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Resumo: O presente texto busca apresentar e problematizar elementos do trabalho dos 
assistentes sociais, a partir de recomposição das políticas públicas e de sua gradual 
transferência ao setor privado. Elegeu-se uma instituição do terceiro setor para realizar a 
coleta de dados e posterior analises por expressar-se como um espaço ocupacional 
contraditório de uma nova institucionalidade. Observou-se, em especial, as atribuições, as 
competências, dificuldades para a realização do trabalho, desafios, precarização no e do 
trabalho do assistente social. Ao problematizar as categorias encontradas constatou-se que a 
experiência profissional no terceiro setor está submetida às piores condições de trabalho do 
assistente social associado a manipulações de toda a ordem. 
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Abstract: The present text seeks to present and problematize elements of the work of social 
workers, starting with the recomposition of public policies and their gradual transfer to the 
private sector. A third sector institution was elected to carry out a collection of data and later 
analyzes by expressing itself as a contradictory occupational space of a new institutionality. It 
was observed, in particular, as attributions, such as skills, difficulties for a job, challenges, 
precariousness and work. When problematizing the categories found it was found that a 
professional experience there is a sector subordinated to the working conditions of the social 
worker associated with manipulations of the whole order. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, no universo das ONGs, o assistente social tem encontrado um campo 

muito disponível e amplo de trabalho, pois o grande número de organizações não 

governamentais tem crescido de modo significativo, especialmente a partir do desmonte do 

Estado e das políticas públicas sociais. Além da crescente demanda de necessidades básicas 

da população brasileira. 

As ONGs vêm tomando um espaço de relevância ao assumirem responsabilidades 

ao promover “políticas sociais” para determinadas frações da população. As organizações 

constitutivas do Terceiro Setor têm características, majoritariamente, de prestadoras de 

serviços com viés à ‘garantia e defesa’ dos direitos da classe trabalhadora, atuando em 

diversas áreas, tais como na saúde, educação, assistência, educação, entre outros, com o 

objetivo de prestar atendimento a pessoas, famílias e grupos que necessitam desses serviços. 

Partindo desse pressuposto, a inserção do assistente social em instituições do Terceiro Setor 

é ampliada com o advento dos impactos da contrarreforma do Estado Brasileiro, que teve 

como base a transferência da responsabilidade dos serviços sociais, oferecidos pelo Estado, 

para a esfera do Terceiro Setor (BEHERING, 2003). 

Diante disso, com as mudanças ocorridas, surgiram novas formas de responder às 

expressões da questão social provocada pela transformação nas formas de regulação social 

entre o Estado e a população. Com essas transformações, novas demandas e novos espaços 

ocupacionais se apresentam para o assistente social, como os espaços considerados do 

Terceiro Setor.  

A atuação nesses renovados e novos espaços impõe, para o profissional, 

determinadas particularidades e tendências no âmbito das exigências profissionais, grosso 

modo com novas habilidades e competências. Os profissionais não dispensam essas 

possibilidades de emprego e se submetem a novas requisições e ações, a fim de se 

adequarem com o cotidiano dessas instituições, visto que a atuação do assistente social 

nesses espaços tem como intuito majoritário trabalhar no enfoque da garantia do direito de 

inclusão ao atendimento do usuário. No cotidiano, busca atuar de forma a contribuir e priorizar 

ações com embasamento nas prioridades institucionais. 

 

1 A DIMENSÃO DO TRABALHO PROFISSIONAL  
 
 

O trabalho do assistente social está vinculado à garantia de direitos e tem sido 

empregado em combater as expressões da questão social. Tais expressões se materializam 

na pobreza, na violência, no desemprego e na fome, entre outras, que a realidade apresenta 
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no cotidiano. Consequências essas que afetam a vida em todas as suas dimensões, 

compondo suas expressões políticas e econômicas.  

Em relação ao objeto de trabalho dos assistentes sociais é esclarecido por Iamamoto 

(1997, p. 14) como sendo a questão social em “suas variadas expressões cotidianas, tais 

como os indivíduos as experimentam no trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, 

na assistência social pública, etc.”. A autora agumenta ainda que a questão social que sendo 

desigualdade é também rebeldia, por envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a 

ela resistem, se opõem à ordem dominante.  

A tensão entre a produção da desigualdade é também produção de rebeldia e de 

reistência, aonde encontram-se assistentes sociais, nos espaços ocupacionais que de acodo 

com Iamamoto (1997, p. 14) os profissionais estão “situados nesse terreno movido por 

interesses sociais distintos, aos quais não é possível abstrair ou deles fugir porque tecem a 

vida em sociedade. [...] a questão social, cujas múltiplas expressões são o objeto do trabalho 

cotidiano do assistente social. 

A profissão está inscrita na divisão social e técnica do trabalho, como uma 

especialização do trabalho coletivo (IAMAMOTO, 2008), regulamentada pela Lei n. 8662/93, 

de 07 de junho de 1993, com alterações determinadas pelas resoluções do CFESS n. 290/94, 

n. 293/94, n. 333/96 e n. 594/11.  

O Código de Ética dos assistentes sociais imprime a direção do trabalho profissional. 

É a partir dele que se fundamentam os princípios que devem nortear as ações desses 

profissionais. Princípios esses para fortalecer e dar suporte à dinâmica do trabalho, com 

objetivo de superar as demandas e os desafios do cotidiano. Alguns deles podem ser 

expressados nos seguintes princípios: 

 

 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 sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos 
das classes trabalhadoras;  

 Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 
participação política e da riqueza socialmente produzida;  

 Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 
universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 
políticas sociais, bem como sua gestão democrática; 

 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;  

 Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 
democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com 
o constante aprimoramento intelectual;  
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 Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de 
uma nova ordem societária, sem dominação / exploração de classe, etnia 
e gênero;  

 Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que 
partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos trabalhadores; 

 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, nem discriminar, por 
questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, 
nacionalidade, opção sexual, idade e condição física (CRESS/BH, 2005, p. 
20-21). 

 

Iamamoto (2008) enfatiza o fundamento do Código de Ética do Assistente Social ao 

indicar um rumo ético-político, um horizonte para o exercício profissional. O desafio é a 

materialização dos princípios éticos na cotidianidade do trabalho, evitando que se 

transformem em indicativos abstratos, deslocados do processo social. Afirma, como valor 

ético central, o compromisso com a parceria inseparável, a liberdade. Implica a autonomia, 

emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais, o que tem repercussões efetivas nas 

formas de realização do trabalho profissional e nos rumos a ele impressos. 

De acordo com a Lei n. 8662/93, que regulamenta a profissão, e segundo o Conselho 

Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro (apud BRASIL, 2002), apresenta-se um resumo 

das principais atribuições e competências do assistente social, de forma mais explicativa, 

dentre elas:  

 

Realiza estudos e pesquisas para avaliar a realidade e emitir parecer social 
e propor medidas e políticas sociais; planeja, elabora e executa planos, 
programas e projetos sociais; presta assessoria e consultoria a instituições 
públicas e privadas e a movimentos sociais; orienta indivíduos e grupos, 
auxiliando na identificação de recursos e proporcionando o acesso aos 
mesmos; realiza estudos socioeconômicos com indivíduos e grupos para fins 
de acesso a benefícios e serviços sociais; atua no magistério de Serviço 
Social e na direção de Unidade de ensino e Centro de estudos (CRESS/RJ 
apud BRASIL, 2002). 

 

Falta ainda uma compreensão, por determinados espaços ocupacionais, do que são 

atribuições que somente podem ser executadas pelo assistente social. As atribuições 

privativas efetivadas pelo profissional de Serviço Social, segundo o artigo 5º da Lei 8662/93, 

que regulamenta a profissão (BRASIL, Lei 8662, de 07 de junho de 1993), se constituem em 

um conjunto de atividades e responsabilidades próprias a um profssional de nível superior que 

atua num conjunto amplo de damandas expressadas pelas manifestações da questão social 

e que buscam reduzir ou eliminar todas as formas de desigualdades e opressão, ligadas, 

majoritariamente a institucionalização das demandas. 

 As atribuições e competências, como consta no Código de Ética Profissional, abrem 

um leque de possibilidades e relações que o profissional deve e pode exercer, independente 
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do espaço ocupacional em que se encontra. De acordo com Martins (2015, p. 139), as 

“atribuições, a partir da leitura da realidade, do seu entorno, das condições objetivas como 

ponto de partida para pensar um agir que responda às demandas dos usuários”. Sendo assim, 

não estão apenas circunscritas na letra da lei, mas se expressam no movimento da realidade 

(MARTINS, 2015). Entretanto, ao observar e analisar uma instituição não governamental, 

enfatiza-se o trabalho do assistente social no espaço do Terceiro Setor, onde são identificadas 

visíveis necessidades que podem afetar as responsabilidades, deveres, competências e 

atribuições profissionais. 

 

2 AS EXPRESSÕES DO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL EM INSTITUIÇÃO DO 

TERCEIRO SETOR 

 

Na instituição analisada, o Serviço Social se propõe a trabalhar em consonância 

com a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, segundo a resolução n. 109/2009, do 

CNAS, no que tange ao serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência, articulando a rede de serviços socioassistenciais, o Sistema de Garantia de 

Direitos, dentre outros serviços, com o objetivo de ofertar melhor qualidade de vida para 

os usuários e sua inclusão social.  

As ações são orientadas e desenvolvidas por três processos básicos de intervenção 

no âmbito do trabalho dos assistentes sociais. Os processos políticos organizativos: através 

de reuniões e debates que possam contribuir para a efetivação de direitos e formação de 

consciência crítica diante do cotidiano; os processos de planejamento e gestão: através da 

utilização e avaliação de instrumentos técnico-operativos e da articulação com outros 

serviços; e os processos socioassistenciais: através do reconhecimento das demandas 

próprias dos usuários (GERBER, 2011, p. 2), definindo esses três processos como: 

 

OS PROCESSOS POLÍTICO ORGANIZATIVOS: Neste processo, se realiza 
todo um conjunto de ações voltadas à mobilização e a assessoria através da 
abordagem individual e coletiva. Há um incremento de discussões e ações 
entre o espaço sócio-ocupacional, a comunidade e outras instituições visando 
à universalização, ampliação e a efetivação de direitos. 
OS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: Ainda para (Nogueira 
e Mioto, 2006), os processos de Planejamento e Gestão estão vinculados a 
um conjunto de ações profissionais que no âmbito das instituições e serviços 
se voltam para o planejamento e a gestão dos mesmos, da informação, 
organização e gerenciamento de programas, projetos. Objetivam efetivar a 
intersetorialidade (gestão das relações interinstitucionais), a criação de 
protocolo entre serviços, programas e instituições no conjunto das políticas 
sociais, são base para o trabalho do/a assistente social e para os demais 
membros da equipe de trabalho. 
OS PROCESSOS SOCIOASSISTENCIAIS: Estes correspondem às ações 
de intervenção, desenvolvidas diretamente com os usuários dos serviços nos 
diferentes níveis de complexidade dos serviços institucionais.  Tem como 
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lógica atender aos usuários como sujeitos de necessidades/demandas 
particulares, singulares; apresentam diferentes enfoques interventivos, mas 
que interagem entre si. De acordo com Nogueira e Mioto (2006 p.13) se 
constituem de quatro tipos de ações: ações sócio-educativas; ações 
emergenciais; ações socioterapêuticas e ações periciais. 

 

O trabalho dos assistentes sociais, segundo sistematização de informações obtidas 

por meio de entrevistas realizadas com as profissionais da instituição, se inicia a partir da 

acolhida e escuta do responsável pelo usuário responsável, a fim de identificar sua demanda. 

Realizado esse passo, o usuário é encaminhado para os demais profissionais da instituição a 

fim de que seja realizada uma avaliação — anamnese3 — e, assim, inserir o usuário ao 

tratamento específico. Caso a demanda identificada não seja coberta pelos serviços proposto 

pela instituição, o Serviço Social encaminha o usuário à rede de serviços públicos para que 

seja assistido (cf. ENTREVISTA AS1). 

As ações realizadas pelo Serviço Social objetivam a integração do profissional 

com os usuários, de forma reflexiva, baseada no diálogo e na troca de saberes, buscando 

juntos alternativas para as demandas apresentadas.  

No cotidiano institucional, são inúmeras as demandas manifestadas, o que 

requerer do serviço social um olhar atento às singularidades e complexidades existentes 

em cada situação. Por isso, as ações socioeducativas são pautadas no acolhimento dos 

usuários (assistidos e familiares), no esclarecimento da rotina institucional, na socialização 

de informações, na garantia de direitos, na ratificação de deveres, encaminhamentos para 

programas governamentais de transferência de renda (Planejamento do Serviço Social na 

Instituição, 2015).    

Dentre as práticas realizadas pelo setor, é possível destacar os encaminhamentos 

direcionados à rede municipal de saúde, para variadas especialidades médicas, 

principalmente neurológica, genética e psicoterápica. Essa ação procura proporcionar ao 

usuário o tratamento adequado à sua patologia (GONÇALVES, 2015). Outros serviços 

prestados pelo assistente social, expressados no Planejamento do Serviço Social. 

 

A dinâmica do acolhimento, na instituição, acontece diariamente nos dois turnos de 

“tratamento”. Os usuários e responsáveis chegam à instituição às 8 horas. A partir de 8 horas 

e 10minutos, pontualmente, começa um momento de reflexão, quando são lidos trechos da 

bíblia, seguido de oração. Após esse momento, os usuários são convidados a adentrar na 

                                                 
3 Anamnese é a entrevista inicial que o profissional faz com o paciente. Consiste no preenchimento de 

uma ficha ou questionário. A anamnese serve como um banco de dados do paciente, onde contenha o 
histórico da doença, recorrência, doenças hereditárias, ou qualquer tipo de informação que possa 

contribuir para com o tratamento. (PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2013). 
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sala de atendimento para os procedimentos do “tratamento”. No período da tarde, repete-se 

a rotina descrita acima (Diário de campo, 2015). 

A matriz religiosa se faz presente em todas as práticas oferecidas pela instituição. 

Seja em uma palestra, em uma festa, toda ação só se inicia após o momento de reflexão 

expresso pelo forte apelo ao pentecostalismo. 

 

3 COTIDIANO DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO TERCEIRO SETOR 
 

A instituição analisada tem como característica o fornecimento de serviços para 

pessoas com deficiência. Diante disso, o Serviço Social deve se orientar e trabalhar em 

conformidade com as necessidades e direitos destinados à pessoa com deficiência, em seu 

cotidiano de trabalho e em suas ações.  

A instituição recebe expressivo número de demandas, podendo-se classificar em 

demandas externas aquelas referentes a usuários que já se encontram em atendimento, e um 

conjunto diversificado de novas demandas, expressas por pessoas que buscam inserção nos 

atendimentos prestados pela instituição. O Serviço Social é a porta de entrada das famílias 

na instituição, responsável pelo primeiro atendimento, ao conhecer as necessidades e a 

demanda dos usuários. A partir de então se faz o cadastro socioeconômico das famílias, 

inserindo, assim, esse usuário no rol de atendimentos da instituição e encaminhando aos 

demais profissionais da equipe para uma avaliação.   

Durante uma das entrevistas, ao questionar o funcionamento da dinâmica de trabalho 

no dia a dia na instituição, a AS1 respondeu: 

 

O Serviço Social da instituição X busca trabalhar rotineiramente de acordo 
com a tipificação de serviços socioassistenciais resolução n. 109/2009, no 
que tange ao Serviço de Proteção Social Especial para Pessoa com 
Deficiência que consiste em: acolhida, escuta, informação, comunicação e 
defesa de direitos, articulação com os serviços de políticas públicas setoriais, 
articulação da rede de serviços sociassistenciais, articulação interinstitucional 
com o sistema de garantia de direitos, atividades e de organização da vida 
cotidiana, orientação e encaminhamento para rede de serviços locais- 
referências e contrarreferências (Entrevista AS1, 2016). 

 

Já a AS2, referente à mesma pergunta, respondeu:  

 

Os atendimentos prestados as famílias dos usuários ultrapassam a 
perspectiva instituição por meio das orientações, encaminhamentos, 
palestras e reuniões. O serviço tem a finalidade de promover autonomia, a 
inclusão social e melhorias de qualidade de vida das pessoas participantes e 
deve contar com o apoio da equipe especifica e habilitada para prestação de 
serviços especializados (Entrevista AS2, 2016). 
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Ao analisar os depoimentos, percebem-se tanto os procedimentos e ações 

profissionais realizados como as técnicas e os objetivos que visam a essas ações e serviços 

(TEIXEIRA, 2010). Segundo Teixeira (2010, p. 293), “as ações de cunho individual incluem 

desde o acolhimento, que também repassa informações, escuta qualificada para detectar 

vulnerabilidades e riscos, bem como para levantar demandas, e o encaminhamento para os 

serviços da rede socioassistencial e de outras políticas sociais”. 

 

4 CONDIÇÕES TÉCNICAS DE TRABALHO 

 

Em análise das condições técnicas de trabalho, faz-se necessário problematizar essa 

importante premissa, visto que o profissional demanda esses atributos para exercer seu 

trabalho, estando dentre as condições postas e regulamentadas pela resolução CFESS n. 

493/2006. 

Em relação às questões respondidas, a AS1 e a AS2 informaram que o espaço é 

adequado para o exercício do trabalho. No tocante aos equipamentos, as respostas 

expressam que existem computadores em bom estado de funcionamento para exercer o 

trabalho.  

Quando se faz referência ao sigilo profissional, há a indicação de prejuízo, pois as 

condições não permitem uma efetiva garantia, ou é atendida a norma parcialmente, 

especialmente pela infraestrutura e guarda dos documentos. 

Sobre os instrumentos físicos para exercício do trabalho, notou-se uma divergência 

na resposta em relação ao acesso à internet quando a interpretação se diferenciou, à medida 

que o acesso à instituição só se limita a uma sala, que pode ser utilizada por qualquer 

profissional. Em relação ao fornecimento de insumo de escritório, observa-se que ocorre de 

maneira precária, apontado na resposta de maneira parcialmente, ficando subentendido que 

o assistente social deve se equipar por sua conta para realização do seu trabalho. 

Finalizando, questionou-se em relação às observações éticas, que, em desacordo, a 

AS1 declara que é parcialmente observado, quando a AS2 afirma que sim. Diante das 

perguntas e respostas expostas, pode-se refletir e analisar se há ou não éticas observadas 

na instituição.  

Observou-se que, no decorrer das ações prestadas pelas instituições, a falta de 

recursos técnicos e financeiros dificulta o exercício da profissão. Também há uma intensa e 

visível precarização no trabalho do assistente social. 

O que se percebe é que as condições de trabalho, mencionadas acima, estão longe 

dos padrões mínimos necessários para o exercício da profissão, principalmente se forem 

comparadas aos requisitos da legislação que regulamenta a profissão. Compreende-se que 

há uma simultaneidade de forças, entre assegurar os direitos dos usuários e de articular com 
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essa dinâmica da falta de recursos. Como mostra Iamamoto (2001), “vivemos uma tensão 

entre a defesa de direitos sociais e a mercantilização.” Uma constante contradição de ter ou 

não ter. E essas questões acabam transformando-se em obstáculos e dificultando o trabalho 

do profissional. 

 

5 DIFICULDADES DE TRABALHO 

 

O assistente social, na instituição em questão, é desafiado constantemente. As 

famílias que são encaminhadas para esse tipo de serviço são as menos favorecidas, e suas 

demandas são muitas. Como o profissional tem acesso a essas informações, pois ele é o 

responsável por fazer toda a triagem contendo todos os dados dos usuários, cabe a ele 

encontrar maneiras de intervir nesses casos. Porém, as limitações estão presentes e podem 

ser identificadas através das respostas dos profissionais. Dentre os desafios mencionados em 

entrevista, a AS1 respondeu:  

 

Os desafios são diversos, a falta de recursos que acaba comprometendo 
algumas ações, como, por exemplo, a visita domiciliar, que é um instrumento 
técnico do Serviço Social, quase não é realizada devido a não termos 
condições de realizar, a articulação com a rede de serviços é um desafio 
também, devido à precarização da mesma. E o principal é a falta de 
autonomia do Serviço Social, pois o ele leva em conta as relações de forças 
existentes no âmbito profissional. 

 

Já a AS2, em relação ao mesmo tema, refere-se: 

 

Um dos maiores desafios enfrentados é a falta de articulação com a rede, 
principalmente nos órgãos públicos, que estão sempre mudando de lugar e 
nunca atualizam os seus endereços, fazendo com que muitas vezes o usuário 
fique sem ser referenciado. Outra dificuldade e na falta de transporte para os 
trabalhos de articulação, busca ativa e visita realizada fora da instituição. 

 

Analisando as respostas das profissionais, percebe-se que, nas entrelinhas, ambas 

as profissionais identificam, como desafios mencionados, a articulação com a rede, que é 

apontada como precária. E isso prejudica não só o trabalho do assistente social, que tem 

como necessidade o apoio da rede, mas também o usuário, que fica à mercê desses serviços, 

que é seu por direito. Outro desafio colocado em questão é a falta de recursos para efetuar 

visita domiciliar, instrumento importante para o trabalho do assistente social. 

Samaro (2014, p. 19) define visita domiciliar como:  

 

Uma técnica social, de natureza qualitativa, por meio da qual o profissional 
se debruça sobre a realidade social com a intenção de conhecê-la, descrevê-
la, compreendê-la ou explicá-la. O seu diferencial em relação a outras 
técnicas é que tem por lócus o meio social, especialmente o lugar social mais 
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privativo e que diz respeito ao território social do sujeito: a sua casa ou local 
de domicílio. 

 

Esse Instrumento é importante, pois ajuda o profissional a analisar as condições de 

vida e de existência do usuário. Ela permite uma proximidade com a realidade, dando suporte 

para observar aspectos que não podem ser presenciados no âmbito institucional. 

Outro aspecto apontado pela AS1 como principal desafio é:  

 

A falta de autonomia do Serviço Social, pois ele leva em conta as relações de 
forças existentes no âmbito profissional. 

 

Com base em Sousa (1989, p. 21), a autora afirma que “a atuação do assistente 

social está sempre a depender das determinações funcionais das instituições onde ele se 

situa profissionalmente, a fim de definir as ações que deve desempenhar”. Contudo, percebe-

se que o assistente social, na instituição analisada, não exerce sua autônima. Executa e 

desenvolve seu trabalho mediante determinações impostas, não tem autônima para 

desenvolver um projeto, não tem autorização para proceder a encaminhamentos sem que 

haja autorização de seu superior. Qualquer ação feita tem que, primeiramente, ter permissão, 

e isso causa uma gera desmotivação, um sentimento de impotência para o profissional 

(GONÇALVES, 2015). 

A intenção não é de desqualificar a atuação do Serviço Social no Terceiro Setor, nem 

na instituição analisada, mas sim de compreender e identificar as debilidades provocadas por 

aspectos que podem ser considerados como negligenciados por parte da instituição, 

transformando assim em dificuldades para o trabalho do assistente social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do estudo, percebeu-se que as práticas institucionais do Terceiro 

Setor caminham associadas aos interesses neoliberais. Apontou-se um 

distanciamento da incumbência estatal, transformando em interrogação o papel do 

Estado e sua responsabilidade e compromisso de prover políticas sociais públicas de 

qualidade para sociedade. 

Pode-se perceber que perpassar por todo contexto histórico do Terceiro Setor 

possibilitou uma reflexão da necessidade da atuação do assistente social nesse 

espaço, que conta com um olhar mais crítico e amplo em relação à realidade social. 

Entretanto, da mesma forma que possibilitou identificar a necessidade desse 

profissional nesse espaço, mostrou nitidamente inúmeros desafios que o profissional 
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encontra no dia a dia, prejudicando-o no exercício de seu trabalho, pautado nas 

competências e atribuições mencionadas neste estudo, trazendo um sentimento de 

frustração e desmotivação para o profissional.  

O espaço ocupacional de fato existe e dá sinais de expansão para a ação do 

assistente social e demais profissionais, colocando em constante desafio a construção 

de dinâmica capaz de responder às reais demandas sociais apresentadas nesse 

contexto. Assim sendo, depende do assistente social identificar e apropriar-se dessas 

oportunidades, através de uma atuação profissional que se baseie nos princípios 

éticos estabelecidos pelo Código de Ética da profissão, dando efetividade e eficácia à 

consecução dos objetivos institucionais e profissionais. Contudo, sem perder o 

horizonte das dificuldades e sucateamento que o trabalho do assistente social vem 

sofrendo na atualidade. 

O debate a respeito da atuação profissional dos assistentes sociais no 

Terceiro Setor possibilitou identificar um caráter de alienação, nas aproximações com 

a instituição pesquisada. Através das respostas na entrevista e no decorrer das 

observações, pôde-se notar certa deficiência perante o trabalho e, 

consequentemente, transformando-se em um fator preponderante para um frágil 

desempenho. Dentre as fragilidades apontadas pelas próprias profissionais, pôde-se 

analisar que a falta de recursos promove uma carência no fornecimento de 

instrumentos de trabalho para o profissional, e a questão do sigilo que caracteriza uma 

forma prejudicial no exercício do trabalho do assistente social. 

Adentrando em desafios subjacentes, notam-se fragilidades não só no 

aspecto institucional, mas também na atuação do assistente social, que provocam 

obstáculos para a materialização dos compromissos profissionais com os usuários. 

Dentre os desafios mencionados no decorrer do estudo, percebe-se imprevidência em 

ambas as partes, mas, de certo modo, um desmazelo por parte do profissional que, 

por meio da falta de argumentos e imposição, permanecem na mesma condição. 

De modo geral, foi possível refletir sobre a importância do trabalho do 

assistente social nesse espaço, que, de certa forma, posicionou-se de maneira 

desafiante, mas também se mostrou como um espaço sociocupacional propício para 

uma atuação que se baseie de acordo com os princípios que cercam a profissão, pois 

lidam com a relação de garantia de direitos dos usuários institucionalizados.  
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