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SERVIÇO SOCIAL E MUNDO DO TRABALHO: A INSERÇÃO PROFISSIONAL  
NOS ESPAÇOS DOS CONSELHOS DE DIREITOS 

 

Guimarães, Simone de Jesus 
  

1. INTRODUÇÃO 
 
Este trabalho tem o objetivo de analisar a inserção profissional do Assistente Social 

nos espaços sócio-ocupacionais dos Conselhos de Direitos, tendo como referência a 
realidade brasileira e piauiense. Suas análises tomam como base a pesquisa “Mercado 
de Trabalho e prática profissional do Assistente Social no Piauí”, que está sendo 
desenvolvida desde 2009 e que tem a preocupação central de compreender e refletir 
sobre o mercado de trabalho e as práticas sociais deste profissional nas esferas de 
setores que estão para além da esfera estatal. É uma abordagem quanto-qualitativa e 
crítico-dialética, cujos eixos centrais discutem a profissão de Serviço Social e o mundo 
do trabalho no contexto das transformações que passam a sociedade capitalista na 
contemporaneidade. Nesse patamar de análise, o trabalho busca mostrar que o 
capitalismo assume novas feições ditadas pela globalização, pela reestruturação 
produtiva e pelas propostas neoliberais, com repercussões no mundo do trabalho e em 
consequência nos processos de inserção do profissional nos diferentes campos e áreas 
de trabalho do Assistente Social. Para tanto, o trabalho está dividido em dois momentos: 
o primeiro momento traz os fundamentos gerais a respeito do capitalismo, o mundo do 
trabalho e o Serviço Social na contemporaneidade; o segundo momento faz uma análise 
dos processos de inserção do Assistente Social nos espaços dos Conselhos de Direitos, 
procurando compreender essa inserção e esses espaços inseridos no contexto das 
exigências fundamentais postas pela sociedade capitalista contemporânea. Nesse 
sentido, as conclusões revelam que as singularidades e particularidades do trabalhador 
dessa área, conformam-se às exigências da reestruturação capitalista e das relações que 
se estabelecem na esfera pública. Por fim, pretende-se com este trabalho contribuir com 
as discussões sobre a esfera pública dos Conselhos de Direitos como importantes 
espaços de atuação do profissional de Serviço Social.  

 

2. MUNDO DO TRABALHO, SERVIÇO SOCIAL E CONSELHOS DE 
DIREITOS 
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O capitalismo, em toda a sua trajetória histórica, como modo de produção e 
organização social, tem sido acometido por diversas crises, umas mais conjunturais 
outras mais estruturais. O século XX não foi diferente. Hobsbawwm (1995) ao analisar 
este século - no período que vai de 1914 a 1991 - mostra que esse é um período de 
extremos em que o capitalismo viveu momentos gloriosos, pós-Segunda Guerra 
mundial, e anos de muitas catástrofes e crises com repercussões na vida dos indivíduos, 
grupos e classes sociais. Nesse percurso os anos de 1970, marcarão o fim de uma 
“Década de Ouro” no dizer deste autor, ou os “Trinta Gloriosos Anos” que se iniciam 
nos anos de 1940, em que há na esfera da economia uma longa onda expansiva (Netto, 
2006) cujos “períodos cíclicos de prosperidade [são] mais longos e intensos, e mais 
curtas e mais superficiais as crises cíclicas” (Mandel, apud Netto, 2006:213)  

Nos “anos gloriosos” o crescimento econômico gera maiores riquezas e lucros para 
os detentores do capital e para o trabalho ampliam-se direitos e garantias sociais, 
conquistados com mobilizações e lutas sociais. Nesse percurso o “Estado de Bem-Estar 
Social” ganha evidência, garantindo trabalho e proteção social aos trabalhadores em 
resposta às necessidades produzidas pela questão social.  

A partir de 1970 o capitalismo entra numa nova e grave crise, que só vem se 
estendendo e se aprofundando até o presente momento. Essa crise põe em xeque os 
pilares dos “anos gloriosos”, pois o crescimento econômico declina e as taxas de lucro 
caem além do que entre “1973 e 1977, dois detonadores [...] anunciaram que a ilusão do 
‘capitalismo democrático’ chegava ao fim: o colapso do ordenamento financeiro 
mundial [...] e o choque do petróleo (Netto, 2006: 213). Diante de suas crises históricas, 
as saídas buscadas pelos detentores do capital, têm sido mais capitalismo, mais lucros, 
mais mais-valia e menos trabalho. Nesses termos as saídas para a crise de 1970 são 
buscadas no tripé: globalização, neoliberalismo e reestruturação produtiva que irão 
afetar, sobremaneira, as conquistas relacionadas à garantia de emprego e proteção social 
aos trabalhadores. As crises dos anos 90 do século XX e das primeiras décadas do 
século XX, portanto, são crises constitutivas da crise dos anos de 1970 com outras 
feições e gravidades das singularidades desses períodos.  

A globalização representará uma nova fase do capitalismo. Na visão de Ianni, 
(1996:11) “expressa um novo ciclo de expansão do capitalismo, como modo de 
produção e processo civilizatório de alcance mundial”. Essa nova fase do capitalismo, 
com proporções amplas, envolve territórios, nações, regimes políticos, classes sociais, 
economias, sociedades e culturas, enfim, gente, coisas, ideias, culturas e civilizações, 
que serão atravessadas por um mundo global sem fronteiras. Nesse mundo global do 
capitalismo todas as esferas da vida, da natureza e das relações entre o homem e a 
natureza são permeadas, cada vez mais, pelos interesses e projetos de um capitalismo 
global que não tem pátria e nem fronteiras. Como diz Ianni (1996: 30): 

O capitalismo expande-se mais ou menos avassalador em muitos lugares, 
recobrindo, integrando, destruindo, recriando ou subsumindo. São poucas 
as formas de vida e trabalho, de ser e imaginar, que permanecem 
incólumes diante da atividade “civilizatória” do mercado, empresa, 
forças produtivas, capital. 
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O neoliberalismo, por seu turno, será a força política necessária ao capital nessa 
nova fase, Congregará um conjunto de princípios e práticas voltadas a dar o suporte 
necessário à globalização e à reestruturação do capital. Segundo Netto (2006: 227): 
“Essa ideologia legitima precisamente o projeto do capital monopolista de romper com 
as restrições sóciopolíticas que limitam a sua liberdade de movimento”. Seus alvos 
principais são: o mercado – que renasce com força de um Deus que tudo pode comprar e 
por onde tudo poderá se constituir em objeto de poder e desejo, ao atravessar coisas, 
ideias, pessoas, mares, oceanos, terras e vidas; a organização livre dos trabalhadores – 
que será enfraquecida em seu poder de resistência e luta por mudanças substanciais nas 
condições de vida e trabalho dos trabalhadores; o Estado – que passa a ser demonizado 
pelos neoliberais, restrito em suas competências e finalidades e reformado no sentido de 
ser máximo para o capital e mínimo para o social, ou, nas palavras de Netto (2006: 
227): o Estado passará por “um gigantesco processo de contra-reforma(s) destinado à 
supressão ou redução de direitos e garantias sociais”. Em resumo: um Estado sem 
amarras para o capital e mínimo no tocante a responder à questão social e às mudanças 
no processo de organização e (re)produção das relações sociais.  

 
É na esfera do processo de organização da produção e das relações sociais de 

produção que ocorrerá alterações profundas e amplas para os interesses do capital. Até a 
década de 70 do século XX o modelo hegemônico de organização da produção e das 
relações sociais de produção, é baseado nas relações tayloristas e fordistas: rígido, 
produção em série e em massa, com controle exacerbado do processo de organização da 
produção e do trabalho. A partir da crise dos anos de 1970, introduz-e um novo modelo, 
associado ou não ao modelo taylorista/fordista, cujas características são sintetizadas, 
principalmente, no chamado toyotismo: produção e organização do trabalho flexíveis e 
conforme as necessidades do mercado; direitos trabalhista e sociais flexíveis, 
comprometimento ful time do trabalhador, que agora é “associado e companheiro” do 
capital. É nesse contexto que ocorre a reestruturação produtiva que introduzirá a 
acumulação flexível, que reúne as seguintes idéias: flexibilização, tercerização e 
precarização da produção, do trabalho e dos direitos.  

O mundo do trabalho na visão de Antunes (2002) sofrerá metamorfoses, com 
conseqüências para a vida do trabalhador de várias ordens e natureza. Nessa 
perspectiva, os processos de organização do trabalho irão condensar um conjunto de 
exigências, que darão um novo perfil à classe trabalhadora, cujos objetivos, para o 
capital, visam: o aumento dos lucros capitalistas; um crescimento econômico sem 
fronteiras; um trabalhador produtivo, flexível, envolvido e integrado. Com esses 
propósitos, a partir de agora os capitalistas buscarão a alma, o corpo e a mente do 
trabalhador dentro e fora do ambiente e da rotina cotidiana de um dado espaço de 
trabalho. Não é por acaso, que hoje, mais do que nunca, a gestão da força de trabalho 
buscará o consentimento ativo, participativo e pleno do trabalhador,. As relações 
objetivas e subjetivas do mundo do trabalho buscarão a adesão e o compromisso total   
aos princípios dessa “nova ordem” do trabalho, reforçadas e potencializadas por uma 
realidade que se impõe no cotidiano do trabalhador através:  do desemprego estrutural; 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 

Tandil, Julio de 2012. Año 5 - Nº7 volumen 3   – ISSN 1852-2459 
 

134 

dos contratos temporários e parciais; do aumento da informalidade; dos salários 
ínfimos; dos direitos flexíveis; das condições de vida precárias; do stress e das n 
doenças; da maior banalização e naturalização da questão social; da maior 
individualização das respostas à questão social pelo Estado; pelo combate às formas de 
organização sindical, classista e autônoma dos trabalhadores. Para Antunes (2002: 23) 

A década de 1980 presenciou, nos países do capitalismo avançado, 
profundas transformações no mundo do trabalho, nas suas formas de 
inserção na estrutura produtiva, nas formas de representação sindical e 
política. Foram tão intensas as modificações, que se pode mesmo afirmar 
que a classe-que-vive-do-trabalho sofreu a mais aguda crise deste século, 
que atingiu não só a sua materialidade, mas teve profundas repercussões 
na sua subjetividade e, no íntimo inter-relacionamento destes níveis, 
afetou a sua forma de ser”.    

É essa a realidade também dos trabalhadores no Brasil, em especial, a partir dos 
anos de 1990. Aqui a reestruturação produtiva é avassaladora, já que, neste país, o 
capitalismo associado e dependente às grandes nações capitalistas, historicamente, tem 
sido bastante cruel, desumano e injusto comparado a outros países menos desenvolvidos 
economicamente. Nessas terras, a reestruturação produtiva aprofunda e amplia: a 
redução dos postos de trabalho, os níveis de desemprego nos setores organizados da 
economia, o trabalho por conta própria, o trabalho sem carteira assinada e sem direitos 
trabalhistas e sociais, trabalhos precários de toda ordem e natureza etc.  

Para o Assistente Social, quais as exigências que se colocam? O Serviço Social não 
está à margem dessas transformações. Essa é uma profissão que compõe a divisão social 
e técnica do trabalho, como uma especialização destinada a responder às múltiplas 
expressões da questão social com as quais convive em seus processos de inserção na 
realidade social. Assim, a profissão é atravessada por essas dinâmicas, influenciando e 
sendo influenciada pelas mutações que ocorrem no Estado, na sociedade e no mundo do 
trabalho. Nesse sentido, a globalização, as propostas neoliberais e a reestruturação 
produtiva têm afetado não só a matéria prima da profissão – a questão social – mas, 
também, o mundo do trabalho do Assistente Social.  

No primeiro aspecto, a questão social vem se aprofundando e ampliando. Como diz 
Iamamoto (2010: 156): “A feição em que se apresenta a questão social na cena 
contemporânea expressa, sob inéditas condições históricas, uma potenciação dos 
determinantes de sua origem”, que dizem respeito às desigualdades e antagonismos 
sociais produzidos pela sociedade capitalista, a qual se constitui tendo como base o 
caráter coletivo da produção e a apropriação privada dos produtos e da riqueza 
produzida. A questão social, assim, é síntese das 

desigualdades econômicas, políticas e culturais das classes sociais, 
mediatizadas por disparidades nas relações de gênero, características 
étnico-raciais e formações regionais, colocando em causa amplos 
segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civilização” 
(Iamamoto, 2010: 160). 
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  As respostas dadas pelo Estado à questão social, de modo geral, têm a marca do 

“Estado mínimo” ao atender as necessidades da população pobre e trabalhadora. Nesse 
contexto, desde os anos de 1990, mesmo com a Constituição brasileira de 1988, que 
proclama direitos sociais a essa população, o Estado, nos diferentes governos que se 
instauram desde então, tem atuado no sentido de um mínimo de políticas e programas 
governamentais destinados aos mais vulnerabilizados socialmente. Sem contar que 
direitos conquistados na Constituição vêm sendo diminuídos, alterados, postergados 
sine die, eliminados entre outras situações que, no fundamental, visam atingir os 
trabalhadores e suas condições dignas de vida. São muitos os exemplos de políticas 
sociais compensatórias e mínimas no aspecto de mudar substancialmente o quadro de 
agravamento da questão social que assola o país. Além de tudo, o Estado permanecerá 
tratando com repressão e polícia a questão social, quando as classes destituídas de poder 
e riqueza lutam, reivindicam e se revoltam contra as condições indignas de vida. Como 
se sabe, a questão social só se expressa, com plenitude e vigor, quando os trabalhadores 
e os pobres resistem, lutam e se rebelam contras as diversas formas de exploração, 
dominação e injustiça social.  

É nesse contexto dialético e contraditório das desigualdades, dos processos de 
dominação e apropriação privada da riqueza produzida e das rebeldias e lutas 
desenvolvidas pelas classes dominadas, que atua o Assistente Social brasileiro na 
perspectiva de se colocar, na sociedade, a partir das necessidades e interesses dessas 
classes, lutando por direitos a essa população e por mudanças substanciais em seus 
rumos de vida e da sociedade. Em tempos de globalização, de capital fetiche e de 
Estado mínimo as tarefas da profissão são imensas. Nesse aspecto, torna-se necessário 
que os profissionais tenham clareza e compreensão dos modos e formas que se 
apresentam as múltiplas expressões da questão social contemporânea em seus vários 
cotidianos profissionais, a fim de que possam se colocar com competência teórica, 
técnica, política e ética nessa realidade. Concorda-se com Iamamoto (2010: 161) 
quando ela diz ser necessário compreender as novas mediações postas pela questão 
social na contemporaneidade, numa “dupla perspectiva: para que se possa tanto 
apreender as várias expressões que assumem, na atualidade, as desigualdades sociais 
[...] quanto projetar e forjar formas de resistência e de defesa da vida”.  

No segundo aspecto, a acumulação flexível afeta o trabalho e o cotidiano do 
profissional de Serviço Social. O Assistente Social é um trabalhador assalariado. Como 
tal convive com a terceirização e a flexibilização em seus processos de trabalho. Desse 
modo, as mesmas dinâmicas que perpassam o trabalhador em geral, perpassam o 
trabalhador Assistente Social: desemprego, subemprego, trabalhos precários, direito 
flexíveis etc. É necessário, portanto, que o Assistente Social se coloque e se posicione 
como parte da “classe-que-vive-do-trabalho” (Antunes, 2002), organizando-se, 
reivindicando e se colocando em aliança com os demais trabalhadores em luta, diária e 
permanente, por melhores condições de vidae trabalho. 

É numa tensão dialética e permanente que vive o Assistente Social. Primeiro, na 
condição de ser um profissional - que dar respostas à questão social e detém um 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 

Tandil, Julio de 2012. Año 5 - Nº7 volumen 3   – ISSN 1852-2459 
 

136 

conjunto de princípios teórico-práticos e valores políticos e éticos, traduzidos pelo 
Código de Ética, pela Lei de Regulamentação da Profissão e pelas Diretrizes 
Curriculares. Esses conjunto de leis e regulamentos sintetiza o Projeto Ético Político 
Profissional, que desde 1993, especialmente, produz um conjunto de princípios e 
diretrizes teóricas, políticas, éticas e filosóficas a nortear o modo de ser, pensar, 
aparecer e agir do Assistente Social na realidade brasileira. Projeto esse que vislumbra: 
a defesa dos trabalhadores e oprimidos; contrapõe-se a toda forma de injustiça, 
preconceito e discriminação social; combate as desigualdades e os antagonismos 
sociais; luta por transformações radicais na sociedade, no Estado e nas relações entre 
Estado e sociedade. Segundo, na condição de ser um trabalhador assalariado - 
convivendo com os ditames do mundo flexível do trabalho e dos direitos sociais, 
portanto, convivendo, influenciando e sendo influenciado pelas exigências postas pelo 
capitalismo em suas configurações gerais e sobre o mundo do trabalho. Compreender 
essas questões e a dialética dessa tensão torna-se imprescindível para o profissional 
encontrar saídas críticas, competentes e tendo por base o Projeto Ético Político 
profissional. 

Na trajetória histórica do Serviço Social, no Brasil, o profissional tem atuado, 
majoritariamente, nos espaços sócio-ocupacionais do Estado. Neles, desde a década de 
1990, o Assistente Social insere-se, de um lado, em programas e políticas públicas e 
sociais cada vez mais focalizadas e mínimas para atender às seqüelas da questão social. 
Nesse campo, focalizadas ou não, essas políticas e programas, em última análise, estão 
comprometidas com os objetivos estratégicos e as exigências postas pelo capitalismo 
em sua fase globalizada e flexível. Como parte dessas estratégias, conforme foi 
pontuado, o Estado é mínimo para o social. Tendo em vista esses propósitos, compete 
ao Estado transferir, parte de suas responsabilidades com o social, para o mercado e as 
organizações privadas da sociedade civil, particularmente às organizações do chamado 
Terceiro Setor. Ao mesmo tempo o Estado, dentro do novo papel que lhe é atribuído, 
transfere, também, a responsabilidade da solução das seqüelas da questão social, para o 
próprio indivíduo e suas família, deixando, assim, muitos indivíduos e famílias 
vulnerabilizadas socialmente, à mercê de suas próprias trajetórias individuais e 
singulares. Do mesmo modo, o Assistente Social assiste à refuncionalização do seu 
próprio papel junto a essas políticas nos diferentes espaços de atuação profissional. Com 
isso, exige-se que o profissional corrobore com esse novo papel do Estado: enxuto, 
dinâmico em relação ao mercado, leve em suas responsabilidades sociais, produtivista e 
menos voltado a buscar alternativas para, de fato, diminuir as desigualdades sociais. 
Além disso, nesses espaços e noutros (já que não é uma exclusividade de um dado 
campo de trabalho), exige-se um novo perfil do profissional: competente, qualificado, 
polivalente, criativo; versátil, produtivo e flexível nas suas relações de trabalho. 
Pesquisas de Guimarães (2009) indicam que o mundo do trabalho do Assistente Social é 
permeado pelo desemprego, por vínculos de trabalhos não-estáveis, pela flexibilidade 
nos contratos, pela redução salarial e de direitos, por contratos temporários, parciais, 
precarizados e terceirizados etc. 
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Nesse quadro de análises não se deve esquecer: a sociedade capitalismo é dinâmica. 
As forças sociais que detém a hegemonia da sociedade confluem em direção a dar 
sustentação e suporte às ideias e práticas do capitalismo globalizado, flexível e 
neoliberal. Mas outras forças caminham em direção contrária, contrapondo-se e lutando 
contra essa realidade que massacra a dignidade e a vida dos trabalhadores e de milhões 
de pessoas.  

As reivindicações e lutas, daí decorrentes, serão responsáveis, por exemplo, em 
fomentar a introdução de novas práticas e relações entre Estado e sociedade, que 
adquirem vários formatos jurídicos na Constituição brasileira de 1988. Explicita-se, 
então, o que os autores têm denominado de esfera pública. Nessa esfera, as relações e 
práticas sociais de interesse do Estado, do mercado e da sociedade são discutidas e 
decididas sob o ponto de vista do conjunto das forças presentes e em luta. Castro (2006: 
117), afirma que a esfera pública é o “resultado da interpenetração do público com o 
privado”. Nesse sentido, várias experiências têm ocorrido no âmbito da esfera pública. 
Essas experiências têm sido fundamentais e importantes para um novo formato às 
relações entre Estado e sociedade, pois através delas tem se verificado: a garantia de 
direitos sociais na vida da população; o aumento do controle social da sociedade sobre o 
Estado; o alargamento dos processos de democratização das relações entre Estado e 
sociedade. Nessa esfera, se delineiam, desde 1990, novos espaços de atuação do 
Assistente Social.  

Entre essas experiências destacam-se os Conselhos de Direitos e de políticas 
públicas.  Nas experiências dos Conselhos, por exemplo, o profissional tem dado uma 
contribuição importante. Nas diferentes regiões do país, de norte a sul, muitos 
profissionais compõem Conselhos de Direitos como representantes governamentais ou 
como representantes da sociedade civil organizada. Não existem estudos amplos, que 
proporcionem uma configuração geral desse trabalhador nessas experiências. Mas, 
pesquisa realizada no Estado do Piauí (Guimarães, 2009), retrata a atuação do 
profissional nos conselhos89, mostrando que as configurações gerais do mundo do 
trabalho, também afetam a vida do Assistente Social. 

Do ponto de vista da pesquisa realizada no Piauí, pode-se afirmar que, em boa parte 
dos conselhos existentes, a presença do Assistente Social é reconhecida como 
fundamental importância. Assim, entre os conselhos existentes, com base de atuação em 
Teresina, capital do Estado, o profissional tem assento em 11 conselhos. De um total de 
17 profissionais pesquisados, há participação de Assistentes Sociais tanto em Conselhos 
Estaduais quanto em Conselhos Municipais. Os Conselhos que têm representação em 
nível estadual e municipal e que contam com a presença de profissionais são os 
seguintes: Conselhos dos Direitos da Pessoa Idosa; Conselhos da Assistência Social; 
Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Conselhos da Criança e do 
Adolescente. Em termos de conselhos com representação apenas estadual e que contam 

                                                
89 A Pesquisa Mercado de Trabalho e prática profissional do Assistente Social no Piauí tem o objetivo de traçar as 

configurações da atuação profissional nos setores: privado empresarial e filantrópico, no Terceiro Setor, nos 
organismos da sociedade civil e na esfera pública. Essa pesquisa está em desenvolvimento desde 2009.  
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com a presença de Assistentes Sociais estão os seguintes conselhos: dos Direitos da 
Mulher; das Políticas Antidrogas; da Saúde.  

Aspectos importantes dos achados da pesquisa é que: na maioria dos conselhos há a 
presença de mais de um Assistente Social; há profissionais que se encontram a mais de 
uma gestão num dado conselho, incluindo-se, aí, profissionais que estão atuando cinco 
ou seis anos num mesmo conselho. Esse último dado, se de um lado reflete certo 
“prestígio” dado à categoria como contribuinte importante no caminhar de um conselho, 
de outro lado, considerando que todo conselho tem um tempo de gestão determinada em 
lei, esse fato reflete que não está surgindo novos atores profissionais participando do 
processo de constituição dessas experiências.   

Todos os conselhos pesquisados atuam com vistas à efetivação de direitos sociais. 
É importante considerar que, em seus cotidianos, os conselhos são perpassados por 
diversas forças e fatores internos e externos a eles. Seus horizontes de atuação têm 
como base: de um lado, os direitos e as garantias sociais promulgadas pós-Constituição 
de 1988 e pelas leis sociais posteriores a ela; de outro lado, as exigências postas ao 
Estado e ao mercado pelo capitalismo em sua fase global, flexível e neoliberal; por fim, 
as exigências que procedem, especialmente, da sociedade civil organizada, lutando 
contra as seqüelas da questão social e reivindicando políticas públicas universais, 
democráticas e que alterem substancialmente a realidade dos trabalhadores, pobres e 
oprimidos.   

A realidade de atuação dos conselhos pesquisados é diversa. Cada conselho, 
legalmente, é instituído para atuar em determinada área dos direitos, particularmente, os 
direitos sociais e, no geral, para atender determinados públicos específicos. No caso dos 
Conselhos de Direitos, participantes da pesquisa, são várias as áreas para os quais foram 
criados, envolvendo, por seu turno, diversos públicos, em especial, as mulheres, os 
idosos, as crianças e os adolescentes. Majoritariamente o público alvo de atuação desses 
conselhos pertence às classes trabalhadoras e pobres, mas todas as classes, de uma 
forma ou de outra, são atendidas ou beneficiadas com o trabalho desenvolvido pelos 
conselhos, pois uma vez conquistados direitos e transformados, concretamente, em 
políticas públicas estatais, ampliam-se os raios de atenção do público beneficiário para 
se colocar para o conjunto da sociedade, em conformidade à Constituição de 1988. O 
Gráfico 1, a seguir, mostra essa realidade. 

GRÁFICO 1 - ÁREAS DE ATUAÇÃO DOS CONSELHOS 
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                  FONTE: PESQUISA DIRETA  

  

Pelo exposto, no Gráfico 1, verificam-se, portanto, que os conselhos ultrapassam as 
áreas específicas de atuação para as quais foram legalmente instituídos, mostrando um 
amplo leque de atuação em diversas frentes de trabalho, provenientes das múltiplas 
expressões e necessidades postas pela questão social em seus cotidianos e exigindo a 
interface e a conexão com diversos direitos, políticas, instituições e sujeitos envolvidos.  
Assim sendo, um único conselho pode atuar nas áreas da assistência, saúde e justiça 
social, além de envolver crianças, adolescentes e idosos. No referido Gráfico, a 
principal área de atuação trabalhada pelos diversos conselhos participantes da pesquisa, 
é a área da assistência social (com 28% dos pesquisados), seguida das áreas vinculadas 
às necessidades do idoso (com 17% das intenções) como também da criança e do 
adolescente, da justiça, da saúde e da elaboração de projetos (cada um com 7% das 
intenções). Mas também um mesmo conselho pode atuar em várias áreas ao mesmo 
tempo, tais como elaboração de projetos, pesquisa, assessoria, assistência e outras 
atividades que, no Gráfico 3, exibe um percentual bastante considerado (14% dos 
pesquisados). Nessas outras atividades encontram-se as questões relacionadas à mulher, 
às drogas e às necessidades dos portadores de deficiência. Essa realidade traz para seus 
componentes e em especial ao Assistente Social, a necessidade de compreender as 
dinâmicas internas e externas, conjunturais e estruturais que afetam o cotidiano de 
atuação dos conselhos e as problemáticas sociais as quais estão envolvidos, No geral 
essas dinâmicas têm sido pensadas e/ou respondidas, pelas elites e classes dominantes, 
dentro de uma visão natural, fragmentada, conservadora e neoliberal, que partem de 
lógicas que atribuem aos indivíduos, às Organizações Não Governamentais (ONGs), ao 
Terceiro Setor e aos próprios Conselhos de Direitos a responsabilidade de prover as 
carências e necessidades sociais da maioria da população pobre e trabalhadora. Nessa 
mesma lógica compete ao Estado o mínimo indispensável à sobrevivência dos mais 
miseráveis e os mais desprovidos de riqueza material, ou seja, os mais vulnerabilizados 
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socialmente pela sociedade. Para o profissional de Serviço Social, é importante que ele 
compreenda essas dinâmicas como parte de uma mesma totalidade: os antagonismos e 
as contradições produzidas por uma sociedade capitalista que explora e domina a maior 
parte da população. Nesse contexto, os rumos que os Conselhos de Direitos podem dar 
às políticas públicas, atinentes a seus campos de atuação, podem reforçar essas lógicas 
que, historicamente, mantêm os pobres no mesmo lugar social. 

 
No contexto das competências profissionais do Assistente Social no espaço dos 

Conselhos de Direitos, são múltiplas as tarefas e funções exercidas pelo profissional, 
que podem ser visualizadas no Gráfico 2 abaixo: 

 
 

 
 

 
 

GRAFICO 2 – ATIVIDADES EXERCIDAS PELO ASSISTENTE SOCIAL NO 
CONSELHO 

 
FONTE: PESQUISA DIRETA 
 

O Gráfico 2 demonstra que o Assistente Social, está em primeiro lugar, com 38% 
das intenções reveladas, desenvolvendo atividades relacionadas ao próprio exercício do 
controle social, contribuindo para que o conselho, a qual se vincula, exerça o papel para 
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o qual foi instituído legalmente e para o qual a sociedade espera compromisso e 
responsabilidade. Nesse sentido, o Assistente Social através de sua formação e 
competência profissional, contribui com conhecimentos e habilidades para o exercício 
desse controle social com orientações, planejamento, assessoria, consultoria, pesquisa 
etc. O conjunto das atividades desenvolvidas pelo profissional, presentes no Gráfico 2, 
mostra a relação entre as atividades propriamente de controle social e as demais 
atividades.  

Para o exercício dessas atividades o Assistente Social busca subsídios variados a 
fim de responder com competência profissional as demandas que lhes chegam, dia-a-
dia, num dado conselho.  Ao se indagar, na pesquisa, quais os fundamentos teóricos, 
legais e éticos políticos com os quais o profissional “lança mão” no seu fazer 
profissional, as respostas indicam um leque de conhecimentos, a saber: a) 
conhecimentos relativos à formação profissional na graduação, à área de atuação do 
conselho a qual faz parte, às políticas sociais, à questão social e à formação profissional 
pós-graduada; b) conhecimentos relativos ao Código de Ética profissional, à Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS), ao Sistema Único da Assistência Social 
(SUAS), aos Estatutos da Criança e do Adolescente e do Idoso.  

 

 
É importante destacar aqui: não basta o profissional expressar que tem uma atuação 

baseada em fundamentos teóricos, legais, éticos e políticos. O que se espera do 
profissional de Serviço Social é que ele atue consoante ao Código de Ética e à Lei de 
Regulamentação da profissão, que exige desse profissional um compromisso, maior e 
mais efetivo, em direção aos interesses da maioria da população brasileira. As 
competências teóricas, técnicas, éticas e políticas têm que caminhar lado a lado numa 
mesma direção, ainda que os limites objetivos e concretos ao exercício profissional 
sejam inúmeros e provenientes do empregador, do espaço ocupacional de trabalho, das 
relações que se estabelecem entre Estado, sociedade, conselho e Assistente Social, 
enfim, do modo de produção capitalista em seus estágios atuais e do modo como o 
profissional se coloca e se impõe profissionalmente na sociedade. Nos limites postos ao 
exercício profissional do Assistente Social, nesses novos tempos de reestruturação 
produtiva, estão as exigências de um trabalhador polivalente, ágil, participativo, flexível 
e sempre apto a desenvolver um conjunto de habilidades que interessam a esses novos 
tempos e que se encontram na contramão do Projeto Ético Político Profissional. 
Entender essa realidade é fundamental para o profissional buscar caminhos e saídas 
alternativas para o exercício das atividades profissionais.  

 

O Assistente Social, atuando nos espaços dos Conselhos de Direitos, 
majoritariamente, é um representante governamental. Nessa condição, em geral, é 
exigido, ao profissional, por seu contratante, que reforce, em última instância, os 
objetivos estratégicos colocados ao Estado pelo capitalismo na esfera de cada conselho. 
Mas é importante ressaltar mais uma vez: essa é uma dinâmica contraditória de forças, 
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movimentos, saberes e práticas. Cada conselho é um espaço contraditório de lutas e 
movimentos. Nada está dado a priori. Dependendo da correlação de forças, das 
situações presentes e das conjunturas e estruturas em jogo, os rumos assumidos pelo 
conselho, em seus propósitos específicos e tendo em vista uma sociedade mais justa, 
humana e fraterna, podem se pautar e se projetar para reforçar caminhos mais 
democráticos nas relações entre Estado e sociedade, para a introdução ou criação de 
direitos mais amplos e efetivos na vida da maioria da população e para se colocar na 
perspectiva de mudanças mais profundas para o país.   Nesse quadro, o profissional 
pode se colocar a partir de duas grandes perspectivas: a) sendo instrumento de 
potencialização do papel dos Conselhos – como esfera de controle social das ações 
estatais, espaço de deliberação de políticas públicas que efetivem direitos e canal de 
democratização das relações entre Estado e sociedade; b) sendo instrumento de reforço 
histórico do controle da sociedade pelo Estado – colocando-se em direção a um papel 
dominado e subserviente do conselho face as suas tarefas ao reforçar práticas 
autoritárias e conservadoras presentes na sociedade. O Gráfico 3, a seguir, mostra o tipo 
de inserção do profissional nessas experiências. 

 
 

GRÁFICO 3 – TIPO DE INSERÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NO CONSELHO 

 
                FONTE: PESQUISA DIRETA 

 
O Gráfico 3 demonstra, assim, que mais de 65% dos profissionais, são 

representantes governamentais, num total de 17 entrevistados. Os demais profissionais 
representam, sobretudo, a sociedade civil organizada e o Conselho Regional de Serviço 
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Social.90 Nessas experiências, portanto, a inserção profissional, principal, é de 
representação. Nesse contexto, o profissional exerce um papel delegado por uma 
entidade governamental ou da sociedade civil.  Nesse prisma, atuar num conselho faz 
parte de suas obrigações com a sua entidade de origem. 

Considerando os profissionais que são vinculados ao Estado, deve-se ressaltar, 
também, que mais de 80% dos pesquisados têm contrato de trabalho com o Estado. 
Nesta condição, estão aqueles que exercem um papel de representação do Estado junto 
ao Conselho (em sua maioria) e aqueles que exercem um papel técnico de secretário 
executivo do Conselho (em sua minoria). Em relação às entidades não-estatais, todos os 
profissionais - seja contratado formalmente pela sua entidade de origem seja 
participante desta entidade como voluntário – exercem um papel de representação junto 
ao Conselho. 

O fato de o Assistente Social ter um contrato de trabalho com sua entidade de 
origem, leva ao profissional estabelecer um dado vínculo orgânico com essa entidade, 
que, no geral, torna-se diferenciado em relação a outros membros do Conselho. Dessa 
maneira, as obrigações contratuais do Assistente Social, de uma forma ou de outra, irão 
influenciar no papel de representação exercido pelo profissional num dado Conselho. 
Mas, não se deve esquecer: a atuação profissional é permeada por dinâmicas bastante 
complexas, contraditórias e conflituosas.  

Nesse aspecto, deve-se enfatizar que o espaço público do Conselho é síntese de 
determinações, forças e movimentos variados. Ao atuar dentro de um Conselho, o 
profissional não é “apenas” um representante de sua entidade de origem; ele é mais do 
que isso: sua participação contribuirá para determinar os rumos do Estado, da sociedade 
e das relações entre Estado e sociedade, face às problemáticas sociais que expressam a 
questão social de uma dada população, em especial das classes trabalhadoras e pobres, 
em dado momento histórico conjuntural, situacional e estrutural.  

Essa participação poderá se colocar na perspectiva de garantir, aprofundar e ampliar 
direitos bem como de promover mudanças substanciais aos rumos do Estado, da 
sociedade e das relações entre Estado e sociedade a partir dos interesses e necessidades 
da população trabalhadora, pobre e oprimida, contribuindo, enfim, para a efetivação do 
controle social da sociedade sobre as ações do Estado. Mas, essa participação, poderá se 
colocar, também - em tempos de globalização, reestruturação produtiva e de propostas 
influenciadas sob o ideário neoliberal - no horizonte da manutenção e aprofundamento 
do quadro de desigualdades e injustiça sociais reinantes no país, que se explicita através: 
a) de uma gramática social (Telles, 1996), relativa aos direitos, cada vez mais 
excludente e concentradora nas mãos de uma minoria; b) de posturas e práticas 
                                                
90 Legalmente o Conselho Regional junto com sua instância nacional - o Conselho Federal de Serviço 

Social é uma entidade ligada ao Ministério do Trabalho, que exerce a função de proteção e  fiscalização 
do exercício profissional do Assistente Social no país. Sua composição se verifica através de eleição, 
em nível estadual ou nacional, entre os profissionais cadastrados em suas instâncias. Na prática, 
funciona com autonomia e à semelhança de uma organização da sociedade civil, que atua em defesa da 
categoria profissional e em defesa das questões que envolvem o público alvo da atenção profissional e 
os destinos da nação.     
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profissionais que corroboram com modos de pensar e agir que enaltecem a 
“participação”, a “cidadania”, a “democracia” e a “justiça social”, mas que, no concreto, 
não alteram, de fato, as condições reais de vida da maioria da população brasileira Os 
profissionais entrevistados se colocaram, de modo geral, na perspectiva de fortalecer os 
Conselhos de Direitos como organismos de controle social da sociedade sobre o Estado 
e na perspectiva do Projeto Ético Político da Profissão, mesmo com as dificuldades 
inerentes a uma sociedade capitalista, complexa, contraditória e bastante desigual, como 
o Brasil, com histórico, sempre presente, de conservadorismos e autoritarismos. 

Mas, como foi observado inicialmente, o Assistente Social convive numa tensão 
permanente: como profissional - dar respostas à questão social nos diferentes espaços 
de atuação profissional pautando-se nos princípios do Código de Ética; como 
trabalhador assalariado – convive com as mesmas lógicas da flexibilização das 
relações sociais de produção no trabalho. Nesse contexto, nem sempre o profissional, 
como os demais trabalhadores, tem maior clareza e consciência política das relações 
atuais de exploração e dominação que permeiam o seu cotidiano de trabalho. Deve-se 
ressaltar, também, que os espaços de trabalho nos Conselhos de Direitos são permeados 
por relações de exploração e dominação provenientes da lógica capitalista, que nem 
sempre são compreendidas enquanto tais. Um exemplo do que se está apontando: 65% 
dos profissionais entrevistados, ao serem perguntados sobre o tipo de inserção 
profissional num dado conselho, afirmam que sua condição é de voluntário, como bem 
expressa o Gráfico 3. Essa é uma realidade, portanto, que não tem sido devidamente 
compreendida por muitos profissionais, já que acreditam que o trabalho no Conselho 
seja considerado como um trabalho voluntário, ainda que, de fato, não o seja. Conforme 
analisado, anteriormente e tomando por base o Gráfico 3, os profissionais, em sua 
grande maioria, têm vínculos empregatícios com suas entidades de origem. 

Sendo um trabalhador assalariado com vínculos empregatícios com suas entidades 
de origem, o Assistente Social convive, assim, com a flexibilização e a polivalência, 
com contratos temporários, com extensas jornadas e cargas horárias de trabalho, com 
remuneração precária e com direitos trabalhistas e sociais nem sempre garantidos. Desse 
modo, o espaço do Conselho de Direitos, representa, para o profissional, quase sempre, 
um espaço de trabalho de acréscimo a sua jornada diária do trabalho, sem compensações 
ou horas extras de trabalho pagas. 

As condições de vida e trabalho do profissional que atua nos espaços sócio-
ocupacionais dos Conselhos são precárias. Boa parte dos profissionais, para sobreviver 
com mais dignidade, é impelida a ter mais de um vínculo de trabalho profissional. 
Nesses casos, encontram-se profissionais com até dois vínculos de trabalho fora o 
vínculo correspondente a sua instituição de origem. Nesses outros vínculos de trabalho 
os salários também são ínfimos e nem sempre os direitos trabalhistas e sociais estão 
presentes.  Assim sendo, do ponto de vista da carteira de trabalho assinada, o que se 
verifica é que mais da metade dos entrevistados não possui carteira de trabalho assinada. 
A carteira de trabalho é expressão da cidadania regulada, no dizer de Santos (1994), 
prevista para aqueles trabalhadores que têm contratos formais de trabalho e segundo os 
preceitos legais do país. Não ter carteira de trabalho assinada, portanto, é a expressão 
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máxima do não direito ou de direitos flexíveis aos moldes da reestruturação produtiva, 
que quem os atribui, cada vez mais, é o contratante e ao seu inteiro interesse de classe. 

 Mas o Assistente Social, participante da pesquisa, não consegue ter uma visão de 
totalidade da sua condição de trabalhador assalariado e das transformações que passam 
o mundo do trabalho na atualidade. Ao ser perguntado se tinha direitos trabalhistas 
assegurados, os profissionais que possuem outra fonte de trabalho, afirmam que sim, 
embora quando a pergunta se dirija à existência de direitos sociais, a maioria desses 
profissionais afirma que não os têm. Em resumo, além de não ter uma visão de 
totalidade ou de ter uma visão até certo modo ingênua de sua condição de 
assalariamento e de trabalhador, o profissional mostra certo desconhecimento dos seus 
direitos sociais e trabalhistas, que não se separam, ou seja, fazem parte de uma mesma 
totalidade: os direitos dos trabalhadores. 

Sobre as condições salariais do Assistente Social, estas, ao longo da trajetória 
histórica da profissão no Estado do Piauí e no Brasil, majoritariamente têm sido 
precárias. Piauí é um dos Estados mais pobres da federação e da região nordeste. Não 
tendo um grande parque industrial, comércio e serviços em geral constituem-se nas 
principais fontes de produção da riqueza circulante. Assim, o Estado necessita das 
transferências de recursos federais para contratar a maior parte dos trabalhadores e 
impulsionar a dinâmica econômica do conjunto dos municípios e munícipes. Nesse 
contexto, o principal empregador do Assistente Social no Piauí é o Estado, nos 
diferentes níveis governamentais. Segundo estudos de Guimarães (2003, 2009), poucos 
são os profissionais que atuam nos setores privados empresariais, filantrópicos e do 
Terceiro Setor91. É nesse quadro de análises que se coloca a questão salarial do 
Assistente Social. A maioria dos profissionais do Estado, independente do empregador 
– se do setor estatal ou do setor privado – tem um salário que não ultrapassa a três 
Salários Mínimos Nacional, em que um Salário Mínimo, no ano de 2011, equivale a R$ 
545,00. Mas vamos encontrar profissionais: percebendo um Salário Mínimo; 
trabalhando sem contrato de trabalho formal ou com contratos temporários (por projeto, 
por atividade etc.); desempregados na profissão, empregados fora da profissão entre 
outras situações. Na pesquisa em apreço, mais da metade dos profissionais por se 
considerar equivocadamente voluntário do Estado junto ao Conselho, aponta este 
empregador como parte da categoria “outra fonte de trabalho”, o que não é pelas razões 
já expostas. Para efeitos da análise aqui empreendida relativas à “outra fonte de 
trabalho”, extraíram-se esss dados, colocando-se, portanto, outros empregos/trabalhos 
realizados pelo profissional fora da condição de representação de um dado conselho. 
Nesses termos, a realidade salarial do profissional que atua no conselho e tem outra 
fonte de trabalho, não difere da análise aqui empreendida sobre as condições salariais do 
profissional neste estado da federação.  

                                                
91 Segundo a pesquisa, referida na nota 1 deste trabalho, o número de profissionais contratado nos setores 

privados empresariais e filantrópicos, em ONGs e outras instituições do Terceiro Setor é bastante 
pequeno. De um total de 1.193 Assistentes Sociais cadastrados no Conselho Regional de Serviço Social, 
no momento da  realização da pesquisa, verificou-se que  o percentual de profissionais que atua nesses 
setores  não chega a 10 % dos profissionais cadastrados.   
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GRÁFICO 4 – OUTRA FONTE DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL - 

REMUNERAÇÃO SALARIAL 
 

 
FONTE: PESQUISA DIRETA 

 Os dados do Gráfico 4 mostram, assim, que mais de 65% dos entrevistados 
percebem até três Salários Mínimos. Desse total 18% dos entrevistados percebem entre 
um Salário Mínimo e dois Salários Mínimos, mas 33% não ultrapassam os dois e meio 
Salários Mínimos. O máximo que esses trabalhadores atinge em termos salariais é  
quatro Salário Mínimos. Esses dados mostram uma grande precarização vivenciada pelo 
profissional de Serviço Social na realidade piauiense. Conclui-se, nesses termos, que a 
precarização, como mote condutor das relações sociais de trabalho do profissional no 
Piauí e no Brasil, há muito se faz presente, só que agora mais profunda e ampla, pois 
para o trabalhador Assistente Social ter uma condição de dignidade mínima de trabalho, 
ele precisa atuar em dois, três ou mais espaços ocupacionais de trabalho com contratos 
de trabalho formais ou não.  

 

3. CONCLUSÕES 

 
O mundo do trabalho em geral e do Assistente Social passa por metamorfoses para 

se adequar às novas exigências e necessidades do capitalismo globalizado, flexível e 
destituídor de direitos à maioria da população. Nas experiências dos Assistentes Sociais 
junto aos Conselhos, aqui analisadas, o Assistente Social pode se colocar na defesa do 
Projeto Ético Político da profissão protagonizando direitos à população trabalhadora e 
pobre, contribuindo para a ampliação da democracia e para mudanças substanciais ao 
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país, mas também pode se colocar na perspectiva dos modos de pensar e agir que levam  
ao reforço do conservadorismo, do autoritarismo e da manutenção do status quo 
reinante. Os Conselhos de Direitos são importantes espaços de atuação do profissional e 
os rumos assumidos pelo profissional, nessa área, não estão dados à priori. Mesmo 
levando em conta os limites institucionais dos próprios conselhos, os limites impostos 
pelo capitalismo na contemporaneidade e os limites que são colocados pelo próprio 
Assistente Social em seus processos de inserção nessa realidade profissional, as forças 
em luta, as situações, as conjunturas, as estruturas e os movimentos presentes interna e 
externamente a esse espaço de atuação, podem favorecer práticas profissionais 
condizentes com o Projeto Ético Político.  
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