoio Administrativo 
Institucional localizados em várias regiões do estado. Daquele total, apenas 4 foram 
contratados através de concurso público. Nesse sentido, é possível inferir que mais de 
80% dos profissionais mantém vínculo precarizado com a instituição, seja através da 
ocupação de cargo comissionado, seja através de cessão de outro órgão ou empresa 
pública. 

Pode-se analisar que, de modo geral, tanto o aumento de profissionais nas instituições 
onde a inserção do Serviço Social é mais antiga, quanto o surgimento de quadros 
profissionais naquelas mais jovens são atravessados pelo processo de redemocratização 
do país, pelo reordenamento jurídico expresso na Constituição de 1988 e, pelas 
legislações específicas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). Pode-se 
destacar que a década de 90 e o início do ano 2000, representam marcos na realização 
de concursos públicos nas diferentes instituições do campo sociojurídico, com a 
contratação de significativo número de assistentes sociais, em especial no Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, conforme se pode observar na tabela abaixo: 

   Tabela 1 - Período de inserção dos assistentes sociais 

  

Década de ingresso 

 

Ano do Último 
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Instituições 

 

inicial Concurso Público 

 

Tribunal de Justiça 

 

30 

 

2003 
 

SEAP 

 

50 

 

1998 
 

DEGASE 

 

90 

 

1998 
 

Ministério Público 

 

90 

 

2001 

   Dados fornecidos pelos profissionais em 2009 

Atualmente, observa-se uma curva descendente no que tange à realização de concursos 
nesses espaços sócio-ocupacionais e, inversamente, uma curva ascendente no que se 
refere à inserção profissional através de convênios, contratos temporários, nomeação de 
cargos comissionados e cessão de assistentes sociais entre os diferentes órgãos da 
administração pública nas esferas municipais, estaduais e federais, visando suprir a 
demanda de profissionais para a execução dos serviços.  

Os dados permitiram considerar que as instituições mais antigas como o TJ e a SEAP 
apresentam o maior quantitativo de profissionais, respectivamente 300 e 62 contratados 
através de concursos públicos. Embora, em ambas aconteça a presença expressiva de 
assistentes sociais cedidos, desviados de função e com contratos precários. No caso da 
SEAP este quantitativo é de 48, que se opõe aos 46 concursados e, em relação ao TJ, 
ainda não foi possível sistematizar o quantitativo de assistentes sociais que não 
pertencem ao quadro efetivo. O DEGASE tem no seu quadro funcional 49 assistentes 
sociais, e 13 estão vinculados à instituição através de contrato temporário, cessão de 
outros órgãos, ou ainda presentes em cargos comissionados. Percebe-se que o 
acirramento da crise na política de atendimento às crianças e adolescentes em situação 
de risco atualiza velhas práticas assistencialistas  

Como se pode verificar na tabela 2, a composição atual do quadro de profissionais no 
Ministério Público mostra a lógica perversa do modelo de administração gerencial 
adotado, que se caracteriza pela estagnação quanto à abertura de novos postos de 
trabalho, pelo estabelecimento de novas formas de vínculo trabalhista, pela precarização 
das relações de trabalho e pela inobservância da regulamentação profissional, percebida 
especialmente no processo de seleção dos assistentes sociais, que vem sendo, via de 
regra, realizado por agentes institucionais que não detém conhecimentos sobre a 
profissão de Serviço Social.   
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   Tabela 2 –Quantitativo assistentes sociais por natureza do contrato de trabalho   

 

Instituições 

Cargo efetivo Outros vínculos ٭ 

 

Tribunal de Justiça 

 

300 

 

Sem informação 
 

SEAP 

 

48 

 

46 
 

DEGASE 

 

49 

 

13 
 

Ministério Público 

 

04 

 

26 
   Dados fornecidos pelos profissionais em 2009 
   * contrato temporário, cessão de outros órgãos, cargos comissionados. 

No Tribunal de Justiça a criação de novas Varas especializadas e o volume das antigas 
demandou uma reorganização administrativa que vem colocando em cheque a 
capacidade laborativa e intelectual do assistente social através da segmentação, 
fracionamento, e fragmentação da intervenção do Serviço Social. O quantum crescente 
de processos, decorrente da ilusão do acesso amplo e irrestrito da população à justiça é 
inversamente proporcional, ao número de profissionais. O adoecimento do profissional 
torna-se a expressão mais direta da extenuação a que vem sendo submetidos os 
Assistentes Sociais.  

Recentemente a nucleação dos assistentes sociais, juntamente aos psicólogos, em áreas 
regionais redimensionadas, visa apenas a atender um número maior de processos, sem a 
contrapartida de melhoria nas condições de trabalho, agravando um quadro de exceção. 

Apesar da ampliação das áreas de atuação dos assistentes sociais em todas as 
instituições citadas, novos concursos públicos foram suspensos e/ou sequer pensados. 
As administrações têm optado por otimizar os recursos humanos disponíveis para 
atender as demandas dos usuários, enxugando o número de profissionais especializados 
efetivos do quadro funcional e aumentando o quantitativo de trabalhadores 
terceirizados, com vínculos precários e temporários. É possível dizer que os contratos 
através de ONGs e cessão de profissionais a partir de convênios com o Poder Executivo 
têm sido o caminho de inserção dos novos assistentes sociais. É tendência de tais 
práticas se consolidarem apoiadas no atual processo de modernização gerencial, que 
pressupõe novas formas de prestação de serviços públicos por meio de parcerias 
públicos-privados e com entes de cooperação.  
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Ressalta-se ainda nesse contexto aspectos referentes à emergência de novas requisições 
institucionais que impõem um reordenamento técnico operativo no trabalho  dos 
assistentes sociais, em especial no Tribunal de Justiça. Baseadas em recomendações do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), práticas alternativas de resolução de conflitos 
estão sendo estimuladas, sendo criados espaços de Mediação e Grupos de Reflexão, em 
especial nas Centrais de Penas e Medidas Alternativas, e Juizados Especiais Criminais, 
mas em expansão em outras Varas Especializadas.  

Outra demanda colocada pelo Poder Judiciário diz respeito à inquirição de crianças e 
adolescentes, que tiveram seus direitos violados ou ameaçados, com objetivo 
principal de coletas de provas em julgamentos na esfera criminal. O impasse está 
colocado na esfera da competência profissional ao reduzir o profissional a um mero 
interlocutor das necessidades jurídicas e sem assegurar uma escuta qualificada, pautada 
na proteção integral da criança e nos preceitos éticos que norteiam o exercício 
profissional e a relação com o usuário.  

Relativamente a essas novas demandas, no espaço sócio-ocupacional da Secretaria de 
Administração Penitenciária, os mutirões carcerários, também criados pelo CNJ, sob o 
argumento de acesso à justiça, na realidade não se efetivaram nas expectativas 
anunciadas. O reduzido quadro técnico, a imediaticidade na elaboração de meros laudos 
técnicos sem o devido respaldo no acompanhamento do indivíduo que cumpre pena no 
Sistema Penitenciário, impossibilita objetivamente o cumprimento do projeto ético-
político do Serviço Social.         

Nesse contexto, incidem sobre o processo de trabalho dos profissionais formas de 
controle centralizadas nos resultados com ênfase na requisição de produtividade, na 
mensuração das atividades, em metas de produtividade e critérios de eficiência e 
eficácia. O propósito é tornar as instituições públicas operacionais e competitivas como 
as do âmbito privado com o enfoque em uma falsa ideia de aumento de qualidade que se 
contrapõe às condições objetivas para o desenvolvimento técnico e ético do trabalho. Há 
o predomínio da preocupação com a manutenção da organização institucional baseada 
na lógica financeira da administração e não com os resultados qualitativos do trabalho.  

Outra questão relevante diz respeito à existência de planos e cargos e salários. À 
exceção da SEAP, todas as instituições possuem planos de cargos e salários. No MP e 
no DEGASE as atribuições dos assistentes sociais estão contidas, exclusivamente, 
nestes planos e em resoluções que os regulamentam.  Uma das características dos planos 
reformulados recentemente e, portanto, circunscritos nesse contexto de modernização da 
gestão pública é o desaparecimento do cargo de Assistente Social. Nesse contexto, os 
profissionais com essa formação passam a compor junto com outros profissionais um 
cargo único com nomenclatura genérica, que se diferencia apenas pela referência à 
especialidade. No caso do MP e do TJ os cargos passaram a denominar-se 
respectivamente, Técnico Superior de Saúde/ Serviço Social e Analista 
Judiciário/especialidade Serviço Social.  
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É interessante destacar, ainda, que a contratação precária dos assistentes sociais afeta 
diretamente as condições de trabalho e direitos dos assistentes sociais, tendo impacto 
negativo no que se refere aos vencimentos recebidos pelos profissionais com vínculo 
precarizado, que chegam a ser pelo menos quatro vezes menores do que os dos 
concursados. Além disso, é comum a fragilidade política no contexto institucional 
devido às limitações na autonomia e independência dos não concursados.  

As mudanças no gerenciamento das instituições no campo sociojurídico demarcam 
claramente os entraves ao desempenho profissional pautados na ética e respeito aos 
direitos dos usuários nos espaços sócio-ocupacionais. Frente a esse cenário, é possível 
questionar: Quais são as perspectivas de se obter um “padrão de qualidade” na prestação 
de serviços à população usuária e de efetivar direitos? 

Antes de qualquer coisa é preciso desmitificar a idéia de que a ineficiência na prestação 
de serviços nas diferentes instituições públicas é problema de gerenciamento e que, 
portanto, a mudança de modelo de gestão solucionará a questão.  

Trata-se, na realidade, de ocultar a desresponsabilização do Estado na proteção e 
garantia dos direitos historicamente conquistados e a subordinação do trabalho à lógica 
de reprodução do capital na contemporaneidade. 

As transformações no mundo do trabalho e na relação Estado/Sociedade rebatem de 
modo contundente nas condições objetivas de trabalho e vida da classe trabalhadora. As 
repercussões para o Serviço Social se materializam nos desafios a serem enfrentados no 
que concerne à efetivação do projeto ético-político e à garantia de direitos da população 
usuária. Entendemos que os mais relevantes são:  

- fortalecer a identidade profissional e de classe perante a precariedade e multiplicidade 
dos vínculos trabalhistas; 

- identificar as alternativas de luta e interesses frente a um conjunto de trabalhadores tão 
heterogêneo; 

- superar a prática rotineira e fragmentada que caracteriza a lógica institucional; 

- assegurar a prestação de serviços com qualidade para a população de modo a garantir 
direitos e ultrapassar o modelo produtivista neoliberal. 

Frente ao quadro delineado, observamos a acentuada dificuldade de mobilização da 
categoria profissional, face à vulnerabilidade dos vínculos de trabalho, à ameaça de 
desemprego e ao autoritarismo que permeia os espaços institucionais nessa área. A 
intensificação do ritmo e a quantidade de atividades restringem o tempo para o 
planejamento e avaliação, e a articulação com diferentes atores para a construção de 
ações coletiva. Constatamos, ainda, que a maior ou menor capacidade para a análise 
critica das mudanças incide diretamente na ampliação ou restrições das atribuições e 
competências profissionais.  
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Considerações finais 

Nos últimos anos, o Brasil vem consolidando um conjunto de reformas estruturais em 
consonância com as diretrizes dos organismos internacionais dirigidas para assegurar o 
atual padrão de acumulação do capital, com a reestruturação produtiva e mundialização 
da economia, aliada à hegemonia do pensamento neoliberal.  

Tais reformas ao preconizarem a necessidade de reduzir a intervenção do Estado na 
questão social orientam a reorganização das instituições estatais. Assim, a gestão da 
administração pública passa a imprimir a lógica empresarial na prestação de serviços e 
no atendimento das necessidades sociais, que ficam subordinados à relação 
custo/benefício, à otimização e redução dos gastos dos recursos materiais e humanos.  

As análises sobre o contexto de trabalho dos assistentes sociais inseridos nas 
instituições do campo sociojurídico indicaram que os profissionais vêm sofrendo os 
impactos da reestruturação dos processos de trabalho e da contrarreforma do Estado, 
efetivada através do modelo de gestão que incorpora os critérios de eficiência, eficácia e 
produtividade, semelhantes ao funcionamento do mercado. O desenvolvimento desta 
lógica da modernização da gestão, pautado no modelo gerencial tem contribuído para  a 
sobrecarga de trabalho, a intensificação do ritmo de execução das tarefas, a exigência de 
desempenho de produtividade por parte dos trabalhadores, juntamente com a contenção 
de realização de concurso público, realização de mutirões, a implementação de políticas 
de reposição do déficit do quadro de pessoal com base na terceirização e a precarização 
da prestação dos serviços.  

Tal orientação evidencia os aspectos contraditórios que o discurso da Qualidade e de 
Gestão Pública traz em seu bojo, tendo em vista que, como demonstrado, a ênfase no 
reordenamento institucional se sobrepõe às preocupações com as condições de trabalho 
e os rebatimentos na efetiva qualidade dos serviços prestados ao cidadão.  

Isso possibilita o surgimento de danos à dimensão ética e à garantia de direitos 
historicamente conquistados, o que demanda a construção de estratégias fortalecedoras 
da profissão e a consolidação de práticas vinculadas ao projeto ético-político do Serviço 
Social.  

O redirecionamento do papel do Estado e da sua relação com a sociedade civil torna o 
atual contexto particularmente adverso para efetivação de direitos. Como coloca 
Iamamoto (2003), o momento contemporâneo apresenta uma série de desafios aos 
assistentes sociais, em especial no que tange à defesa de um projeto profissional que 
tem como princípios fundamentais a liberdade, os direitos humanos, a democracia e a 
justiça social.  

Nesse contexto, buscar potencializar a relativa autonomia profissional na condução do 
trabalho requer, no cotidiano, balizar as ações a partir do projeto ético-político 
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associado às forças organizativas comprometidas com democratização. Nessa mesma 
perspectiva, vale ressaltar o desafio do Serviço Social de recuperar o trabalho de 
mobilização e organização da população para promover impactos e avanços na esfera 
pública, articulando a participação nos espaços institucionais com os mecanismos de 
ações coletivas. 

Entende-se, ainda, que cabe também aos órgãos representativos dos assistentes sociais, 
nas esferas da ética, do ensino e dos direitos trabalhistas, fomentarem a presente 
discussão através da instrumentalização e assessoramento, para que os profissionais se 
disponibilizem mais firmemente no enfrentamento das perversidades da Gestão Pública 
e na efetiva garanta direitos aos usuários dos serviços. 

É neste sentido que a Comissão Sociojurídica do Conselho Regional de Serviço Social 
do Rio de Janeiro/Brasil compartilha tais reflexões com o fim de contribuir para o 
redimensionamento das ações dos assistentes sociais acerca do cotidiano profissional e, 
em especial, para a garantia da qualidade dos serviços prestados e, sobretudo, para a 
reafirmação, no tempo presente, dos compromissos ético-políticos assumidos pela 
categoria.  
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