
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA – POSGRAP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL – PROSS 

 

 

 

 

CHARLENE SOUZA DA SILVA 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO SÓCIO-HISTÓRICO DA LUTA PELA JORNADA DE TRABALHO 

DE 30 HORAS SEMANAIS PARA O ASSISTENTE SOCIAL BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO/SE 

2014 



 

 

CHARLENE SOUZA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO SÓCIO-HISTÓRICO DA LUTA PELA JORNADA DE TRABALHO 

DE 30 HORAS SEMANAIS PARA O ASSISTENTE SOCIAL BRASILEIRO 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Serviço Social – PROSS da Universidade Federal de Sergipe, 

como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em 

Serviço Social. 

                                                

                                               Orientadora: Prof.ª Dr.ª Vera Núbia Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO/SE 

2014 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 
 

 
 

S586s 

 
Silva, Charlene Souza da 
    Significado sócio-histórico da luta pela jornada de trabalho de 
30 horas semanais para o assistente social brasileiro / Charlene 
Souza da Silva; orientadora Vera Núbia Santos. – São Cristóvão, 
2014. 

157 f. 
 
 

Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Universidade 
Federal de Sergipe, 2014. 

 
 
 

1. Serviço social. 2. Horário de trabalho. 3. Assistentes sociais. 
I. Santos, Vera Núbia, orient. II. Título. 

 
CDU 364:331.313  

 
 

 



 

 

CHARLENE SOUZA DA SILVA 

 

 

 

 

SIGNIFICADO SÓCIO-HISTÓRICO DA LUTA PELA JORNADA DE TRABALHO 

DE 30 HORAS SEMANAIS PARA O ASSISTENTE SOCIAL BRASILEIRO 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Serviço Social – PROSS da Universidade Federal de Sergipe, 

como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em 

Serviço Social. 

 

               Orientadora: Prof.ª Dr.ª Vera Núbia Santos 

 

 

 

Aprovada em 30 de abril de 2014. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Profª Drª Vera Núbia Santos 

(Orientadora) 

 

_____________________________________________ 

Profª Drª Cristiana Mercuri de Almeida Bastos 

(UFBA) 

 

_____________________________________________ 

Profª Drª Rosangela Marques dos Santos 

(UFS) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos os trabalhadores que lutam pela valorização do trabalho. 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço em primeiro lugar a Deus, por me abençoar e me fazer forte diante de todas as 

dificuldades. 

Aos meus pais que sempre acreditaram no meu potencial. 

Aos meus irmãos pela torcida, paciência e compreensão nos momentos de ausência. 

Ao meu noivo por todo apoio, compreensão e paciência nos momentos difíceis. Por ter estado 

ao meu lado integralmente. 

Às professoras do Mestrado da UFS por todo aprendizado durante esse momento 

enriquecedor. 

À minha orientadora pela troca de conhecimento, pela atenção e ensinamentos durante todo o 

percurso, desde a Graduação à Pós-graduação, inclusive no estágio docente. 

Às companheiras de caminhada do Mestrado pelo apoio mútuo e troca de experiências sobre a 

profissão e a vida. 

À contribuição do Conselho Federal de Serviço Social, através da disponibilização de grande 

parte do material, contribuindo para que a pesquisa se concretizasse de maneira satisfatória; e 

aos CRESS, que se disponibilizaram a responder as minhas solicitações. 

Às professoras que aceitaram fazer parte da minha banca, sou grata por compartilhar desse 

momento de aprendizado. 

Às minhas amigas que, apesar da ausência, sempre estiveram na torcida para que tudo desse 

certo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

Este estudo possui como objeto de análise o significado sócio-histórico da luta pela jornada de 

trabalho de 30 horas semanais sem redução salarial para o assistente social brasileiro. A luta 

da classe trabalhadora pela redução da jornada de trabalho é uma batalha histórica que se 

delineia ao longo dos séculos, com aspectos de conquistas e regressões. As conquistas 

refletem a redução gradativa da jornada como uma vitória dos trabalhadores no confronto 

capital versus trabalho. Ao mesmo tempo, regride-se no momento em que o capital encontra 

mecanismos de burlar a redução da jornada através de medidas que camuflam o caráter de 

exploração implícita, com a intensificação do ritmo do trabalho, por exemplo. O assistente 

social, enquanto trabalhador assalariado, assume o posicionamento em favor desses interesses 

de classe, visto que está inserido na classe trabalhadora e sujeito às mesmas determinações 

que a alcançam. Nesse sentido, o estudo em questão teve como objetivo principal apreender o 

significado sócio-histórico do processo de luta que culminou na Lei 12.317/2010, 

principalmente por meio da organização da categoria e das estratégias de mobilização do 

conjunto CFESS/CRESS. A Lei supracitada alterou a Lei de Regulamentação da Profissão 

(Lei 8.662/93) e incluiu um artigo que indica a jornada de trabalho dos assistentes sociais de 

30 horas semanais sem redução salarial. A pesquisa foi do tipo qualitativa, com base em 

análise de bibliografia e documentos sobre o tema ora exposto. A literatura utilizada traçou 

um resgate histórico da evolução do trabalho e suas formas de exploração e, como isso, 

refletiu-se no Serviço Social, enfatizando a necessidade da redução da jornada de trabalho. 

Foram utilizados também documentos, relatórios, pareceres jurídicos, informações do 

“Observatório das 30 horas” do CFESS e dos CRESS e decisões judiciais a respeito da 

redução da jornada de trabalho para assistentes sociais. Por fim, os resultados evidenciaram 

como essa conquista refletiu não só no ganho da redução da jornada para a categoria em 

questão, mas, de modo geral, demonstrou o reflexo da conquista na classe trabalhadora como 

forma de posicionamento contra a exploração exacerbada do trabalho e a favor de melhores 

condições de vida e de trabalho, bem como da qualidade dos serviços prestados, como propõe 

o projeto ético-político profissional. Além disso, apontaram os desafios que a categoria 

profissional ainda enfrenta para superar outras questões que estão diretamente ligadas à 

redução da jornada de trabalho. 

 

Palavras-chave: Luta pela redução da jornada de trabalho. Serviço Social brasileiro. 

Assistente Social como trabalhador assalariado. Significado sócio-histórico da luta pelas 30 

horas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study has as its object of analysis the socio-historic significance of the struggle for the 

workweek from 30 hours without salary reduction for Brazilian social worker. The struggle of 

the working class by the reduction of working hours is a historic battle that looms over the 

centuries, with aspects of achievements and regressions. The achievements reflect the gradual 

reduction of journey as a victory for workers in the capital versus labor confrontation. At the 

same time, if it regresses time that capital finds mechanisms to circumvent the reduction of 

journey through measures that camouflage the character of implicit exploration, stepping up 

the pace of work, for example. The social worker, while employed, assumes the position in 

favor of these class interests, as it is inserted into the working class and subject to the same 

determinations that reach. In this sense, the present study aimed to grasp the socio- historical 

significance of the struggle that culminated in the Law 12.317/2010, mainly through the 

organization of the category and the strategies of mobilization CFESS / CRESS whole 

process. The above Act amended the Act Regulating the Profession (Law 8.662/93) and 

included an article that indicates the workload of social workers for 30 hours without salary 

reduction. The research was qualitative type based on the analysis of literature and documents 

on the subject now exposed. The literature used traced a historical evolution of labor and 

forms of exploitation and how this was reflected in the Social Services, emphasizing the need 

to reduce the workload. Also documents, reports, legal opinions, information from the " 

Observatory of the 30 o'clock" CFESS and CRESS and judicial decisions relating to the 

reduction of working hours for social workers were used. Finally, the results showed this 

achievement as reflected not only in the gain of reduced journey for the category in question, 

but, in general, showed a reflection of achievement in working class as a way to stand against 

the heightened exploitation of labor and in favor better conditions of life and work, as well as 

quality of services, as proposed by the professional ethical-political project . Also, pointed out 

the challenges that the professional category still faces to overcome other issues that are 

directly linked to the reduction of the working day. 

 

Keywords: Fight for the reduction of the working day. Brazilian Social Service. Social 

worker as an employee. Socio-historical significance of the struggle for 30 hours. 
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INTRODUÇÃO 

 

  O trabalho sempre teve um papel preponderante na vida humana. Com o 

descobrimento do uso de instrumentos e técnicas para o autossustento, o homem conseguiu 

aperfeiçoar o seu modo de vida, superando os limites naturais. É certo afirmar que foi o 

trabalho que permitiu a evolução constante dos indivíduos e a formação da sociedade. O 

homem evoluiu de um ser genuinamente natural para o ser social. 

  Inicialmente a organização dos homens para a produção era puramente artesanal e para 

o próprio sustento, a partir da cooperação entre si. Com o passar do tempo, houve o 

aperfeiçoamento das técnicas e instrumentos, e descobriu-se que era possível produzir mais 

que o necessário, num primeiro momento, para estocar, ou para troca, posteriormente. As 

relações sociais envolvidas no trabalho perpassaram, num longo período histórico de tempo, 

modos de produção que se distinguiram por diversas particularidades. 

  Como bem orienta Lessa e Tonet (2012, p. 37), 

 

[...] cada modo particular de trabalho fundou um modo de produção. O 

trabalho de coleta fundou o modo de produção primitivo; o trabalho escravo 

fundou o escravismo, o trabalho do servo fundou o modo de produção feudal 
e o trabalho proletário é fundante do modo de produção capitalista. 

 

  

  A ideia de produção além do necessário abriu a possibilidade para a exploração, visto 

que, para produzir mais era preciso que alguém trabalhasse mais, a fim de garantir a produção 

excedente. A partir desse momento, surge a divisão de classe: os que exploram e os que são 

explorados.  

 

A exploração do homem pelo homem introduziu algo novo nas relações 

sociais. Pela primeira vez as contradições sociais se tornam antagônicas, isto 

é, impossíveis de serem conciliadas. A classe dominante explora os 
trabalhadores, estes lutam contra a exploração (LESSA, 2012, p. 37). 

 

 

Um dos aspectos primordiais a ser analisado quando se trata da produção de meios de 

subsistência e do excedente é, sem dúvida, o tempo dedicado à produção, ou seja, a jornada de 

trabalho. Esta envolve um período de tempo de dispêndio de força de trabalho para exercer 

determinada atividade. No modo de produção capitalista, esse tempo é pago ao trabalhador 

pelo capitalista na forma de salário, assim surge o trabalho assalariado. 
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A classe trabalhadora há séculos vivencia a lógica de produção capitalista, na qual está 

submetida à exploração da força de trabalho cada vez mais explícita e desumana. Com a 

reestruturação produtiva – que será mais bem tratada nos capítulos posteriores –, em meados 

da década de 1970, as alterações no mundo do trabalho apresentaram como destaque as 

jornadas exaustivas em ritmo intenso de atividade laboral, num panorama onde predomina a 

precarização, ao passo que há o crescimento do desemprego e do trabalho informal e, como 

consequência, o aumento da pobreza e da desigualdade social. Enfim, expressões da questão 

social, que o profissional de Serviço Social lida cotidianamente nos espaços ocupacionais nos 

quais está inserido. Da mesma forma, essas mudanças afetam o trabalho destes profissionais, 

seja no aumento das demandas e escassez de recursos destinados à área social, seja nas 

precárias condições de trabalho onde se encontram submetidos no mercado enquanto 

trabalhador assalariado inserido na divisão social e técnica do trabalho.  

 

Na condição de trabalhador, o assistente social vem sofrendo as imposições 
do processo de reestruturação produtiva e vivenciando a insegurança no 

trabalho por meio de ameaça de desemprego, precarização das relações de 

trabalho, exigências de polivalência, multifuncionalidade e desenvolvimento 

de novas habilidades. (ARANHA; JESUS; SANTOS, 2001, p. 34) 

 

Essa conjuntura tem mostrado vários desafios para o Serviço Social, uma vez que os 

assistentes sociais lidam com a sobrecarga de trabalho e com as condições, muitas vezes 

inadequadas, agravando-se a situação com os escassos recursos públicos destinados à 

população. Como consequência, acarreta em entraves para o cotidiano profissional. Não 

obstante, o conjunto da categoria profissional tem lutado diariamente contra essas tendências 

atuais, visto que se constitui direito do assistente social “dispor de condições de trabalho 

condignas, seja em entidade pública ou privada, de forma a garantir a qualidade do exercício 

profissional” (CFESS, 2011a, p. 27). 

É preciso considerar que o retrato atual do Serviço Social mostra que a profissão se 

solidificou na divisão social e técnica do trabalho, e materializa seu compromisso diante da 

classe trabalhadora na defesa pela garantia dos seus direitos. Assim, o assistente social 

“enquanto trabalhador assalariado, está submetido às mesmas determinações que atingem a 

classe trabalhadora” (ARANHA; JESUS; SANTOS, 2001, p. 34).  

Nesse sentido, as determinantes sócio-históricas atuais têm demandado cada vez mais 

a luta da categoria profissional pela garantia e manutenção dos direitos, principalmente por 
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condições mais dignas de trabalho, a fim de que sejam eliminadas – ou atenuadas – todas as 

formas de exploração e precarização do trabalho. Além disso, também preza tanto pela 

intervenção quanto pelo atendimento às demandas postas no seu cotidiano de forma mais 

qualificada.  

Iamamoto (2007, p. 123) pondera que “o mercado profissional de trabalho sofre 

impactos diretos dessas transformações operadas nas esferas produtiva e estatal, que alteram 

as relações entre o Estado e a sociedade”. É nesse contexto que os assistentes sociais lutam 

para efetivação dos seus direitos, assim como se posiciona a favor da manutenção e garantia 

dos direitos da classe trabalhadora em geral, sobretudo por melhores condições de trabalho, a 

partir do comprometimento em fazer cumprir os preceitos defendidos pelo projeto 

profissional. 

O assistente social dispõe do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e os 

Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) os quais constituem, em seu conjunto, 

entidades com personalidade jurídica e forma federativa, e tem o objetivo básico disciplinar 

de defender o exercício da profissão de Serviço Social em todo o território nacional, conforme 

aponta a Lei 8.662/93, que regulamenta a profissão. Cabe, ainda, a estes órgãos, representar, 

em juízo e fora dele, os interesses gerais e individuais dos assistentes sociais, no cumprimento 

de todo aparato normativo da profissão. Nesse sentido, é importante ressaltar o compromisso 

do conjunto CFESS/CRESS na constituição e defesa do projeto profissional, nas lutas pela 

valorização da profissão e em favor da classe trabalhadora, onde tem lócus privilegiado da sua 

ação.  

É relevante referenciar como o conjunto CFESS/CRESS, juntamente com toda 

categoria profissional e outras entidades ligadas à profissão, tem se fortalecido em várias 

frentes de luta, proporcionando, muitas vezes, impactos positivos e ganhos para a profissão. 

Contemporaneamente, uma luta que tem tido ênfase é pela efetivação da Lei nº 12.317/10, 

que dispõe sobre a jornada de trabalho de 30 horas semanais sem redução salarial para o 

assistente social (BRASIL, 2010). A Lei supracitada alterou a Lei de Regulamentação da 

Profissão (Lei 8.662/93) ao incluir um artigo – 5º A – referente à jornada de trabalho
1
. Sabe-

se que não é recente a luta da classe trabalhadora pela redução da jornada de trabalho, 

objetivando minimizar os efeitos da exploração e da precarização em que se encontra 

                                                             
1 “Art. 5o-A. A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais”.  
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atualmente o mundo do trabalho. O Serviço Social incorporou essa luta em favor da classe 

trabalhadora, alcançando êxito na conquista desse direito para a própria categoria profissional.  

A aprovação da chamada “Lei das 30 horas”, sem dúvida, foi uma vitória significativa 

da categoria profissional nos últimos anos. Nesse sentido, ressalta-se aqui o processo de 

mobilização e articulação com as instâncias de poder, a permanente participação do 

CFESS/CRESS, para que a lei fosse sancionada, e o significado dessa luta para a categoria. 

Frente a este contexto, a presente pesquisa propõe a reflexão sobre os seguintes 

questionamentos: Em que consiste o significado do processo de luta que culminou na “Lei das 

30 horas”? O que esse fato proporcionou para a consolidação do Projeto Profissional? 

O interesse em estudar essa temática ocorreu diante da visibilidade da luta explicitada 

pelo conjunto CFESS/CRESS e dos assistentes sociais, de forma geral, pela efetivação da 

garantia dos seus direitos por melhores condições de trabalho, principalmente no que se refere 

ao cumprimento da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial. Ao 

alterar e incluir um artigo referente à jornada de trabalho na Lei de Regulamentação da 

profissão, a Lei nº 12.317/10 passa a compor o aparato normativo profissional. Esse aparato, 

por sua vez, possui elementos que tornam possíveis a materialização do Projeto Ético-Político 

do Serviço Social, visto que este norteia a profissão, sendo entendido como o direcionamento 

social defendido pelos assistentes sociais, baseado em princípios éticos, propondo articulações 

para a defesa e manutenção de direitos sociais, numa clara opção em favor da classe 

trabalhadora. 

  Dessa forma, foi prioridade, na pesquisa, demonstrar o processo de luta dos assistentes 

sociais pela redução da sua jornada para 30 horas semanais sem redução salarial, bem como 

qual o seu significado para a categoria profissional, a partir da ótica da luta geral da classe 

trabalhadora pela redução da jornada de trabalho. Além disso, explicitar não somente o 

alcance dos interesses da profissão, mas a defesa e o apoio pela luta geral da classe 

trabalhadora, na qual a categoria está inserida enquanto trabalhador assalariado. 

  O tema escolhido está em consonância com a linha de pesquisa “Trabalho, Formação 

Profissional e Serviço Social” do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da 

Universidade Federal de Sergipe, sendo que neste estudo, o viés principal é o aprofundamento 

de questões voltadas para o exercício profissional. 

  É uma temática relativamente nova no meio profissional, em termos de produção 

teórica, especialmente por haver, até o momento, escassa produção que trate desta temática. 
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Tem influência de outro debate que perpassa a discussão da jornada de trabalho, as condições 

de trabalho do assistente social, fazendo-se necessário considerar a discussão à luz do que 

trata a Resolução CFESS 493/2006, que dispõe sobre as condições éticas e técnicas do 

exercício profissional do assistente social (CFESS, 2006). Logo, foi de suma importância para 

complementar o que propõe discutir este trabalho. De tal modo, o debate sobre a redução da 

jornada de trabalho vem [também] reforçar algo já referenciado há algum tempo no âmbito do 

Serviço Social. Outro mecanismo de fundamental importância, e que serviu de subsídios para 

as análises realizadas nesta pesquisa, foi o Observatório das 30 horas, criado como estratégia 

do conjunto CFESS/CRESS para melhor comunicação entre os assistentes sociais e auxílio 

dos CRESS e do CFESS na fiscalização da Lei das 30 horas. 

Ao considerar que este é um tema que perpassa o contexto atual da categoria em 

questão, de relevância para os profissionais de Serviço Social, torna-se imprescindível o 

aprofundamento dessa temática, visto que os resultados da pesquisa podem contribuir para 

disseminar informações, produzir reflexões e difundir debate crítico no campo profissional. 

Possibilita, ainda, uma análise acerca da valorização da profissão ao relacionar com o 

significado da luta pela conquista e materialização das 30 horas, da mesma forma, como a 

aplicabilidade desta lei incide nas condições de trabalho e na qualidade dos serviços prestados 

aos usuários do Serviço Social. 

Enfim, o objetivo geral deste estudo foi apreender o significado sócio-histórico do 

processo de luta que culminou na lei 12.317/10, para o assistente social brasileiro, e como 

objetivos específicos: analisar os aspectos históricos, políticos e sociais envolvidos no 

processo de luta e consolidação da jornada de trabalho de 30 horas semanais para assistentes 

sociais brasileiros; refletir sobre o significado da conquista das 30 horas semanais para o 

assistente social, na perspectiva da luta pela redução da jornada de trabalho para a classe 

trabalhadora em geral; e, por fim, verificar a funcionalidade do Observatório das 30 horas no 

que concerne ao acompanhamento/fiscalização do cumprimento da Lei 12.317/10 pelo 

conjunto CFESS/CRESS. 

Com o intuito de traçar um melhor direcionamento da pesquisa, foram consideradas 

algumas hipóteses para o estudo, ainda que o tema seja recente na produção teórica no âmbito 

do Serviço Social. A primeira é que o conjunto CFESS/CRESS teve papel fundamental para a 

conquista da categoria profissional pelas 30 horas semanais sem redução salarial, pois se 

envolveu em uma luta contínua, utilizando estratégias de mobilização e sensibilização para 

demonstrar a importância da implementação da Lei e os impactos positivos que a redução da 

jornada de trabalho traria para os profissionais de Serviço Social; a segunda considera que a 
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luta pela redução da jornada de trabalho demonstra o comprometimento da categoria 

profissional com a classe trabalhadora, e reafirma o posicionamento em favor dessa classe – 

na qual se insere – e suas lutas, conforme direciona o Projeto Ético-Político Profissional; e a 

terceira e última, que a conquista das 30 horas semanais é um elemento significativo no que 

concerne à materialização do projeto ético-político do Serviço Social em meio a atual 

conjuntura neoliberal, reflexo do capitalismo contemporâneo, de destituição e restrição de 

direitos. 

Para o alcance dos objetivos propostos, a metodologia aplicada se constituiu na 

pesquisa do tipo exploratória, que na argumentação de Gil (2010, p.27), “tem como principal 

finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação 

de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Para o autor, 

 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 

visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Esse tipo de 

pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco 
explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 

operacionalizáveis (GIL, 2010, p. 27). 

 

 

Quanto aos procedimentos metodológicos, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e 

documental. Conforme Gil (2009), a pesquisa bibliográfica é aquela em se utiliza como 

embasamento materiais já elaborados sobre o tema, constituídos principalmente por livros e 

artigos científicos, o que permite ao investigador a cobertura ampla de uma gama de 

fenômenos. Além dos materiais citados foram utilizados dissertações, teses e consultas em 

sites na internet. Por sua vez, a pesquisa documental envolve a análise de documentos 

primários, originais, chamados também de documentos de primeira mão. O principal 

direcionamento foi a pesquisa documental, onde foram analisados documentos primários, 

como o projeto de lei das 30 horas, os pareceres jurídicos, relatórios que embasaram decisões 

para a aprovação da Lei 1.317/2010 e processos judiciais com decisões favoráveis e contrárias 

à aplicação das 30 horas disponibilizadas pelo CFESS. Também foram importantes no 

processo da análise os documentos elaborados, ou não, pela categoria profissional acerca da 

luta – antes e depois – das 30 horas semanais.  

Alguns dados que seriam coletados através de depoimentos por escrito, colhidos por e-

mail, de três representantes da categoria profissional que estiveram diretamente ligados à luta 

pelas 30 horas, não foram possíveis de ser analisados pela quase inexistente adesão do 

público-alvo. Foram escolhidos um representante do CFESS, um da Associação Brasileira de 
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Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS e um da Executiva Nacional dos Estudantes 

de Serviço Social – ENESSO. Seria uma amostra caracterizada como não probabilística, 

porque “os elementos não são selecionados aleatoriamente” (BARROS; LEHFELD, 2010, p. 

61). O tipo da amostragem era intencional, caracterizada quando “o pesquisador se dirige 

intencionalmente a grupos de elementos dos quais deseja saber a opinião” (Ibid., p. 61). Como 

houve a ausência de depoimentos dos sujeitos escolhidos, a pesquisa foi direcionada para a 

análise de decisões judiciais acerca das 30 horas para assistentes sociais disponibilizadas pelo 

CFESS, assim como foi realizada uma busca de informações nos “Observatórios das 30 

horas" do CFESS e dos CRESS, todos através do endereço eletrônico de cada Conselho. 

Os dados foram analisados de forma qualitativa. Segundo Barros e Lehfeld (2010), a 

análise qualitativa envolve organização e descrição dos dados/conteúdos na sua forma bruta, 

redução desses dados, assim como a interpretação dos dados pelas categorias teóricas de 

análise. “A fase da análise de dados constitui-se um momento muito importante de todas as 

pesquisas, pois é nela que buscaremos as respostas pretendidas” (BARROS; LEHFELD, 

2010, p. 86). A importância da análise é também devido à interpretação dos dados obtidos. 

Para Gil (2009, p. 195),  

 

O processo de análise dos dados envolve diversos procedimentos: 
codificação das respostas, tabulação dos dados e cálculos estatísticos. Após, 

ou juntamente com a análise, pode ocorrer também a interpretação dos 

dados, que consiste, fundamentalmente, em estabelecer a ligação entre os 
resultados obtidos com outros já conhecidos, quer sejam derivados de 

teorias, quer sejam de estudos realizados anteriormente. 

 

Para esta pesquisa foi considerada a abordagem do materialismo histórico dialético, 

“única corrente de interpretação dos fenômenos sociais que apresenta princípios, leis e 

categorias de análise” (RICHARDSON, 2009, p. 46). A intenção foi observar o movimento 

da realidade, buscando entendê-la e interpretá-la na sua dinâmica e contradições para melhor 

apreensão da essência do objeto. Do ponto de vista da dialética, Gil (2010, p. 14) destaca:  

 

A dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da 
realidade, já que estabelece que os fatos sociais não podem ser entendidos 

quando considerados isoladamente, abstraídos de suas influências políticas, 

econômicas, culturais etc. 

 
 

Ao considerar o materialismo histórico dialético, remete-se ao método desenvolvido 

por Karl Marx. A esse respeito, Netto (2011a, p. 22) aponta que se deve buscar “apreender a 
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essência (ou seja: a estrutura e a dinâmica) do objeto. Assim, o método de pesquisa que 

propicia o conhecimento teórico, partindo da aparência, visa alcançar a essência do objeto”. 

Objetivou-se, então, a partir do materialismo dialético, fazer uma “tentativa de buscar 

explicações coerentes, lógicas e racionais” (TRIVIÑOS, 2009, p. 51) acerca da realidade 

investigada. 

Com o intuito de proporcionar uma sistematização do conteúdo pesquisado, após a 

realização do estudo teórico, seguido da análise e organização dos dados, perpassando em 

todos os momentos pelo contexto histórico, este trabalho estruturou-se em quatro capítulos:  

O capítulo 1, “Trabalho, exploração e jornada de trabalho: aspectos históricos e 

as particularidades no capitalismo contemporâneo”, composto por dois subitens, traz uma 

explanação sobre o trabalho como categoria fundante do ser social e sua evolução nos 

diferentes modos de produção, com foco no capitalismo e sua forma peculiar de extração da 

mais-valia através da exploração via jornada de trabalho. Ao centralizar a categoria trabalho, 

fez-se a caracterização da luta geral da classe trabalhadora pela redução da jornada de 

trabalho e os rebatimentos em diversas categorias profissionais, inclusive assistentes sociais. 

O capítulo 2, intitulado “As Determinações do Capitalismo Contemporâneo no 

Trabalho do (a) Assistente Social”, apresenta um breve histórico sobre o Serviço Social a 

partir da inserção da profissão na divisão social e técnica do trabalho sob a ótica do assistente 

social na condição de trabalhador assalariado, submetido às mesmas determinações sócio-

históricas vivenciadas pela classe trabalhadora em geral na era capitalista. Destaca-se também 

a construção do projeto profissional do Serviço Social e os desafios para materializá-lo num 

contexto neoliberal e de reestruturação produtiva, assim como a luta dos assistentes sociais 

por melhores condições de trabalho e pela redução da jornada de trabalho. 

    O terceiro capítulo, “A luta e a consolidação das 30 horas semanais sem redução 

salarial para o assistente social brasileiro”, apresenta o percurso histórico da luta dos 

assistentes sociais pela aprovação da “Lei das 30 horas”, desde as formas de organização, 

ação e mobilização até, após a aprovação da Lei, a sua efetivação. Nesse sentido, foi 

explicitado um dos principais direcionamentos da luta do conjunto CFESS/CRESS, após a 

aprovação da Lei 12.317/2010 – a criação e implantação do Observatório das 30 horas. As 

informações retiradas dos Observatórios de cada Conselho traz, num panorama geral, de que 

forma está acontecendo a implantação da redução da jornada de trabalho para os assistentes 

sociais. 
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O capítulo 4, “A Redução da Jornada de Trabalho dos Assistentes Sociais 

brasileiros: lutas, avanços e desafios”, inicialmente traz alguns elementos que podem 

justificar o porquê da redução da jornada de trabalho para esses profissionais e, 

posteriormente, demonstra os desafios para a plena efetivação desse direito que está 

regulamentado na legislação da profissão. Para isso, com base nas informações obtidas nos 

“Observatórios das 30 horas”, e a partir da análise do posicionamento dos profissionais para a 

garantia do seu direito, este capítulo recupera e analisa as decisões judiciais favoráveis e 

contrárias à jornada de trabalho de 30 horas semanais para o assistente social brasileiro, e 

sinaliza o significado sócio-histórico dessa luta no legado do projeto profissional do Serviço 

Social no Brasil. 

Por fim, nas considerações finais faz-se uma retomada das discussões referenciadas 

em cada capítulo, relacionando-as com o objetivo principal desta pesquisa, almejando 

compreender qual o significado da luta pela jornada de 30 horas semanais para o assistente 

social brasileiro e os desafios que se avizinham para a profissão após a implantação da Lei 

12.317/2010. 
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1. TRABALHO, EXPLORAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO: ASPECTOS 

HISTÓRICOS E AS PARTICULARIDADES NO CAPITALISMO 

CONTEMPORÂNEO 

 

1.1 Trajetória histórica do trabalho e da produção do excedente 

 

   Situar a jornada de trabalho, relacionada à exploração da classe trabalhadora, remete a 

uma breve discussão do que é o trabalho enquanto categoria fundante do ser social – cujo 

protagonismo se deu no processo de transformação do homem em ser social –, sendo capaz de 

viver e de se socializar entre si. Tal conhecimento incide em discussões acerca dos contornos 

que o trabalho ganhou ao longo dos séculos até chegar ao capitalismo e os impactos da lógica 

capitalista causados na classe trabalhadora.  

Ao considerar a análise teórica realizada por Marx (1996, p. 297), entende-se que “[...] 

o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo em que o homem, por sua 

própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a Natureza”. É uma atividade que 

emancipa o homem, partindo da concepção de que este transforma a natureza e, ao mesmo 

tempo, a si próprio, a partir do aprimoramento das suas habilidades diante da satisfação das 

suas necessidades enquanto ser humano e, posteriormente, ser social. Mas, para além disso, 

 

O trabalho implica mais que a relação sociedade/natureza: implica uma 
interação no marco da própria sociedade, afetando os seus sujeitos e a sua 

organização. O trabalho, através do qual o sujeito transforma a natureza (e, 

na medida em que é uma transformação que se realiza materialmente, trata-
se de uma transformação prática), transforma também o seu sujeito: foi 

através do trabalho que, de grupos primatas, surgiram os primeiros grupos 

humanos – numa espécie de salto que fez emergir um novo tipo de ser, 
distinto do ser natural (orgânico e inorgânico): o ser social (NETTO; BRAZ, 

2012, p. 46, grifo do autor). 

 

Nesse sentido, Marx considera que há um caráter essencialmente humano no trabalho, 

visto que há uma especificidade que distingue o ser humano dos demais seres da natureza. Os 

animais (não racionais) têm uma relação imediata com a natureza para a satisfação de suas 

necessidades vitais básicas, agem por instinto, pois são “biologicamente programados” para 

exercer determinadas atividades, a fim de garantir sua sobrevivência. Por sua vez, o homem é 

dotado de uma capacidade teleológica de “projetar antecipadamente na sua imaginação o 
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resultado a ser alcançado pelo trabalho, de modo que, ao realizá-lo, não apenas provoca 

mudança de forma da matéria natural, mas nela realiza seus próprios fins” (IAMAMOTO, 

2006, p. 40). Dessa forma, o trabalho é considerado uma atividade destinada a um fim, a uma 

objetivação do sujeito que age.  

O trabalho é especificado por caracterizar uma “relação mediada entre o seu sujeito 

(homens que o executam, homens em sociedade) e o seu objeto (as várias formas de natureza, 

orgânica e inorgânica)” (NETTO; BRAZ, 2012, p. 44). Essa mediação acontece por meio de 

instrumentos criados pelo próprio homem, com o objetivo de facilitar a prática de 

determinadas atividades e alcançar o que foi idealizado por ele anteriormente. E por possuir 

essa capacidade de prever antecipadamente o resultado do seu trabalho, o ser humano foi 

capaz de desenvolver habilidades e técnicas cada vez mais elaboradas, no intuito de atender 

suas necessidades. Na ação de transformar a natureza, o homem também transforma a si 

mesmo, e à medida que aprimora seus instrumentos de trabalho, adquire conhecimentos que 

não possuía a priori.  

 

[...] o trabalho é também criação de novas necessidades e, nesse sentido, um 

ato histórico. A ação de satisfazê-las e os instrumentos criados para a sua 
consecução desdobram-se em novas necessidades sociais e na produção de 

impulsos para consumo (IAMOMOTO, 2006, p. 41). 

  

Ao percorrer os tempos remotos, o trabalho modificou-se ao longo dos séculos, devido 

ao aperfeiçoamento humano e ao desenvolvimento das forças produtivas. Gradativamente, 

criavam-se novos instrumentos de trabalho, técnicas para a produção, o aperfeiçoamento da 

linguagem como forma de socialização com os demais e, com isso, surgia a organização 

coletiva do trabalho.   

 

O trabalho não é obra de um indivíduo, mas da cooperação entre os homens; 

só se objetiva socialmente, de modo determinado; responde a necessidades 
sócio-históricas, produz formas de inteiração humana como a linguagem, as 

representações e os costumes que compõem a cultura (BARROCO, 2003, 

p. 26-27). 

 

Esse aperfeiçoamento supõe o início do processo de humanização do homem, e deu 

espaço para um novo ser que cada vez mais se distancia do ser natural, denominado ser social, 
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com capacidade de viver e se relacionar numa sociedade. Para Netto e Braz (2012), esse 

processo se materializa a partir das exigências postas pelo trabalho – a atividade 

teleologicamente orientada, a tendência à universalização e a linguagem articulada. As 

exigências se tornam mais complexas diante das objetivações dos sujeitos, visto que, ainda 

segundo os autores mencionados, quanto mais o ser social se desenvolve, mais diversificadas 

tornam-se as suas objetivações. Dessa forma, é coerente afirmar: 

 

O desenvolvimento do ser social – ou a história mesma – pode ser descrito 
como o processo de humanização dos homens, processo através do qual as 

determinações naturais, sem deixar de existir, jogam um papel cada vez 

menos relevante na vida humana. O desenvolvimento do ser social significa, 

pois, que, embora se mantenham as determinações naturais, elas são 
progressivamente afastadas, empurradas para trás, sofrendo um recuo 

(NETTO; BRAZ, 2012, p. 51, grifos dos autores). 

 

Com o estreitamento das relações entre os homens, sua organização cada vez mais 

articulada e o desenvolvimento gradativo no mundo do trabalho e suas novas formas de 

estruturação, a sociedade começava a ser delineada, numa crescente construção das relações 

sociais. Partindo desse pressuposto, o ser social se organiza coletivamente, aprimora as 

formas de execução do trabalho e passa a produzir além da sua subsistência. “Com o 

aparecimento da agricultura e da pecuária, pela primeira vez os homens tiveram a 

possibilidade de produzir mais do que necessitavam para sobreviver” (LESSA, 2012, p. 37). 

Nessa dinâmica contextual, com a descoberta da produção excedente, a sociedade se 

dividiu em classes, em que uma se sobressaía diante da outra, e, numa parte considerável da 

conjuntura histórica, através da coerção. Inicialmente, com os povos primitivos – nesse 

momento ainda não havia a separação em classes, mas em grupos, assim como não havia 

coerção devido à produção –, o escravismo e o feudalismo e, atualmente, com o capitalismo. 

Todos esses modos de produção – exceto a sociedade primitiva – têm em comum a 

exploração do homem pelo homem, de forma que uns viessem a acumular mais que outros. A 

partir de então, iniciava-se o processo de exploração.  

 

Com a produção excedente (isto é, maior do que a estritamente necessária 

para a reprodução do indivíduo), passa a ser mais vantajoso transformar o 

prisioneiro (por exemplo) em escravo do que devorá-lo. Claro que esta 

transformação implicava um ato de força sobre o prisioneiro: este só 
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trabalhava sob a pressão direta da violência. A partir deste momento 

histórico, a sociedade estava dividida entre duas classes: a que trabalha e 

produz a riqueza que será apropriada por outra classe (LESSA, 2000, p. 28). 

 

É importante compreender que a forma de produção do excedente aconteceu de 

maneira distinta nos modos de produção citados anteriormente, tendo seu estágio mais 

avançado e diferenciado no capitalismo. Cabe aqui citar as especificidades de cada um dos 

modos, para que, posteriormente, se possa entender como ocorre a dinâmica da produção do 

excedente no capitalismo.  

As chamadas comunidades primitivas viviam da caça e pesca de animais e do cultivo e 

coleta de alimentos que supriam as necessidades vitais básicas e imediatas, numa relação de 

cooperação. Com o passar do tempo, aperfeiçoavam-se as técnicas do trabalho coletivo, os 

instrumentos de trabalho se tornavam menos rústicos e, com isso, o modo de vida dessas 

comunidades ia se modificando. Conforme apontam Netto e Braz (2012), a domesticação dos 

animais e o surgimento da agricultura foram elementos essenciais para que essa relação do 

homem com a natureza ultrapassasse o imediatismo do suprimento das necessidades básicas 

de sobrevivência. Começou-se a pensar em acumular os produtos do trabalho e, assim, como 

dito em momento anterior, surgia o excedente econômico, destacando o aumento da 

produtividade do trabalho. 

 

[...] a possibilidade de acumulação abre a alternativa de explorar o trabalho 
humano; posta a exploração, a comunidade divide-se, antagonicamente, 

entre aqueles que produzem o conjunto de bens (os produtores diretos) e 

aqueles que se apropriam dos bens excedentes (os apropriadores do fruto do 

trabalho dos produtores diretos) (NETTO; BRAZ, 2012, p. 69). 

 

O surgimento da possibilidade de exploração fez com que a comunidade primitiva se 

extinguisse e desse espaço para o escravismo, alterando-se significativamente as relações 

sociais, assim como as formas de produção, visto que além de uma maior divisão do trabalho, 

os produtos que não eram utilizados para consumo próprio eram trocados por outros produtos 

de valor equivalente e, com isso, surgia o que foi denominado mercadoria.  

No escravismo, o sistema era expressivamente distinto. As relações de cooperação e 

de ajuda entre si que existiam na comunidade primitiva deram espaço para exploração 

exacerbada e o uso da violência como principais características desse modo de produção. Nos 
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termos de Netto e Braz (2012, p. 79), “o trabalho era realizado sob coerção aberta e o 

excedente produzido pelo produtor direto (o escravo) lhe era subtraído mediante a violência, 

real e potencial”. Os escravos, aqueles que não detinham os meios de trabalho, eram 

explorados para a produção abundante de mercadorias que gerava riqueza para seus 

proprietários em troca de moradia e alimentação. O ponto chave é que a produção continuava 

a ser coletiva, porém a apropriação dos produtos e da riqueza gerada, assim como a 

propriedade, passa a ser privada. E assim ocorreu com os modos que sucederam este. 

Diante desse contexto, dois fatores assumem uma importância crucial para que se 

possa ter base para compreender o papel do trabalho no modo de produção capitalista: o 

surgimento da propriedade privada dos meios de produção e a exploração do homem pelo 

homem. Ambos se constituíram a partir do escravismo, inclusive o desenvolvimento do 

comércio já remonta esse período, pois com o surgimento do processo de troca dos produtos 

da produção, momento em que se apresentaram os resquícios do que se denominou 

posteriormente de mercadoria, o comércio cresce gradativamente e surge o dinheiro como 

meio de troca desses produtos. 

No entanto, ao passo que esse desenvolvimento se materializava na sociedade, o 

escravismo não pôde perdurar por muito tempo e o seu fim ocorreu paralelamente à crise e 

decadência do Império Romano – não havia como manter as estruturas romanas, por exemplo, 

e o excedente econômico com a produção se tornando deficitária, visto que os escravos cada 

vez mais se rebelavam devido às condições de crueldade e miserabilidade em que viviam. 

Este cenário fez com que fosse estabelecida a transição para o modo de produção feudal, ou 

feudalismo, ganhando ascensão duas novas classes: os senhores feudais e os servos 

(camponeses).  

Segundo desenvolveu Lessa (2012), a principal característica que diferencia o 

feudalismo do escravismo é que a organização para a extração do trabalho excedente era feita 

em unidades autossuficientes de cunho agrário, também chamado de feudo, que eram 

disponibilizadas aos servos para produção. Além disso, os servos dispunham das ferramentas 

de trabalho – enquanto proprietários – e de uma parte de tudo que produziam; no entanto, a 

maior parte da produção pertencia ao senhor feudal. Dessa forma, a distinção dos servos para 

os escravos é que aqueles, apesar de também serem duramente explorados, detinham os 

instrumentos de trabalho e conseguiam retirar sustento daquilo que produziam. A relação com 

o senhor feudal compreendia uma série de compromissos mútuos, pois a exploração do 
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trabalho era “recompensada” com alimentação, moradia e proteção, apesar de lhes serem 

cobrada, além do trabalho, o pagamento de tributos. 

Não obstante, “também no regime feudal o excedente produzido pelos servos era 

expropriado mediante monopólio da violência (real e potencial) exercido pelos senhores que, 

ademais, administravam a justiça no limite dos seus feudos” (NETTO; BRAZ, 2012, p. 81). 

Mesmo diante da violência, no feudalismo houve um maior desenvolvimento do trabalho e 

aperfeiçoamento de técnicas, “diferente do escravismo, já que os servos ficavam com uma 

parte da produção, eles se interessavam em aumentá-la” (LESSA, 2012, p. 39). 

Ao passo que os servos produziam para o autoconsumo – tanto deles quanto dos 

senhores feudais – o excedente do que se produzia servia para o processo de troca, tornando 

mais complexas as relações que faziam parte da estrutura social do feudalismo, cujo 

fundamento era a propriedade privada da terra. Os mecanismos de troca com o surgimento do 

dinheiro se complexificaram, e o grupo de comerciantes aumentou, de forma que, 

gradualmente, se tornavam os representantes do capital mercantil.  

Segundo Netto e Braz (2012), esse desenvolvimento gradativo do comércio rompeu 

com o caráter autárquico da economia do modo feudal, visto que essa nova realidade 

demandava o estímulo do consumo de mercadorias que eram trocadas somente por dinheiro, 

principalmente as mercadorias que eram trazidas do Oriente, devido à abertura das rotas 

comerciais. Ao mesmo tempo, as terras que eram cultivadas pelos servos começavam a dar 

sinais de esgotamento ao apresentar resultados escassos da produção, assim como os recursos 

técnicos para recuperação da fertilidade dessas terras. Foi nessa dinâmica que o modo feudal 

conhecia a sua decadência, ao passo que dava espaço para um grupo em ascensão – os 

comerciantes.  

 

A luta entre as classes fundamentais do modo de produção feudal, senhores e 

servos (proprietários, fundiários e camponeses), agudizaram-se 
dramaticamente a partir de então, já que os primeiros, para compensar a 

redução do excedente econômico de que se apropriavam, trataram de 

acentuar a exploração dos produtores diretos (NETTO; BRAZ, 2012, p. 83). 

 

Os interesses dos senhores feudais começaram a entrar em confronto com a nova 

classe ascendente – os comerciantes –, por conta do rumo que a produção e os mecanismos de 

troca seguiam cada vez mais avançados, complexificando as relações comerciais. Além disso, 
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o novo ordenamento político com a constituição de um Estado absolutista que centralizava o 

poder nas mãos do Rei para defender os interesses dos senhores feudais, a fim de amenizar a 

atual situação, não teve um efeito totalmente positivo porque os próprios interesses dos 

senhores começaram a conflitar entre si.  

 

[...] a centralização do poder político nas mãos de um monarca absoluto 

atendeu, num primeiro momento, aos interesses do conjunto da nobreza e 

dos grandes comerciantes – financiadores, os últimos, do custo cada vez 

maior das novas instituições e órgãos (NETTO; BRAZ, 2012, p. 85). 

 

Com o feudalismo em crise, a tendência do capital mercantil invadiu maciçamente o 

comércio, alterando significativamente as relações de base econômica; abriu-se espaço para o 

Estado burguês, onde se gesta o modo de produção capitalista, “no interior do qual a produção 

generalizada de mercadorias ocupa o centro da vida econômica” (Ibid., p. 88). 

A centralidade do acúmulo de riquezas no capitalismo está na produção de 

mercadorias, que, por mais simples que pareça, envolve uma trama de mediações que se faz 

chegar à base da exploração do trabalho. Um ponto válido a mencionar é que a produção de 

mercadorias surgiu no escravismo e foi se desenvolvendo no feudalismo, no entanto, era 

realizada através de uma produção mercantil simples, conforme Netto e Braz (2012) 

ratificam, e diferencia-se do capitalismo porque as relações de exploração tinham 

fundamentação distinta deste e a mercadoria não tinha tanto destaque nos modos anteriores, as 

relações comerciais eram mais simples; no capitalismo, o acúmulo da riqueza deriva da esfera 

da produção – onde o trabalho é explorado – e não na esfera da circulação. No feudalismo, 

por exemplo, a maioria do que era produzido para troca era feito por artesãos e camponeses, e 

estes eram os proprietários dos seus meios de produção. No capitalismo, o trabalhador é 

desprovido dos bens que possui, exceto do que lhe pertence por natureza, que é a força de 

trabalho, e precisa vendê-la para conseguir seus meios de subsistência.  

Conforme mencionado em momento anterior, a transição do modo feudal para o 

capitalismo ocorreu com a ascensão dos comerciantes que passaram a ser figuras centrais no 

processo de acumulação de riquezas e no acelerado desenvolvimento do comércio. Nesse 

momento, as classes se subdividiram em: burguês/comerciantes (capitalista), aquele que 

detém o dinheiro e os meios de produção; e proletário, composto, principalmente, por aqueles 

camponeses que foram desprovidos de moradia e alimentação, tornando-se trabalhadores 
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“livres” para vender o único bem que possuem: a força de trabalho. A relação de compra e 

venda é o que prevalece no modo de produção capitalista. É dessa forma que surge o trabalho 

assalariado. 

 

[...] o proletariado (o operariado, a classe constituída dos produtores diretos) 

dispõe apenas de sua capacidade de trabalho e, logo, está simultaneamente 
livre para/compelido a vendê-la como se vende qualquer mercadoria; no 

modo de produção capitalista, o capitalista é o representante do capital e o 

proletário o do trabalho (NETTO; BRAZ, 2012, p. 97). 

 

 

É no capitalismo que a metamorfose do trabalho se intensifica, e este passa a assumir 

novas configurações, “se alteram a divisão do trabalho, desenvolvimento das técnicas e 

métodos de organização da produção, dos conhecimentos e adestramento dos trabalhadores” 

(LESSA, 2000, p. 29), ao passo que aumenta a exploração do homem pelo homem.  

 

Claro que tudo isso tem um papel importante no surgimento e 

desenvolvimento de formas novas de trabalho. Contudo, a transformação 
mais importante do trabalho enquanto tal é que, na sociedade cuja 

reprodução se baseia na exploração do homem pelo homem, ele deixa de ser 

a expressão das necessidades do trabalhador para expressar as 
necessidades de acumulação de riqueza da classe dominante. Esse processo 

atinge seu apogeu com a sociedade do capital (Ibid., p. 29, grifos do autor). 

 

Essas mudanças no mundo do trabalho ocasionadas pelo capitalismo incidiram 

diretamente nas relações sociais que, por sua vez, também sofreram alterações. Para 

Iamamoto (2007), o processo de reprodução das relações sociais refere-se à reprodução das 

forças produtivas sociais implícitas no trabalho, assim como as relações de produção na sua 

totalidade, isso envolve os sujeitos em suas lutas sociais, as relações de poder existentes e o 

antagonismo de classes. “A divisão do trabalho traz em seu seio a contradição entre o 

interesse do indivíduo singular e o interesse coletivo de todos os indivíduos [...]” 

(IAMAMOTO, 2006, p. 43).  

Em suas diversas fases de desenvolvimento, o capitalismo tem sua essência no 

processo de acumulação que, conforme Iamamoto (2008, p. 52), “não depende da escolha dos 

homens, mas da lei de valorização”, que ocorre na esfera da produção. Dessa forma, “produz 
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a sua invisibilidade do trabalho e a banalização do humano, condizente com a indiferença 

ante a esfera das necessidades sociais e dos valores de uso” (Ibid., p. 53). 

Antes de adentrar especificamente na questão da exploração do trabalho através da 

jornada de trabalho e suas particularidades – ponto central desse capítulo –, é necessário 

entender como se delineou o processo de desenvolvimento capitalista, e, para isso, seguiu-se a 

linha de raciocínio de Netto e Braz (2012) os quais afirmam que esse desenvolvimento 

ocorreu em seis estágios, e as formas de trabalho aconteceram de maneiras distintas em 

algumas delas. Considerando um contexto geral, primeiramente, sobrevém a acumulação 

primitiva com os primeiros passos no processo evolutivo do capital, de onde decorre seu 

ponto de partida; os camponeses foram expropriados, ou seja, desprovidos de todos os bens 

que possuíam, para se tornarem trabalhadores “livres”, tendo como única alternativa a venda 

da força de trabalho para conseguir seus meios de subsistência. A propriedade privada ficou 

concentrada nas mãos da minoria. Nesse período, o trabalho era desenvolvido de maneira 

simples, praticamente artesanal. Havia o processo de cooperação entre os operários, ainda que 

houvesse a supervisão de alguns sob as atividades do grupo. Os trabalhadores tinham o 

conhecimento de todo o processo do trabalho que era desenvolvido, e talvez por este motivo, 

o capitalista ainda não tivesse tanto controle sobre o trabalho.  

Em meados do século XVI ao XVIII, propagou-se o chamado de capitalismo 

comercial, onde o papel dos grupos de comerciantes foi determinante no processo de 

acumulação, visto que o comércio era a principal atividade econômica da época devido às 

negociações que aconteciam com a expansão do comércio marítimo. Houve o decurso de 

mudanças políticas e econômicas nesse período, com o acirramento da concorrência 

comercial no mercado, por conta da ascensão desse novo modo de produção. Ao acompanhar 

as tendências desse momento, o trabalho também se desenvolveu e a técnica da manufatura 

ultrapassou o modelo meramente artesanal, com a introdução de máquinas a vapor no interior 

das indústrias, a fim de que houvesse o aumento da produção. 

Entre os séculos XVIII e XIX, há a transição para o capitalismo concorrencial, a fim 

de alavancar a disputa da hegemonia pelos países desenvolvidos com o surgimento das 

indústrias de grande porte, que contribuíram paulatinamente na ampliação do mercado 

mundial, além de proporcionar um acelerado processo de urbanização. Nesta ocasião, as 

técnicas exigiam uma maior sincronização do trabalho e maior rigidez na observação das 

horas trabalhadas, por exemplo. Houve um período em que, nas indústrias inglesas, existiam 

“fiscais do tempo” que, além de controlar o aproveitamento do tempo de trabalho, faziam com 
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que os operários não tivessem conhecimento das horas, sendo sua obrigação apenas se 

concentrar no trabalho até que ele fosse concluído.  

Com uma maior divisão do trabalho, cada trabalhador exercia uma função específica e, 

além de perder o conhecimento, na sua totalidade, das técnicas necessárias e aplicáveis à 

produção, perdia também a sua identidade naquilo que era produzido. Esse tipo de produção, 

conforme aponta Antunes (2009), mescla produção em massa com a rigidez do cronômetro, é 

o que se chama do binômio taylorismo/fordismo – cujo destaque principal foi a criação das 

linhas de montagem nas indústrias automobilísticas. Para Antunes (2009, p. 39), “esse padrão 

produtivo estruturou-se no trabalho parcelar e fragmentado, na decomposição de tarefas, que 

reduzia a ação operária a um conjunto repetitivo de atividades cuja somatória resultava no 

trabalho produtivo [...]”. Dessa forma, a máquina ditava o ritmo do trabalho, o que causava o 

desgaste físico e psicológico do trabalhador, pois além da rigidez no modo de produção, os 

operários eram obrigados a trabalhar em exaustivas jornadas de trabalho. “Alocado a uma 

única e determinada tarefa, que repetirá ao longo de todas as jornadas de trabalho, o 

trabalhador será despojado dos seus conhecimentos e perderá o controle de suas tarefas” 

(NETTO; BRAZ, 2012, p. 125). A jornada de trabalho nesse período chegava a atingir mais 

de 16 horas com pequenos intervalos, além disso, não se diferenciava o trabalho diurno do 

noturno, e a mesma atividade exercida por adultos eram também desenvolvidas por crianças e 

adolescentes de ambos os sexos, todos sujeitos a mesma jornada extensa de trabalho. Frente a 

esse contexto, pode-se compreender o porquê, 

 

Sob o capitalismo concorrencial surgem as lutas de classes na sua 

modalidade moderna, ou seja, as lutas fundadas na contradição entre capital 

e trabalho. Tais lutas antagonizando a burguesia e os trabalhadores [...] e que 

a partir daí, estarão sempre presentes na ulterior evolução do capitalismo, 
adquirem inicialmente formas grosseiras, mas, pouco a pouco, avançam para 

uma crescente politização, que as torna mais conscientes (NETTO; BRAZ, 

2012, p. 186, grifos dos autores). 

 

A ampliação das lutas de classes nesta fase pode ser exemplificada com os 

movimentos do ludismo e do cartismo como forma de reação à exacerbada exploração. No 

primeiro, os trabalhadores revoltados com a incorporação das máquinas no processo de 

trabalho, invadiam indústrias e destruíam os equipamentos como forma de reinvindicação 

pelas condições de trabalho e o modo como este vinha sendo operado. No segundo caso, as 

reinvindicações possuíam um caráter mais político na defesa do trabalhador pela própria 
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classe, contra o abuso das longas jornadas de trabalho as quais eram submetidos homens, 

mulheres e crianças, a baixa remuneração, as condições insalubres e perigosas do trabalho que 

comprometia a saúde do trabalhador, entre outras pautas que almejavam melhorias e direitos 

para a classe trabalhadora. “A violência dos primeiros protestos operários era a reação 

inevitável à brutalidade da exploração capitalista, então basicamente centrada no incremento 

do excedente mediante a extensão da jornada de trabalho” (NETTO; BRAZ, 2012, p. 186). 

Por sua vez, além da repressão, a resposta burguesa à revolta operária se dava na 

incorporação de novas tecnologias à produção, que demandava a redução do trabalho vivo e, 

com isso, o temor da classe trabalhadora pelo aumento do desemprego fazia com que as 

revoltas fossem controladas, ou pelo menos, amenizadas. 

A partir da segunda metade do século XIX, a economia capitalista encontrava-se numa 

concentração de monopólios, o que causou impactantes mudanças no quadro econômico e 

provocou a transição para um novo estágio chamado capitalismo monopolista. Nessa época, a 

indústria cresceu consideravelmente, dominou quase que completamente o mercado e 

monopolizou as relações comerciais, fator que serviu para dinamizar ainda mais as relações 

econômicas e produtivas. Esse novo estágio se desenvolvia concomitantemente com a 

mudança das funções bancárias que, a partir de então, fizeram deslanchar o processo de 

centralização do capital. Todavia, essa parceria do capitalismo monopolista com os 

banqueiros fez com que se constituísse em uma nova modalidade de acumulação do capital, o 

capital financeiro. Nesse momento, o capitalismo tem sua economia cada vez mais fortalecida 

e monopolizada e abre suas “portas” para o que foi chamado de estágio imperialista. 

O imperialismo, fase em que o capitalismo se expandiu aceleradamente, se caracteriza 

pelo “crescimento extraordinário do excedente econômico [...] explicável pelo grau de 

concentração e centralização do capital” (NETTO; BRAZ, 2012, p. 203). Outras características 

marcantes nessa nova fase são: a produção, a partir da intensificação do trabalho; as inovações 

tecnológicas; e os avanços científicos, que se expandiram.  

O estágio imperialista se constituiu de três fases: a fase clássica, regida pela 

permanência da hegemonia dos grandes monopólios, em que predominou a exportação de 

capitais. Os países que detinham o acesso a esse capital, possuíam vantagens no mercado 

interno, partilhando entre si as melhores mercadorias e aponderando-se quase que 

completamente do que era produzido. Entretanto, há que se evidenciar que as várias crises 
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econômicas
2
 que acompanharam todo esse período de desenvolvimento “obrigou os dirigentes 

capitalistas a ensaiar alternativas político-econômicas que, na fase seguinte, a dos ‘anos 

dourados’ [...], seriam implementadas pelas principais potências imperialistas” (NETTO; 

BRAZ, 2012, p. 205).  

Por sua vez, os anos dourados, se caracterizaram por 

 

[...] quase trinta anos em que o sistema apresentou resultados econômicos 

nunca vistos, e que não se repetiriam mais: as crises não foram suprimidas, 
mas seus impactos foram diminuídos pela regulação posta pela intervenção 

do Estado [...] e, sobretudo, as taxas de crescimento mostraram-se muito 

significativas (NETTO; BRAZ, 2012, p. 208). 

 

Esta fase é marcada pela significativa intervenção estatal, principalmente no âmbito 

social. “O empenho do Estado a serviço dos monopólios para legitimar-se é visível no seu 

reconhecimento dos direitos sociais” (Ibid., p. 218). Dessa forma, a pressão feita pela massa 

trabalhadora nesse período contribuiu de forma eficaz para “a consolidação de políticas 

sociais e a ampliação da sua abrangência, na configuração de um conjunto de instituições que 

dariam forma aos vários modelos de Estado de Bem Estar Social (Welfare State)” (NETTO; 

BRAZ, 2012, p. 218). 

O Estado de Bem Estar Social, ocorrido em alguns países, favoreceu o processo de 

expansão da cidadania e consolidação de direitos, além disso, houve uma maior oferta de 

políticas sociais que contemplassem parte da população trabalhadora que necessitava da 

proteção de Estado.  

 

Nos fins do século XIX, prevaleceu de fato um conjunto de fatores 

econômicos, sociais e políticos favoráveis à construção de um moderno 

conceito de proteção social. E esse conceito, ao associar bem-estar à 
cidadania, expressou verdadeiramente um padrão de regulação sócio-

econômico avesso ao paternalismo, passando a ser visto como o início do 

Welfare State (PEREIRA, 2008, p. 34). 

                                                             
2 “Muito especialmente, cabe realçar que, nessa fase, as crises se manifestaram com violência (1981, 1900, 1907, 

1913, 1921, 1929, 1937-1938); mas nenhuma delas se compara, pelos seus impactos, com a crise de 1929, que 

teve magnitude catastrófica” (NETTO; BRAZ, 2012, p. 205). 
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As políticas sociais que compõem o sistema de proteção social ampararam-se nos 

conceitos de seguridade e cidadania, ao mesmo tempo em que estavam intimamente 

vinculadas ao Welfare State, cujo objetivo central era proporcionar “maior igualdade e 

reconhecimento dos direitos sociais e segurança econômica, concomitantemente com 

demandas do capital de se manter reciclado e preservado” (PEREIRA, 2008, p. 87). Dessa 

forma, o capitalismo encontrou uma maneira de se sustentar economicamente, mantendo o 

crescimento dos lucros, ao passo que conseguia “controlar” o contra-ataque da classe 

trabalhadora. 

No que concerne ao tempo de trabalho, esse período demonstrou pontos favoráveis aos 

trabalhadores, visto que em uma parcela significativa de países houve redução da jornada de 

trabalho, chegando a oito horas diárias, assim como descanso semanal remunerado, férias 

anuais, enfim, avanços consideráveis do ponto de vista dos direitos trabalhistas. 

Para concluir a respeito das fases imperialistas, temos a sua terceira fase denominada 

capitalismo contemporâneo. Com a decadência dos “anos dourados”, que oneravam 

demasiadamente os cofres capitalistas e do Estado, principalmente diante dos momentos de 

crises, essa nova fase se caracteriza pela reestruturação produtiva – que engloba “uma 

intensiva incorporação à produção de tecnologias resultantes de avanços técnico-científicos, 

determinando um desenvolvimento das forças produtivas que reduz enormemente a demanda 

de trabalho vivo” (NETTO; BRAZ, 2012, p. 228, grifos dos autores) – e pelo advento do 

neoliberalismo.  

Com a crise do padrão taylorista/fordista, em meados dos anos 1970, que começa a dar 

sinais de esgotamento devido às crises constantes do capital, dá-se espaço ao que se chamou 

de toyotismo, este impulsiona o capital a um “processo de reestruturação, visando recuperar 

seu ciclo reprodutivo e, ao mesmo tempo, repor seu projeto de dominação societal, abalado 

pela confrontação e conflitualidade do trabalho” (ANTUNES, 2009, p. 49). 

A produção passa por uma série de transformações, baseadas na flexibilidade, em que 

o trabalhador passa a depender de relações consideradas flexíveis, ou seja, com vínculos 

precários, ao mesmo tempo em que se exige alta qualificação profissional, o que, nesse caso, 

estimulou o crescimento do desemprego, pois se exigia a partir de então um novo perfil de 

trabalhador, chamado polivalente, capaz de se adequar aos novos padrões tecnológicos e que 

tivesse a aptidão para exercer várias funções. Esses fatores contribuíram de forma 

significativa para a formação do exército industrial de reserva. 
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[...] a flexibilidade das relações de trabalho, apesar das expectativas e do 

forte discurso em sua defesa, não foi capaz de reverter a tendência de 
desestruturação do mercado de trabalho e tampouco levou ao aumento do 

emprego. O que se verificou foi o crescimento do desemprego e a 

precarização no uso, alocação e remuneração da força de trabalho 

(ALMEIDA; ALENCAR, 2011, p. 36). 

 

Segundo Almeida e Alencar (2011), esse contexto demonstra explicitamente a 

ofensiva do capital sobre o trabalho, e se expressa no processo de reestruturação do mercado 

de trabalho. Esta situação manifestou-se, da mesma forma, na desregulamentação e 

flexibilização das relações de trabalho no Brasil, cujas determinações foram essenciais para o 

agravamento das condições de trabalho brasileiro.  

No contexto da realidade brasileira, é importante frisar que, no período de 1970 a 

1990, a classe trabalhadora travou uma árdua luta frente à ofensiva do capitalismo, a fim de 

que seus direitos trabalhistas e sociais conquistados a partir da Carta Constitucional de 1988 

não retrocedessem. O Estado passou a intervir mais no campo das políticas sociais, porém não 

com a intenção de pensar no âmbito social, e sim como uma forma de viabilizar salários 

indiretos, por meio de políticas públicas, que permitisse liberar parte da renda da população 

para o consumo em massa, dando movimento à produção econômica (IAMAMOTO, 2007).  

No entanto, essa regulação do Estado não durou muito tempo, pois onerava os gastos 

do capital e ocasionava crises econômicas. “A crítica neoliberal sustenta que os serviços 

públicos, organizados à base de princípios de universalidade e gratuidade, superdimensionam 

o gasto estatal” (IAMAMOTO, 2007, p. 175). Com o recuo do Estado, o mercado passou a 

regular a economia para que o capitalismo se estabilizasse e o neoliberalismo se expandisse 

de forma célere pelo mundo. Deste modo, a política neoliberal afetou “a participação do 

Estado na prestação dos serviços sociais e no seu financiamento por meio de impostos diretos 

e indiretos, com distintos graus de progressividade” (IAMAMOTO, 2008, p. 147). 

Toda essa dinâmica de acumulação de riquezas para uma pequena parcela da 

sociedade em detrimento da maioria que só possui a força de trabalho para vender, inerente ao 

capitalismo, ocasionou o aumento da intensidade da exploração do trabalho, a redução dos 

direitos conquistados pela classe trabalhadora e o aumento do seu grau de miserabilidade de 

uma forma camuflada pelo capital, além do alargamento das 
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[...] fissuras e contradições entre classes e o espectro de suas lutas, 

acrescidas de disparidades de gênero, geração, etnias, religiões e meio 

ambiente, que, enraizadas nas particularidades nacionais, impõem novas 
determinações históricas à produção e reprodução das relações sociais 

(IAMAMOTO, 2007, p. 53-54, grifos da autora). 

 

Com o capitalismo em sua fase madura, ajustado ao neoliberalismo, a sociedade, nesse 

caso, especificamente a brasileira, vivencia um período de arrefecimento dos direitos sociais e 

do significado da cidadania, materializados mais amplamente na Constituição Federal de 

1988. É como se os direitos conquistados ao longo dos anos pela classe trabalhadora fossem 

menosprezados diante dos interesses de uma parte mínima da população. Do ponto de vista de 

Almeida e Alencar (2011), na década de 1990, outra linha de ação de cunho normativo no 

campo das políticas públicas direcionou para o que se designou de modernização das relações 

trabalhistas, onde o governo propõe alterações na legislação trabalhista, no intuito de adequá-

las aos novos padrões de relação entre o capital e o trabalho. 

Nesse sentido, em face ao neoliberalismo, encontra-se uma política econômica, cuja 

principal esfera reguladora é o mercado, com reduzida interferência do Estado. Todavia, para 

Soares (2002, p. 12), “o ajuste neoliberal não é apenas de natureza econômica: faz parte de 

uma redefinição global do campo político-institucional e das relações sociais”.  O que se 

passa a perceber é que, com o avanço da ofensiva neoliberal, os direitos sociais, 

principalmente, estão sendo cada vez mais minimizados, e o conceito de cidadania, 

depreciado pelos interesses do capital. Não há dúvida de que 

 

É exatamente o legado de direitos conquistados nos últimos séculos que está 
sendo desmontado nos governos de orientação neoliberal, em uma nítida 

regressão da cidadania que tende a ser reduzida às suas dimensões civil e 

política, erodindo a cidadania social (IAMAMOTO, 2007, p. 189). 

 

À lógica da acumulação, Iamamoto (2008) chama atenção para algumas consequências 

do processo da reestruturação produtiva e da dinâmica capitalista no âmbito das relações 

sociais na atualidade: o aumento da exploração, das desigualdades e, ao mesmo tempo, 

impulsiona a organização e a resistência da classe trabalhadora, reivindicando o suprimento 

das necessidades básicas, o que reforça ainda mais a contradição existente na relação capital 

versus trabalho. Com a crescente exploração, o desemprego, a instabilidade no mercado de 

trabalho e a informalidade, houveram variações significativas no mundo do trabalho, que 
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alteraram as relações trabalhistas ao passo em que se destacaram a expansão da luta da classe 

trabalhadora. Dentre as inúmeras reinvindicações em pauta, está a redução da jornada de 

trabalho como forma de redução da exploração e do desemprego. 

Feitas essas considerações, foram lançados alguns elementos centrais para a 

compreensão do ponto categórico da discussão a seguir: a jornada de trabalho sob a ótica da 

exploração do trabalho no capitalismo.  

 

1.2  Aspectos históricos da jornada de trabalho e sua relação com a exploração no modo 

de produção capitalista 

 

Foi mencionado que o capitalismo tem como eixo central a produção de mercadorias, 

num processo complexo que envolve a condição de apropriação dos meios de trabalho pelo 

capitalista que, por sua vez, explora a força de trabalho do trabalhador “livre” que foi 

comprada por aquele, e cujo valor está materializado em forma de salário, para a extração da 

mais-valia. Eis a questão, o que funda o modo de produção capitalista é a exploração do 

trabalho coletivo para o acúmulo de riquezas de uma minoria exploradora – a burguesia 

capitalista. 

No capitalismo, as relações sociais existentes são transformadas em relação entre 

coisas, mercadorias – visto que o que move a dinâmica desse modo de produção é a compra e 

venda. A força de trabalho não foge a essa regra: é considerada uma mercadoria que está 

disponível para compra em troca do salário (dinheiro), e assim, há o que se denomina de 

trabalho assalariado. Na concepção de Netto e Braz (2012, p. 117),  

 

O trabalho assalariado é a forma específica do regime a que vivem 

submetidos os produtores diretos no MPC [modo de produção capitalista]. 

Isso significa que ele é parte constitutiva do sistema de exploração do 

trabalho que é próprio do MPC: por mais significativas que sejam as 
conquistas salariais dos trabalhadores (e elas são importantes em si mesmas, 

entre outras razões porque podem melhorar as condições de vida), não 

afetam o núcleo do caráter explorador da relação capital/trabalho. 

O valor que será determinado à mercadoria força de trabalho está na quantidade de 

trabalho que se exige para a produção dos bens necessários à sua reprodução. Porém, nesse 

processo, o capitalista utiliza um tempo excedente, sem conhecimento do trabalhador, para 
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que este produza além do valor equivalente aos bens que suprem à sua subsistência e gerar 

mais-valia (lucro), ou seja, a riqueza daquele que o explora. Assim, a exploração está oculta 

nesse tempo excedente que está implícito na jornada de trabalho. Esta, por sua vez, está 

dividida no tempo de trabalho necessário, que equivale à produção do valor do seu trabalho, e 

o tempo excedente, aquele em que o trabalhador produz o lucro que gera a riqueza do 

capitalista. 

Vale frisar que, tanto o tempo de trabalho necessário quanto o tempo de trabalho 

excedente, são medidas que variam ao longo da história. O tempo de trabalho necessário 

baseia-se nas alterações do custo da produção, do custo de vida e dos avanços tecnológicos 

que induzem ao aumento da produtividade do trabalho. Já o tempo de trabalho excedente 

varia conforme a correlação de forças entre a classe trabalhadora e os capitalistas e o 

posicionamento do Estado. 

Essa dupla funcionalidade do tempo de trabalho também se remete ao que Marx 

denomina de mais-valia absoluta e relativa no âmbito do trabalho. Ambas equivalem a formas 

de exploração e podem ser entendidas da seguinte forma: a primeira equivale à extensão do 

tempo de trabalho excedente através da ampliação da jornada de trabalho, deste modo 

mantém-se o tempo de trabalho necessário e amplia o tempo excedente, sem alteração no 

salário; a segunda refere-se também à extensão do tempo excedente, porém sem alteração da 

jornada, ou seja, numa jornada normal de trabalho, diminui-se o tempo necessário e aumenta-

se o excedente com uma particularidade, a intensificação do trabalho, para que se produza 

mais sem que haja alguma alteração no tempo trabalhado. Ao tecer considerações a esse 

respeito, Netto e Braz (2012, p. 120) afirmam que “o trabalho assalariado (‘trabalho livre’) é 

mais ocultador da exploração que o trabalho servil e escravo”.  

Deste modo, é preciso compreender que a jornada de trabalho é decisiva no processo 

de exploração do trabalhador, e envolve fatores determinantes na vida destes, pois, além de 

pôr em risco a saúde física e mental daquele que é explorado, compromete, explicitamente, a 

manutenção da sua força de trabalho, única fonte para o trabalho que precisa ser vendida para 

conseguir os meios se subsistência necessários a sua sobrevivência. 

Segundo a tese marxiana (MARX, 1996), a questão da jornada de trabalho envolve 

uma dupla limitação no seu lapso temporal: a primeira diz respeito à preservação da 

mercadoria força de trabalho, visto que as extenuantes jornadas de trabalho leva o trabalhador 

à fadiga física e mental, o que dificulta sua produção e reprodução social; o segundo é que o 
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trabalhador necessita de tempo para satisfazer suas necessidades sociais, materiais e 

espirituais, para desenvolver-se em sociedade. Além dessas limitações, o capitalista encontra 

ainda outra barreira no caminho, que é a resistência da classe trabalhadora frente à tamanha 

exploração da sua força de trabalho e do seu tempo para reproduzir-se socialmente. Essas 

questões, exatamente como foram postas por Marx séculos atrás, perduram até os dias atuais, 

inclusive explícitas na justificativa do projeto de lei que objetiva reduzir a jornada de trabalho 

dos assistentes sociais, que será aprofundado nos capítulos posteriores. 

Na interpretação de Iamamoto (2008, p. 217), “cada trabalho particular é considerado 

uma fração do trabalho social médio, medido por meio do tempo de trabalho socialmente 

necessário à sua produção, uma medida histórica”. Essa medida é materializada na condição 

de assalariamento do trabalhador, visto que o capitalista pagou – através do salário – por 

determinada jornada de trabalho para que o trabalhador produza relativa quantidade de valor; 

por sua vez, o capitalista duplica a jornada, de modo que esta pareça o tempo necessário, para 

que a mais valia (lucro) seja produzida em larga escala. 

A força de trabalho humana é criadora de valor, e percebe-se isto quando, ao subtrair o 

valor que equivale à manutenção da força de trabalho, adquirido no tempo de trabalho 

necessário, sobra a mais-valia – o lucro do capitalista – que, diga-se de passagem, é a maior 

parte produzida pelo trabalhador e que excede o salário diário pago pelo capitalista. Assim, o 

que interessa na jogada capitalista é exatamente esse tempo excedente, que compõe a maior 

parte da jornada de trabalho diária, onde é produzido mais valor. Segundo o pensamento 

marxiano, 

 

O capitalista compra a força de trabalho pelo valor diário. Seu valor-de-uso 

lhe pertence durante a jornada de trabalho. Obtém, portanto, o direito de 
fazer o trabalhador trabalhar para ele durante um dia de trabalho. Mas que é 

um dia de trabalho? Será menor do que um dia natural da vida. Menor de 

quanto? O capitalista tem seu próprio ponto de vista sobre esse extremo, a 

fronteira necessária da jornada de trabalho. Como capitalista, apenas 
personifica o capital. Sua alma é a alma do capital. Mas o capital tem seu 

próprio impulso vital, o impulso de valorizar-se, de criar mais-valia, de 

absorver com sua parte constante, com os meios de produção, a maior 
quantidade possível de trabalho excedente. O capital é trabalho morto que, 

como um vampiro, se reanima sugando o trabalho vivo, e, quanto mais o 

suga, mais forte se torna. O tempo em que o trabalhador trabalha é o tempo 
durante o qual o capitalista consome a força de trabalho que comprou 

(MARX, 2006, p.271). 
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Desde os primórdios da organização capitalista no mundo, a exploração do trabalho 

através das longas jornadas foi determinante para o acúmulo da riqueza do capital. Durante a 

Revolução Industrial, por exemplo, o prolongamento da jornada de trabalho era algo trivial 

para que se alcançasse a ampliação dos lucros capitalistas, sendo que a duração da jornada 

diária de trabalho variava entre 12 e 18 horas por dia em condições sub-humanas. Em meados 

do século XIX, após pressão da classe trabalhadora, pautada na visível degradação humana, 

em especial das crianças, a jornada normal passou a ser de 10 horas, na Inglaterra – 

normalmente eram 12 horas, mas como não havia regulamentação, quase sempre esse limite 

era ultrapassado –, e mesmo essas 10 horas diárias, muitas vezes, a depender da época de 

produção, oscilava para 12, 14 e até 16 horas, para adultos e crianças que trabalhavam no 

período diurno ou noturno ininterruptamente, em lugares com alto grau de insalubridade ou 

condicionados, em alguns casos, à alta temperatura em ambientes fechados. 

Alguns exemplos citados por Marx, em sua principal obra crítica ao capital, retratam 

exatamente em que condições era exercida a exploração da classe operária através das longas 

jornadas, e trata-se, especificamente, do período inicial de alguns ramos industriais ingleses, 

onde germinou o capitalismo. Nas indústrias de cerâmica, há relatos de crianças que eram 

exploradas a partir de sete anos, além de homens e mulheres submetidos a jornadas de mais de 

12 horas, quase sem interrupções, apresentavam vida curta, visto que representavam uma 

população física e moralmente degenerada; nas manufaturas de fósforo, metade dos 

trabalhadores eram crianças menores de 13 anos e jovens com menos de 18 anos em jornadas 

de 12, 14 e 15 horas por dia, inclusive com trabalho noturno, as refeições eram irregulares e, 

muitas vezes, feitas no interior da indústria; nas fábricas de papéis de parede trabalhavam-se 

16 horas diárias; nas panificações trabalhavam 18 horas e recebiam salários equivalentes a 12 

horas, os trabalhadores eram submetidos a altas temperaturas que variavam de 75 a 90 graus; 

há também exemplo de morte de modistas que trabalhavam 16 horas e meia por dia, 

frequentemente, sem interrupções para concluir os vestidos de luxo das mulheres nobres para 

os bailes. Enfim, ao que parece, a ordem era trabalhar até a morte e, ainda assim, apesar de 

todas essas condições exemplificadas anteriormente, não faltava mão-de-obra interessada em 

ingressar nesses ramos. Logo, sempre houve pronta substituição daqueles que desfaleciam por 

conta da intensidade do trabalho por longos períodos de tempo. Nesse sentido, é visível que 

 

A produção capitalista, que é essencialmente produção de mais-valia, 

absorção de mais-trabalho, produz, portanto, com o prolongamento da 
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jornada de trabalho não apenas a atrofia da força de trabalho, a qual é 

roubada de suas condições normais, morais e físicas, de desenvolvimento e 

atividade. Ela produz a exaustão prematura e o aniquilamento da própria 
força de trabalho. Ela prolonga o tempo de produção do trabalhador num 

prazo determinado mediante o encurtamento de seu tempo de vida (MARX, 

1996, p. 379). 

 

 

Esse comportamento abusivo por parte dos capitalistas foi alvo das críticas de Marx 

(2006, p. 270-271), que ao se posicionar sobre essa questão, relatou que 

 

Durante o dia natural de 24 horas, só pode um homem despender 

determinada quantidade de força de trabalho. Do mesmo modo, um cavalo 

só pode trabalhar, todos os dias, dentro de um limite de 8 horas. Durante 

uma parte do dia, o trabalhador deve descansar, dormir; durante outra, tem 
de satisfazer necessidades físicas, alimentar-se, lavar-se, vestir-se etc. Além 

de encontrar esse limite puramente físico, o prolongamento da jornada de 

trabalho esbarra em fronteiras morais. O trabalhador precisa de tempo para 
satisfazer necessidades espirituais e sociais cujo número e extensão são 

determinados pelo nível geral de civilização. 

 

 

No entanto, estes limites físicos e morais considerados por Marx não foram e nem são 

considerados quando se trata da ambição capitalista pela busca incessante do acúmulo de 

riquezas. Desde então, os trabalhadores sofrem o desgaste físico e mental diário por conta da 

exploração, ao passo que se encontram numa luta constante pela redução da jornada de 

trabalho como forma de amenizar o processo de exploração até os dias atuais. 

Segundo a análise de Braga (s.d.), durante muito tempo, trabalhadores de vários países 

exigiam a redução da jornada de trabalho, logo não era uma luta isolada, mas uma situação 

quase que generalizada. A conjuntura demonstrava que o aumento da competição entre 

capitalistas e as pressões feitas pelo movimento sindical incitavam a redução da jornada, 

assim como sua regulamentação. No entanto, a existência de interesses adversos entre classe 

trabalhadora e a classe capitalista desencadeou uma conflituosa negociação em relação à 

jornada de trabalho com pontos exitosos para os trabalhadores. Segundo Marx (1996, p. 384), 

“o estabelecimento de uma jornada normal de trabalho é o resultado de uma luta multissecular 

entre capitalista e trabalhador.” Vale mencionar que o início das negociações para a 

regulamentação da redução da jornada de trabalho teve como uma das determinantes a 

situação das crianças que trabalhavam em situações desumanas, em longas jornadas, contando 
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somente com pequenas pausas para refeições, retirando-lhes, além da saúde, o período da 

infância e encurtando seu tempo de vida. Ainda segundo Marx (1996, p. 379), o capital 

“usurpa o tempo para o crescimento, o desenvolvimento e a manutenção sadia do corpo”. 

Nesse sentido, não se pode deixar de mencionar um marco histórico de significativa 

importância para a classe trabalhadora: o dia 1º de maio, comemorado em vários países do 

mundo como Dia Mundial do Trabalho ou Dia do Trabalhador. Essa data simboliza a luta 

histórica pela redução da jornada de trabalho, por melhores condições de vida e de trabalho 

para a população trabalhadora. Foi, especificamente, a partir do ano de 1886, através da 

mobilização de milhares de trabalhadores nos Estados Unidos, que foram às ruas reivindicar 

melhores condições de trabalho, e entre elas, a redução da jornada de trabalho para oito horas 

diárias, que essa causa se evidenciou. A redução da jornada nos Estados Unidos se 

concretizou no ano de 1890. Até os dias atuais, a luta permanece e essa data é comemorada 

mundialmente com manifestos e passeatas reivindicatórias. 

Mesmo com toda a organização da classe trabalhadora, somente em 1919, a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), através da Convenção 1, limitou a jornada 

diária de trabalho no setor industrial em 8 horas e a semanal em 48 horas. Essa Convenção 

teve repercussão e aplicação em 52 países, de acordo com os estudos do Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE (2006a). 

Após décadas de mobilização, algumas vitórias foram alcançadas mediante a pressão 

da classe trabalhadora. De acordo com o DIEESE (2007), nos últimos anos, através da 

aprovação de legislações específicas, determinados países conseguiram reduzir a jornada de 

trabalho semanal. No Brasil, com a pressão do movimento sindical desde meados dos anos 

1980, houve a redução da jornada de 48 horas semanais para 44 horas, cuja regulamentação 

está contida na Constituição brasileira promulgada em 1988; em Portugal, a jornada foi 

reduzida para 44 horas, em 1991, e para 40 horas, em 1996; em 1992, o Japão reduziu a 

jornada semanal para 40 horas; na França, a jornada passou de 39 horas semanais para 35, a 

partir de janeiro de 2000, para as empresas com mais de 20 trabalhadores e, a partir de 2002, 

para empresas com até 20 trabalhadores, caso que teve uma repercussão positiva mundial; e 

no Chile, a redução ocorreu somente em 2005, a jornada de 48 horas passou a ser 45. O 

DIEESE destaca, também, que em muitos casos as reduções das jornadas ocorrem via 

convenções ou acordos coletivos, sem que ocorra intervenção do Estado; como exemplo tem a 

Alemanha que, nos últimos anos, experimentou reduções expressivas, tendo uma jornada que 

pode variar de 35 a 39 horas, a depender da categoria profissional. 
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Apesar disso, o que se observa no contexto do capitalismo contemporâneo, é que a luta 

é contínua, visto que houve um destaque mais acentuado para a busca do aumento do lucro 

capitalista através da mais-valia relativa com a intensificação do trabalho dentro dos limites 

normativos legais da jornada de trabalho. Entretanto, as formas da mais-valia absoluta nem de 

longe foram descartadas, pois ainda há casos de recorrência para o prolongamento da jornada 

de trabalho. 

Em decorrência da crise capitalista dos anos de 1970, o modelo de produção que 

predominava, o fordista-keynesiano, exauriu e deu espaço para o que se chamou de 

acumulação flexível. Nesse novo modelo, surgiram novas formas de exploração decorrentes 

das novas formas de organização do trabalho. De acordo com Almeida e Alencar (2011, p. 

23), “com a acumulação flexível, aprofunda-se a tendência do capital de reduzir o número de 

trabalhadores empregados, implicando agora, além da tendência de combinar o aumento da 

taxa de mais-valia absoluta e relativa, a redução dos custos da produção”. 

As novas formas de trabalho que resultaram na flexibilização trazem em si o caráter 

essencialmente deturpador das condições de trabalho, e evidenciam relações precarizadas a 

partir da informalidade, da redução do número de trabalhadores com carteira assinada ou até 

mesmo assalariados sem carteira assinada, e aumento do número de autônomos, tudo isso 

simultaneamente ao aumento do contingente de desempregados. Além disso, o crescimento do 

número de pessoas que trabalham acima da jornada legal de trabalho também aponta para essa 

precarização. No Brasil, pode-se afirmar que os sinais de deterioração do mercado de trabalho 

expressaram-se a partir dos anos 1990. 

Nesse contexto, ao se tratar de jornada de trabalho, é necessário fazer uma importante 

distinção que evidencia o caráter da exploração camuflado do tempo dedicado ao trabalho: 

jornada legal (normal) de trabalho versus jornada total (efetiva) de trabalho. Segundo o 

DIEESE (2006b), a primeira está regulamentada em lei por meio de acordo ou convenções 

trabalhistas – no caso do Brasil, por meio da Constituição Federal de 1988 –, em que não é 

permitido exceder o limite, a não ser através de nova negociação. A segunda engloba horas 

extras, trabalho no domicílio e durante o final de semana, e horas ocupadas com o trabalho 

não computadas na jornada legal de trabalho. O que se vislumbra hoje é um aumento da 

jornada total que ocupa muito mais o tempo do trabalhador, mesmo este estando fora do seu 

ambiente laboral.  
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Ao ultrapassar as “paredes” das indústrias e do comércio – setores mais afetados pela 

exploração via jornada de trabalho – existem várias profissões que também sofrem com a 

longa jornada (considera-se aqui a total) e a sobrecarga de trabalho, são eles: professores, 

assistentes sociais, operadores de telemarketing, operadores de caixa, motoristas – 

principalmente de caminhão –, enfermeiros, profissionais de tecnologia da informação, e 

inúmeros outros trabalhadores que se sentem continuamente sobrecarregados, cuja exaustão 

física e mental são perceptíveis, não só pelas queixas frequentes, como também no aumento 

das chamadas doenças ocupacionais (ou não); entre as mais comuns estão o estresse, a 

síndrome de burnout, a depressão, a Lesão por Esforço Repetitivo (LER), o Distúrbio 

Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (DORT), problemas ligados à coluna e à visão, entre 

outras que têm atingido a população trabalhadora. Há de se observar que a maioria dessas 

profissões tem crescido de maneira considerável, visto que são as mais demandadas no 

contexto do capitalismo contemporâneo, o que pode justificar uma maior oferta no mercado 

paralela ao alto nível de exploração do trabalho. 

No Brasil, as últimas décadas foram determinantes para algumas categorias 

profissionais, quando se trata de redução do tempo de trabalho. Empregados nos serviços de 

telefonia, telegrafia, radiotelegrafia e radiotelefonia; operadores cinematográficos; jornalistas 

profissionais; operadores de elevador; bancários e funcionários do banco, têm sua jornada 

regulamentada em legislações específicas que duram no máximo 6 ou 7 horas diárias, o que é 

instigante, visto que tem crescido consideravelmente a requisição do capital por algumas 

dessas ocupações, a exemplo dos trabalhadores da área de telefonia e bancários, que apesar do 

aumento da demanda no mercado de trabalho, conseguiram a redução da jornada de trabalho.  

Funcionários públicos regulamentados pelo Regime Jurídico Único têm jornada de 40 

horas semanais, podendo ainda ser reduzida mediante legislação especial. A portaria nº 

3.353
3
, de 20 de dezembro de 2010, do Ministério Planejamento, Orçamento e Gestão – 

MPOG – demonstra algumas profissões cujas regulamentações dispõem sobre a redução do 

tempo de trabalho, uma parte destas desde a década de 1960. Eis alguns desses profissionais: 

professores, técnicos em comunicação social (área de jornalismo - especialidade em redação 

revisão e reportagem), jornalistas, radialistas (autoria e locução), técnico em radiologia, 

médico e médico veterinário têm suas jornadas entre 20 e 25 horas semanais, com exceção 

                                                             
3 Disponível em 

https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/legislacao/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=8279&tipoUrl=lin

k. Acesso em 04/09/13. 

https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/legislacao/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=8279&tipoUrl=link
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/legislacao/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=8279&tipoUrl=link
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dos professores que varia entre 20 e 40 horas, a depender do regime de trabalho.  

Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, odontólogos, técnicos e auxiliares em assuntos 

culturais, técnicos de laboratório, laboratoristas, auxiliares de laboratório, fonoaudiólogos e, 

mais recentemente, assistentes sociais, têm jornada máxima de 30 horas semanais. Essas 

categorias da área da saúde há algum tempo reivindicam a redução da jornada de trabalho 

porque são profissionais que estão mais suscetíveis ao adoecimento, devido ao ambiente de 

trabalho que estão inseridos. 

Os elementos aqui tratados darão base à discussão central desta pesquisa, que se trata 

da luta dos assistentes sociais pela redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. 

Assim, a seguir será feita uma discussão sobre o Serviço Social, a partir da sua inserção na 

divisão sócio-técnica do trabalho, como se deu esse processo de luta, os rebatimentos e 

significado para categoria profissional. 
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2. AS DETERMINAÇÕES DO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO NO 

TRABALHO DO (A) ASSISTENTE SOCIAL 

 

2.1 O Serviço Social como especialização do trabalho coletivo e a condição de 

trabalhador assalariado do assistente social 

 

Pensar o trabalho do assistente social no capitalismo contemporâneo exige traçar o 

caminho histórico em que este profissional percorreu ao longo do desenvolvimento do 

capitalismo a partir da sua fase monopolista. Aqui, a condição que determinará esse caminho 

é a análise da inserção da profissão na divisão social e técnica do trabalho coletivo na 

sociedade capitalista. Remete-se considerar, portanto, o significado sócio-histórico da 

profissão no bojo do processo de produção e reprodução das relações sociais capitalistas, ou 

seja, “compreender que a prática profissional do Serviço Social é necessariamente polarizada 

pelos interesses de classes sociais em relação, não podendo ser pensada fora dessa trama” 

(YAZBECK, 2000, p. 90). Assim, é a partir do capitalismo que surge o Serviço Social e é 

nesse sistema que a profissão encontra uma gama de espaços para sua atuação. Conforme 

aponta Netto (2011b, p. 73), 

 

É somente na ordem societária comandada pelo monopólio que se gestam as 

condições histórico-sociais para que, na divisão social (e técnica) do 

trabalho, constitua-se um espaço em que possam mover práticas 

profissionais como as do assistente social. 

 

A partir da inserção do Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho, o 

assistente social incorpora o caráter de trabalhador assalariado e, nesse caso, “o assistente 

social se integra na organização do conjunto de trabalhadores afins, por meio de suas 

entidades representativas, e com a coletividade da classe trabalhadora” (IAMAMOTO, 2008, 

p. 215). O assalariamento deriva da condição do Serviço Social na era monopólica do 

capitalismo, num momento em que a profissão rompe com a herança conservadora e o 

assistente social intervém nas expressões da questão social através da execução de políticas 

sociais, por meio de uma relação contratual, tendo como principal empregador o Estado. 

Assim, “sua atividade profissional se insere numa relação de compra e venda de sua força de 

trabalho, que se torna mercantilizada (mediante assalariamento)” (YAZBECK, 2000, p. 94).  
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Nos termos de Iamamoto (2008), quando o assistente social ingressa no mercado de 

trabalho – condição para que possa exercer a sua profissão – vende sua força de trabalho a 

partir do pressuposto de um duplo aspecto: como uma mercadoria que tem valor de uso, pois 

responde a uma necessidade social e como um valor de troca que se expressa no salário. Em 

síntese, o Serviço Social se torna uma especialização do trabalho coletivo que emerge no 

capitalismo dos monopólios a partir do momento em que o Estado passa a responder às 

expressões da questão social por meio da implementação das políticas sociais, e o assistente 

social é um dos profissionais que participa desse processo por meio da venda da sua força de 

trabalho especializada e qualificada. De acordo com Raichelis (2011, p. 424),  

 

A conformação dessa ordem societária cria, assim, um novo espaço 

sócio-ocupacional para o assistente social (e para um conjunto de outras 

profissões) na divisão social e técnica do trabalho, constituindo 

objetivamente as condições através das quais a profissão será demandada e 

legitimada para a execução de um amplo leque de atribuições profissionais, 

notadamente no âmbito das diferentes políticas sociais setoriais. 

 

Nessa perspectiva, Iamamoto (2008, p. 216) chama atenção para o fato de que a 

“divisão do trabalho não é apenas a divisão dos trabalhos úteis de determinadas qualidade; 

mas uma divisão que supõe relações capitalistas de propriedade – a posse ou não de meios de 

produção – e, portanto, a existência de classes sociais”. Portanto, à medida que o assistente 

social vende sua força de trabalho em troca do salário para servir ao capital – principalmente, 

mas não somente, pois de outro lado, serve também a classe trabalhadora –, passa a integrar a 

dinâmica de acúmulo de valor (riqueza) do capitalismo.  É nesse sentido que Iamamoto (2012, 

p. 96) sinaliza que 

 

[...] o assistente social afirma-se socialmente como um trabalhador 

assalariado, cuja inserção no mercado de trabalho passa por uma relação de 

compra e venda de sua força de trabalho especializada com organismos 
empregadores, estatais ou privados. Sendo os assistentes sociais 

proprietários de sua força de trabalho qualificada, não dispõem, todavia, de 

todos os meios e condições necessários para a efetivação de seu trabalho, 
parte dos quais lhes são fornecidos pelas entidades empregadoras. 

 

 

Esse panorama “circunscreve as condições concretas para que o trabalho do assistente 

social ingresse no processo de mercantilização e no universo do valor e da valorização do 
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capital, móvel principal da sociedade capitalista” (RAICHELIS, 2011, p. 424, grifos da 

autora).  

Mesmo diante dessa análise, há dissensões no âmbito da categoria profissional no que 

reportar-se ao Serviço Social ser ou não trabalho – e ainda se é trabalho produtivo ou 

improdutivo –, em que são apresentados argumentos que dariam para elencar uma vasta e 

heterogênea discussão, mas que não será tratada aqui, visto que não tem centralidade neste 

trabalho. Entretanto, ainda que alguns autores
4
 refutem a ideia de o Serviço Social ser 

considerado trabalho, pode-se, com base em toda literatura existente
5
 a esse respeito, afirmar 

seguramente que o Serviço Social é um trabalho inserido no âmbito das relações de produção 

e reprodução social da sociedade capitalista e que, do ponto de vista de Iamamoto (2012, p. 

67), “o trabalho do assistente social tem um efeito nas condições materiais e sociais daqueles 

cuja sobrevivência depende do trabalho”, ainda que, conforme sinaliza autora, é sabido que o 

assistente social não produz riqueza – valor e mais-valia –, diretamente. Todavia, é um 

profissional que faz parte de um trabalho coletivo, fruto de uma combinação de trabalhos 

especializados na produção, integrante de uma divisão técnica do trabalho, e em seu conjunto, 

cria as condições necessárias para que cresça o capital investido em determinado espaço 

ocupacional, com uma empresa, por exemplo. A supracitada autora ainda afirma que, como 

qualquer outro trabalho inserido na divisão coletiva, o Serviço Social “implica transformação 

de uma matéria sobre a qual incide e à qual tem acesso pela mediação de seu empregador, 

além de concretizar-se em um resultado que tem objetividade material ou social” 

(IAMAMOTO, 2008, p. 218).  

Então, é um equívoco considerar a profissão de maneira isolada, dentro de uma 

perspectiva endogenista deslocada das determinações da sociedade capitalista, é preciso ir 

além e considerar que o Serviço Social integra uma totalidade que compõe o mundo do 

trabalho e faz parte da classe que vive do trabalho. 

Ainda que Lessa (2012) discorde desse ponto de vista, este mesmo autor reconhece 

“que não há trabalho que não seja um ato de reprodução da sociedade, e por outro lado, sem o 

trabalho nenhuma reprodução social seria possível”. Dessa maneira, o Serviço Social não 

pode ser excluído dessa afirmativa, visto que “é um trabalho especializado, expresso sob a 

forma de serviços, que tem produtos: interfere na reprodução sociopolítica ou ídeo-política 

                                                             
4
 Aqui terá destaque o autor Sérgio Lessa (2012) e sua obra “Serviço Social e Trabalho: porque o Serviço Social 

não é trabalho”. 
5 Entre as principais obras estão: Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: esboço de uma interpretação 

histórico-metodológica, de Iamamoto e Carvalho; Capitalismo Monopolista e Serviço Social, de José Paulo 

Netto; Ética e Serviço Social: fundamentos Ontológicos, de Maria Lúcia Barroco; A natureza do Serviço 

Social: um ensaio sobre sua gênese, a “especificidade” e sua reprodução, de Carlos Montaño; entre outros. 
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dos indivíduos sociais” (IAMAMOTO, 2012, p. 69). A autora ainda enfatiza de forma 

esclarecedora essa assertiva: 

 

O Serviço Social interfere na reprodução da força de trabalho por meio dos 

serviços sociais previstos em programas, a partir dos quais se trabalha nas 

áreas da saúde, educação, condições habitacionais e outras. Assim, o Serviço 
Social é socialmente necessário porque ele atua sobre as questões que dizem 

respeito à sobrevivência social e material dos setores majoritários da 

população trabalhadora (Ibid., p. 67). 

 

 

Ainda nessa perspectiva, Araújo (2008, p. 15) afirma que “esta especialização do 

trabalho surge para suprir necessidades derivadas do processo de produção e reprodução 

social”. É um trabalho orientado a um fim, e apresenta como objeto (matéria-prima) a questão 

social e a linguagem/comunicação como o principal instrumento de trabalho, entre outras 

características que definem o caráter ontológico e teleológico do Serviço Social. Enfim, é um 

trabalho inserido no âmbito das relações capitalistas e sofre as determinações sócio-históricas 

de cada período de desenvolvimento desse modo de produção. Cabe aqui, então, perpassar o 

panorama histórico em que se desenvolveu o Serviço Social na divisão social e técnica do 

trabalho, para que se possa entender a forma em que a profissão se delineia atualmente.  

Na confluência dos anos 1940, a partir da iniciativa do Estado, juntamente com o 

empresariado, que houve a criação das primeiras instituições assistenciais. Estas, por sua vez, 

proporcionaram a ampliação do mercado de trabalho para o profissional de Serviço Social, 

uma vez que este foi um dos profissionais mais requisitados para atuar nestas instituições. 

Para Iamamoto e Carvalho (2013), a inserção da profissão na divisão social do trabalho está 

diretamente vinculada ao crescimento das instituições de prestações de serviços sociais e 

assistenciais, geridas ou subsidiadas pelo Estado. Nesse momento, a profissão ainda carregava 

em si as caraterísticas da caridade e levava em consideração a vocação pessoal do 

profissional. Tais características foram disseminadas pela Igreja Católica na formação das 

primeiras assistentes sociais, que inicialmente tinham como forma de atuação uma ação social 

baseada em valores e princípios estabelecidos pela Igreja. No período da inserção da profissão 

no mercado de trabalho, além da ação caritativa, já havia o incremento das técnicas e métodos 

importados da América do Norte. 

  Quando o assistente social adentra no mercado de trabalho, “a miséria, o pauperismo 

do proletariado urbano, aparecerão como situação patológica, como anomia, cuja origem é 

encontrada na crise da formação moral desse mesmo proletariado” (IAMAMOTO; 
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CARVALHO, 2013, p. 245). Então, nesse momento, considerava-se que o problema estava 

no indivíduo que não conseguia se adequar à conjuntura na qual estava inserido. Vale 

mencionar que o Brasil vivenciava um momento de acelerado crescimento industrial, e a 

atenção do Estado voltava-se para a criação de mecanismos que contribuíssem para o 

desenvolvimento industrial. Com o “surto” do aumento das indústrias, houve o crescimento 

significativo do proletariado urbano e, consequentemente, a população urbana aumentou de 

maneira considerável. As diferenças de classes se tornaram ainda mais discrepantes e a 

pressão da classe trabalhadora por melhores condições de vida e de trabalho eram cada vez 

mais frequentes. 

  Para apaziguar esse momento tensionado pela luta de classes, o Estado, além de 

conceder parcos direitos aos trabalhadores através de legislações sociais, criou instituições 

assistenciais que serviram como um mecanismo de controle das massas trabalhadoras. Estas 

instituições “aparecem em conjunturas determinadas como respostas ao desenvolvimento real 

ou potencial das contradições geradas pelo aprofundamento do modo de produção que atinjam 

o equilíbrio das relações de força” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2013, p. 252). 

  A atuação dos assistentes sociais nestas instituições era pautada em ações de caráter 

educativo, moral, de controle e disciplinamento da classe operária através de ações de cunho 

ideológico que tinham o objetivo de ajustamento desta classe às relações sociais emergentes. 

Sob a ótica de Iamamoto e Carvalho (2013, p. 326), “a profissão de Assistente Social apenas 

pode se consolidar e romper o estreito quadro de sua origem no bloco católico a partir e no 

mercado de trabalho”. Dessa maneira, a inserção no mercado de trabalho contribuiu para que 

estes profissionais se desvinculassem de certa forma da ação social da Igreja e pudessem 

pensar a realidade social daquele período, mesmo que sob a condição de satisfação das 

necessidades do capital.  

Para Yazbeck (2000), o Serviço Social atua no processo de organização da sociedade, 

na esfera das relações sociais, como mediador no desenvolvimento de atividades que lhes são 

atribuídas socialmente no âmbito das políticas socioassistenciais voltadas para o atendimento 

das sequelas da questão social. Assim, a profissão ganha seu espaço, predominantemente na 

esfera estatal, na qual garante base no “crescimento das instituições públicas geridas ou 

subsidiadas pelo Estado, que, conforme pesquisas recentes, até os dias de hoje mantém a 

posição de maior empregador dos assistentes sociais no país” (YAZBECK, 2000, p. 94). 
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Segundo Netto (2010), entre os anos 1950 e 1960, há uma expansão do mercado de 

trabalho para os assistentes sociais devido, principalmente, à crescente onda da 

industrialização pesada. Tanto o Estado quanto os empresários passaram a requerer de forma 

significativa o trabalho do Serviço Social. Nesse sentido, houve uma consolidação nacional 

desse mercado de trabalho que se apresenta de forma diferenciada, visto que “as ‘novas 

concepções político-sociais’ e o processo de industrialização trazem maiores 

responsabilidades para o Serviço Social” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2013, p. 372), pois, 

especialmente as instituições e entidades governamentais que estão ligadas ao trato da questão 

social, sofreram modificações ao acompanhar o momento em que o Estado se reorganiza 

“para gerenciar o processo de desenvolvimento em proveito dos monopólios, reequaciona 

inteira e profundamente não só o sentido das políticas setoriais [...], mas especialmente toda a 

malha organizacional encarregada de planejá-las e executá-las” (NETTO, 2010, p 120, grifos 

do autor).  

As alterações encontradas nos campos de trabalho dos assistentes sociais demandavam 

tanto um novo posicionamento profissional quanto o aumento do número de profissionais, 

visto que eram campos que se consolidavam em todo território nacional, e conforme reitera 

Netto (2010), com a reorganização do Estado e as modificações no bojo da sociedade 

capitalista efetivadas no período do ciclo autocrático burguês, era exigida do Serviço Social 

uma nova posição em relação, tanto a sua prática quanto a sua formação de profissionais. 

Essa dinâmica contextual contribuiu para que houvesse o aumento do número de 

cursos/escolas de Serviço Social, uma vez que, com a ampliação dos espaços de trabalho, era 

necessária a formação de um maior número de profissionais que pudessem atuar nessa nova 

conjuntura societária. Em meio a uma conjuntura marcada pela ditadura militar, alguns 

profissionais que foram inseridos no âmbito da academia para docência nos cursos de Serviço 

Social, mantiveram uma interlocução com outras Ciências, em especial, às Ciências Sociais, e 

foram desenvolvendo o pensamento crítico, ainda que de maneira embrionária, passando-se a 

questionar o governo com suas formas de repressão e a atual ordem societária. A 

efervescência dos movimentos sociais nesse período também contribuiu para uma maior 

organização da categoria profissional. A nova forma de pensar a realidade de alguns 

profissionais colaborou para que discussões fossem suscitadas no interior da própria 

profissão, principalmente no que concerne a alterações no estatuto teórico-metodológico e 

técnico-operativo que deviam acompanhar as nuanças que ocorriam na sociedade, de forma 

que se pudesse pensar no protagonismo da classe trabalhadora na correlação de forças no 

âmbito das relações sociais capitalistas.  
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  Foi efetivamente a partir de 1965, com a influência do Movimento de Reconceituação 

na América Latina
6
, que o Serviço Social Brasileiro desencadeou uma série de discussões que 

iam de encontro ao que se chamava de Serviço Social “tradicional”, adotando uma visão 

crítica e renovadora ao exercício profissional, inclusive pelo fato da aproximação teórico-

metodológica com as fontes originais de Marx, evidenciando uma “intenção de ruptura”, 

conforme termos de Netto (2010), com as formas de intervenção desenvolvidas na origem do 

Serviço Social e o repúdio ao pensamento positivista e conservador – de uma parte dos 

profissionais – até então propalados no âmbito da categoria profissional. Para este mesmo 

autor, um dos elementos constitutivos do processo de renovação do Serviço Social é a 

emergência de elaborações teóricas e discussões referentes à profissão, principalmente o 

debate teórico-metodológico, que ganham força no momento da inserção profissional no 

âmbito universitário. 

Vale mencionar que, diante desse quadro de renovação da profissão e das implicações 

do cenário contemporâneo diante da ótica capitalista, o assistente social apropriou-se de um 

arcabouço teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo restaurado, à medida que 

as formas de atuação se complexificaram e os espaços ocupacionais para o Serviço Social se 

ampliaram de forma significativa. Assim, o assistente social ampliou o leque de atuação nas 

diversas instituições das esferas municipais, estaduais e federal, além da esfera privada, num 

posicionamento em favor da classe trabalhadora, com a finalidade de viabilização dos direitos 

sociais e garantia de acesso à cidadania. 

Enfim, a partir dos anos 1970 o direcionamento da profissão apontou novos contornos, 

ao buscar uma ruptura com o caráter filantrópico e conservador que perpassava a ação do 

assistente social no surgimento da profissão. Desenvolveram-se novas formas de pensar a 

intervenção em meio à sociedade de classes, através de um olhar crítico demandado tanto 

pelas nuanças próprias no interior da profissão, por meio do amadurecimento teórico que o 

Serviço Social adquiriu nos últimos anos, quanto pelas condições sócio-históricas postas pela 

sociedade capitalista contemporânea.  Pode-se afirmar que o posicionamento em favor da 

classe trabalhadora se solidificou a partir de 1979, no III Congresso Brasileiro de Assistentes 

Sociais – CBAS, conhecido como “Congresso da Virada”, quando, numa clara posição de 

                                                             
6 “A reconceptualização é, sem qualquer dúvida, parte integrante do processo internacional de erosão do Serviço 

Social ‘tradicional’ e, portanto, nesta medida, partilha de suas causalidades e características” (NETTO, 2010, 

p. 146). 
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resistência à ditadura militar, a categoria profissional deu espaço e representatividade a 

lideranças da classe trabalhadora.  

Nesse sentido, os anos seguintes foram de inquietação e heterogeneidade entre os 

pensamentos e ideias discutidos pelos assistentes sociais brasileiros que tinham o intuito de 

suscitar um posicionamento renovado frente à atual realidade do país e às novas demandas 

que surgiam no cotidiano profissional. Com a renovação das diretrizes curriculares para os 

cursos de Serviço Social, em 1982, há uma centralidade na categoria trabalho, em que se pode 

visualizar a vinculação da categoria profissional à classe trabalhadora, até porque “o novo 

projeto de formação profissional reafirma a concepção de Serviço Social como especialização 

do trabalho coletivo” (ARAÚJO, 2008, p. 8). Por fim, foi nesse contexto de renovação da 

prática e da formação profissional que se gestou um novo direcionamento social da profissão, 

o chamado Projeto Ético-Político do Serviço Social, consolidado efetivamente a partir dos 

anos 1990. 

 

2.2 O Projeto Profissional do Serviço Social e os desafios para sua consolidação 

 

Antes de tecer considerações a respeito do projeto profissional do Serviço Social, é 

necessário fazer um breve esboço analítico sobre o que são os projetos e quais as suas 

dimensões de maneira geral. Os projetos individuais ou coletivos derivam da diversidade de 

interesses sociais e implicam necessariamente num caráter político que envolve múltiplas 

mediações. No caso da sociedade capitalista, envolve principalmente as contradições dos 

interesses antagônicos das classes sociais. 

Conforme foi tratado no capítulo anterior – sobre o trabalho e suas particularidades –, 

o desenvolvimento histórico-social da humanidade fez com que o homem, no decorrer do 

tempo, tivesse suas objetivações mais complexificadas. Nesse sentido, as relações sociais se 

tornaram mais difíceis e as práticas que se desenvolvem a partir dos interesses sociais “trazem 

em si projeções individuais e coletivas, desenvolvidas pelos diversos sujeitos individuais e 

coletivos” (TEIXEIRA; BRAZ, 2010, p. 4, grifos dos autores).  

Na mesma lógica acontece com grupos sociais e profissionais. Esses projetos – nesse 

caso será tratado mais especificamente dos projetos profissionais – estão imbricados com um 

projeto de maior complexidade, que é o projeto societário. Conforme apontam Teixeira e Braz 
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(2010, p. 5), “os projetos profissionais [...] são infundados se não nos remetemos aos projetos 

coletivos de maior abrangência: os projetos societários (ou projetos de sociedade)”. O projeto 

profissional do Serviço Social está diretamente vinculado ao projeto societário capitalista e 

demonstra a projeção coletiva dos assistentes sociais. Ainda para os autores supracitados,  

 

No caso do Serviço Social, tanto no plano ideal (das ideias) quanto no plano 

prático, os sujeitos que nele intervêm procuram lhe imprimir uma 

determinada direção social, que atende os diversos interesses sociais que 
estão em jogo na sociedade (políticos, ideológicos, econômicos etc.) (Ibid., 

p. 4). 

 

Ao contextualizar o Serviço Social nos anos 1970 e 1980, período de 

redemocratização da sociedade brasileira, presencia-se um período de tensões e mudanças no 

interior da profissão. Foi nesse contexto que se começou a gestar um novo projeto 

profissional que pudesse romper – ou pelo menos atenuar – com o caráter conservador da 

profissão. Projeto este – consolidado a partir da década de 1990 – denominado projeto ético-

político do Serviço Social. Netto (2007) é enfático quando aponta que 

 

É claro que a denúncia do conservadorismo do Serviço Social não surgiu 

repentinamente – na verdade, desde a segunda metade dos anos sessenta 

(quando o Movimento de Reconceituação, que fez estremecer o Serviço 
Social na América Latina, deu seus primeiros passos), aquele 

conservadorismo já era objeto de problematização. O trânsito dos anos 

setenta aos oitenta, porém, situou esta problematização num nível diferente 

na escala em que coincidiu com a crise da ditadura brasileira, exercida, 
desde 1º de abril de 1964, por uma tecnoburocracia civil sob tutela militar a 

serviço do grande capital (NETTO, 2007, p. 148-149). 

 

Conforme analisa Iamamoto (2007), esse projeto da profissão e de formação 

profissional é fruto e expressão de um movimento da sociedade civil desde a crise da ditadura, 

pondo em evidência a luta pelo processo democrático no país por parte dos sujeitos sociais, 

num contexto de ascensão dos movimentos sociais e mobilizações em torno da elaboração e 

aprovação da Constituição Federal de 1988, que concretiza a ampliação dos direitos sociais. 

Nesse contexto, à medida que o Serviço Social atua na dinâmica do movimento contraditório 

das classes sociais, afirma a direção social do seu projeto profissional através de ações que 

são claramente direcionadas em favor da classe trabalhadora. 
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Este cenário também foi propício para que a categoria profissional externasse suas 

inquietações acerca do futuro da profissão ao passo que favoreceu para que sua condição 

política amadurecesse gradativamente, de forma que os primeiros passos para a construção do 

novo projeto profissional fossem dados. De tal modo, nos anos 1980, se solidificaram “tanto a 

formação profissional quanto o trabalho de Serviço Social” (Ibidem, p. 51), o que permitiu um 

salto qualitativo na análise da profissão. 

 

Foi no contexto de ascensão dos movimentos sociais, das lutas em torno da 
elaboração e aprovação da Carta Constitucional de 1988 e pela defesa do 

Estado de Direito que a categoria dos assistentes sociais foi sendo 

socialmente questionada pela prática política de diferentes segmentos da 

sociedade civil e não ficou a reboque desses acontecimentos (IAMAMOTO, 

2008, p. 223). 

 

Foi este panorama que fez amadurecer a condição política da profissão, e que, ao 

mesmo tempo, vinha imbuído de outros elementos que extrapolavam o eixo político. Eram 

elementos que incluíam valores éticos e de caráter emancipatório comprometidos com o 

processo de democratização gerido no âmbito da sociedade naquele período que vinha 

moldando o novo projeto profissional. Aos poucos, ia-se percebendo um “projeto profissional 

claramente vinculado a um determinado projeto societário – contrário à exploração e 

discriminação de qualquer natureza e com vistas à construção de uma nova sociedade” 

(ORTIZ, 2007, p. 264).  

É pertinente destacar que, nesse momento, muitos profissionais adentraram no meio 

acadêmico, especificamente no âmbito da pós-graduação, e elaboraram várias produções 

teóricas sobre o Serviço Social que contribuíram demasiadamente para o amadurecimento 

teórico e metodológico da profissão. A partir destas produções, começou a se pensar numa 

Reforma Curricular
7
 para o curso de Serviço Social, que contribuísse para o aperfeiçoamento 

da formação profissional de acordo com as novas demandas que surgiam. Enfim, moldar-se 

diante da nova sociedade contemporânea. Para Netto (2007), ao fazer um balanço desta 

produção percebeu-se que, apesar de desigual, ela engendrou uma considerável massa crítica 

de profissionais, ao passo que permitiu ao Serviço Social estabelecer uma interlocução perene 

                                                             
7 “A reforma curricular de 1982 foi precedida e sucedida por amplas e produtivas discussões, fortemente 

estimuladas pela antiga ABESS (Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social)” (NETTO, 2007, p.152). 
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com as Ciências Sociais e, inclusive, revelou intelectuais respeitados no conjunto do corpo 

profissional.  

Na concepção de Raichelis (2011, p.422), “a análise do significado da profissão ganha 

novos patamares, por meio da ampla interlocução com a teoria social crítica e o pensamento 

social clássico e contemporâneo”. Assim, o Serviço Social, regulamentado por meio da Lei n° 

8.662/93, passou nas últimas décadas do século XX por transformações político-profissionais, 

desencadeadas por uma renovação crítica ao solidificar o compromisso profissional com os 

interesses dos usuários, fundamentalmente com a classe trabalhadora. Em concordância com 

Netto (2007), 

 

[...] Na acumulação teórica operada pelo Serviço Social é notável o fato de, 

naquilo que ela teve e tem de maior relevância, incorporar matrizes teóricas 
e metodológicas compatíveis com a ruptura com o conservadorismo 

profissional – nela se empregaram abertamente vertentes críticas, 

destacadamente as inspiradas na tradição marxista. Isto significa que, 
também no plano da produção de conhecimentos, instaurou-se um 

pluralismo que permitiu a incidência, nos referenciais cognitivos dos 

assistentes sociais, de concepções teóricas e metodológicas sintonizadas com 
os projetos societários das massas trabalhadoras (NETTO, 2007, p. 151-

152). 

 

A transição para os anos 1990, apesar da conjuntura adversa, foi um período com 

aspectos positivos para a categoria profissional, pois à medida que a sociedade brasileira 

vivenciava um período de mudanças econômicas, políticas e sociais, seu projeto ético-político 

era construído, baseado tanto nas mudanças no interior da profissão quanto nas nuanças 

ocorridas na sociedade, e ganha hegemonia com o fim da ditadura militar e a promulgação da 

Carta Magna de 1988, considerada por muitos autores como Constituição Cidadã. Conforme 

elucida Iamamoto (2007, p. 50, grifos da autora),  

 

A década de 1980 foi extremamente fértil na definição de rumos técnico-

acadêmicos e políticos para o Serviço Social. Hoje existe um projeto 

profissional que aglutina segmentos significativos de assistentes sociais no 
país, amplamente discutido e coletivamente construído ao longo das últimas 

duas décadas. As diretrizes norteadoras desse projeto se desdobraram no 

Código de Ética Profissional do Assistente Social, de 1993, na Lei da 

Regulamentação da Profissão de Serviço Social e, hoje, na nova Proposta de 

Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social. 
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Sob o ponto de vista de uma perspectiva renovadora da profissão, Teixeira e Braz 

(2010) sistematizam alguns elementos constitutivos do projeto ético-político profissional do 

Serviço Social: a explicitação de princípios e valores ético-políticos; a matriz teórico-

metodológica na qual se apoia; a crítica radical à ordem social vigente (sociedade do capital); 

e a manifestação nas lutas e posicionamentos políticos acumulados pela categoria por meio da 

organização política em aliança com os setores mais progressistas da sociedade brasileira. 

Além desses elementos supracitados, os autores ainda mencionam outros construídos 

no âmbito da própria profissão, que adensam e proporcionam visibilidade ao projeto 

profissional. São eles: a vasta produção de conhecimento no interior do Serviço Social; as 

instâncias político-organizativas da profissão (CFESS, CRESS, ABEPSS, ENESSO, 

associações profissionais, organizações sindicais, fóruns de deliberação, entre outros); e a 

dimensão jurídico-normativa. 

Nesse novo contexto, cabe mencionar que a categoria profissional deu um salto 

qualitativo no que se refere à ética e a fiscalização da profissão, pois passou também por 

alterações no interior de suas entidades representativas que têm o papel de fiscalizar, 

disciplinar e defender o exercício profissional do assistente social. Atualmente
8
 – 

especificamente a partir de 1993 – denominados de CFESS, entidade que representa a 

categoria em âmbito nacional e atua como órgão fiscalizador e normativo de grau superior, 

conjuntamente com os CRESS e Seccionais; e os CRESS, que por sua vez, são entidades que 

atuam em âmbito regional e estão presentes em todos os Estados do território nacional. 

Na sua dimensão jurídico-normativa, o projeto da profissão foi pautado em três 

suportes basilares: um novo Código de Ética profissional (aprovado em março de 1993) 

imbuído de valores éticos que acompanhasse a atual dinâmica da sociedade, tendo como base 

a liberdade, a cidadania e a justiça social; a Lei de Regulamentação da profissão (Lei 

8.662/93), que indica as competências e atribuições do assistente social no seu cotidiano de 

trabalho e é considerada, por Iamamoto (2007, p. 185), “uma defesa da profissão na 

sociedade”; e a nova Proposta de Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social, de 1996, 

cujo intuito foi de adequar a grade dos cursos de Serviço Social em todo país e de propiciar o 

adensamento dos conteúdos de acordo com a dinâmica da sociedade contemporânea, que 

                                                             
8
  A criação e o funcionamento dos conselhos de fiscalização de Serviço Social no Brasil têm origem nos anos 

1962, a partir do decreto 994 de 15 de maio deste ano, que regulamentou a profissão. Os conselhos foram 

denominados naquele momento de Conselho Federal de Assistentes Sociais (CFAS) e Conselhos Regionais de 

Assistentes Sociais (CRAS). 
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apresentava novas demandas para intervenção profissional. Para isso, deveria haver um 

ajustamento com os novos valores ético-políticos defendidos pela categoria, que objetivassem 

tanto a qualificação do ensino superior quanto a dos serviços prestados pelo assistente social. 

Assim, “o Serviço Social procura enfrentar, por intermédio da reforma curricular, a reposição, 

a reatualização da herança conservadora e tradicional que marca a profissão” (ARAÚJO, 

2008, p. 8). 

Sobre o Código de Ética de 1993, Barroco (2004, p. 28) elucida que o mesmo “é parte 

constitutiva do processo de construção do projeto profissional, que nos últimos trinta anos tem 

se caracterizado pela crítica teórica e oposição ética e política ao conservadorismo 

profissional.” Não obstante, o Código de 1986 foi o primeiro que rompeu com o caráter 

conservador da profissão, porém apresentava a ética como algo integrante do eixo político, 

fato que no novo Código foi rompido, onde sinalizou que o “ético e o político não são 

sinônimos; são compreendidos como uma unidade, mas seus componentes têm naturezas 

ontologicamente distintas” (Ibidem, p. 35). Para Iamamoto (2008, p. 225), a profissão 

 

Constituiu democraticamente a sua normatização, expressa no Código de 

Ética de 1993, que dispõe um caráter de obrigatoriedade ao estabelecer os 
direitos e deveres do assistente social, segundo princípios e valores 

radicalmente humanistas, na contracorrente do clima cultural prevalecente, 

que são guias para o exercício cotidiano. 

 

Nessa perspectiva, é válido reforçar que o aparato normativo ora mencionado é 

constituído de valores éticos e políticos baseados nas formas de enfrentamento das expressões 

da questão social, constituídas na dinâmica contraditória da sociedade capitalista, que estão 

expressos nos princípios fundamentais do Código de Ética de 1993. Destacam-se, dentre esses 

princípios: a liberdade como valor ético central, defesa dos direitos humanos, defesa da 

democracia, equidade e justiça social, comprometimento com a eliminação de todas as 

formas de preconceito, pluralismo e compromisso com a qualidade dos serviços prestados 

(CFESS, 2011a). Para Iamamoto (2012, p. 145), “o esforço volta-se para realizar um trabalho 

que zele pela qualidade dos serviços prestados e pela abrangência no seu acesso, o que supõe 

a difusão de informações quanto aos direitos sociais e os meios de sua viabilização”. 

Enfim, buscou-se apropriar através dessa base normativa, um fazer profissional que, 

segundo Netto (2007), conteste às alterações econômicas, históricas e culturais no sistema 
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sobre o qual a profissão atua, fazendo com que haja, ao mesmo tempo, o desenvolvimento 

teórico e prático da própria profissão. Contudo, Teixeira e Braz (2010) chamam atenção para 

a seguinte questão: os elementos constitutivos e princípios que norteiam o projeto ético-

político profissional – igualdade, liberdade, democracia, pluralismo, recusa da exploração de 

classe – são estranhos a atual sociedade que se vivencia e, por conseguinte, a consecução 

plena deles é incompatível com o capitalismo. Não obstante, isso não significa desacreditar 

que esse direcionamento possa contribuir para a superação da ordem vigente. Deste modo, é 

através das dimensões política e ética que os assistentes sociais podem “escolher caminhos, 

construir estratégias político-profissionais e definir os rumos da atuação, e com isso, projetar 

ações que demarquem claramente os compromissos (ético-políticos) profissionais” 

(TEIXEIRA; BRAZ, 2010, p. 11). 

Ao considerar essa colocação de Teixeira e Braz (2010), não se pode perder de vista 

que, apesar do salto qualitativo da profissão, são nítidos os desafios cotidianos que os 

assistentes sociais vivenciam, principalmente para materializar esse direcionamento social que 

a profissão propõe. Deve-se levar em conta que o projeto profissional é uma projeção da 

categoria, e isso implica reconhecer que “a realidade objetiva é diferente do plano subjetivo, 

[...] não controlamos todos os aspectos que incidem na realidade, que a sua 

alteração/mudança/transformação não depende apenas dos nossos atos e das nossas ações” 

(Ibid., p. 10), uma vez que estão submersos numa realidade social dinâmica e contraditória, 

com forças políticas, econômicas, sociais e culturais que, muitas vezes, transcendem os 

valores e princípios éticos e políticos do projeto de direção social do Serviço Social.  

Merece ainda ser destacado que, apesar de o Serviço Social ser considerado 

historicamente uma profissão liberal – em que o profissional tem a autonomia de gerir a sua 

prática –, regulamentada legalmente pelo Ministério do Trabalho através da portaria nº 35 de 

19 de abril de 1949, conforme Yazbek (2000), e que dispõe de um aparto normativo – Código 

de Ética Profissional, Lei de Regulamentação e Diretrizes Curriculares para os cursos de 

Serviço Social – que norteia a profissão, e também de entidades representativas – CFESS, 

CRESS, ABEPSS, entre outras – que disciplinam, fiscalizam e defendem seus direitos, ao 

fazer uma análise no âmbito das relações de trabalho, a profissão não tem se configurado 

como tal, pois não dispõe de total autonomia para gerir as condições materiais, 

organizacionais e técnicas para o desempenho de seu trabalho. Contudo, a autora destaca que 
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[...] isso não significa que a profissão não disponha de relativa autonomia e 

de algumas características que estão presentes nas profissões liberais como a 

singularidade que pode estabelecer na relação com seus usuários, a presença 
de um Código de Ética, orientando suas ações, o caráter não rotineiro de seu 

trabalho, a possibilidade de apresentar propostas de intervenção a partir de 

seus conhecimentos técnicos e, finalmente, a Regulamentação legal da 

profissão (lei nº 8662 de 07/06/93 – que dispõe sobre o exercício 
profissional, suas competências, atribuições privativas e fóruns que 

objetivam disciplinar e defender o exercício da profissão – o Conselho 

Federal de Serviço Social – CFESS e os Conselhos Regionais de Serviço 

Social – CRESS) (YAZBEK, 2000, p. 93-94). 

 

Nesse sentido, ao fazer referência ao assistente social em suas relações de trabalho, a 

questão da autonomia relativa tem significativa importância, pois à medida que o profissional 

tem liberdade na sua ação para direcionar o trabalho, propor diretrizes, orientar os usuários 

naquilo que propõe o seu projeto profissional – a defesa dos interesses da classe trabalhadora, 

na qual, inclusive, se inclui –, não há como deixar de considerar os limites institucionais. 

Algumas colocações de Iamamoto (2008, p. 215) deixam claras as limitações dos assistentes 

sociais, visto que “essa autonomia é tensionada pela compra e venda dessa força de trabalho 

especializada a diferentes empregadores: o Estado, o empresariado, as organizações de 

trabalhadores e de outros segmentos organizados da sociedade civil”. No âmbito do seu 

espaço de trabalho, o profissional de Serviço Social enfrenta alguns impasses relacionados aos 

seguintes aspectos sintetizados pela supracitada autora. 

 

Os empregadores determinam as necessidades sociais que o trabalho do 
assistente social deve responder; delimitam a matéria sobre a qual incide 

esse trabalho; interferem nas condições em que se operam os atendimentos 

assim como os seus efeitos na reprodução das relações sociais. Eles impõem, 
ainda, exigências trabalhistas e ocupacionais aos seus empregados 

especializados e mediam as relações com o trabalho coletivo por eles 

articulado (IAMAMOTO, 2008, p. 215). 

 

Então, há uma dualidade histórica que perpassa a profissão desde então: profissional 

liberal versus condição de assalariamento. Por conta dessa dualidade, a profissão tem 

enfrentado alguns impasses na materialização do seu projeto profissional, pois ao passo que é 

uma profissão liberal dotada de autonomia, o assistente social exerce suas atribuições na 

condição de trabalhador assalariado, se submetendo a uma relação contratual para prestação 

dos seus serviços, onde o empregador acaba por determinar, muitas vezes, o momento e como 

o profissional deve intervir, limita as condições e os meios de trabalho, estabelece critérios e 
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normas no seu cotidiano profissional. Para sintetizar essa questão, Iamamoto (2007) afirma 

que, 

 

O Serviço Social é regulamentado como uma profissão liberal, dispondo de 

estatutos legais e éticos que atribuem uma autonomia teórico-metodológica, 
ético-política e técnico-operativa à condução do exercício profissional. Ao 

mesmo tempo, o exercício da profissão se realiza mediante um contrato de 

trabalho com organismos empregadores – públicos ou privados –, em que o 
assistente social afirma-se como trabalhador assalariado.  Estabelece-se uma 

tensão entre autonomia profissional e condição assalariada (IAMAMOTO, 

2007, p. 180-181, grifos da autora). 

 

Finalmente, é preciso ter a consciência de que a atual conjuntura tem sido desafiadora 

para os assistentes sociais, principalmente porque o cenário contemporâneo capitalista 

encontra-se num momento de precarização do mundo do trabalho devido à reestruturação 

produtiva e às orientações neoliberais, que atingem visceralmente a classe trabalhadora. Esta, 

por sua vez, também vivencia a onda crescente de desemprego, pauperização e desigualdade 

social diante da incessante exploração do trabalho e da apropriação capitalista da riqueza 

socialmente produzida. De tal modo, as transformações no mundo do trabalho ocasionadas 

pela reestruturação produtiva – a precarização, o aumento de desemprego e do trabalho 

informal e o arrefecimento dos direitos sociais preconizados na Constituição Federal de 1988, 

por exemplo – que atingem a classe trabalhadora, da mesma forma, alcançam o fazer 

profissional do assistente social, desafiando-o cotidianamente. 

 

2.3 O trabalho do assistente social no contexto do neoliberalismo e da reestruturação 

produtiva 

 

As transformações históricas que perpassam o mundo capitalista reconfiguram os 

movimentos de produção e reprodução social e deliberam um novo posicionamento do 

capital. A expansão capitalista vivenciada dos anos 1930 aos 1970, sob a égide da estratégia 

fordista/taylorista, responsável pela busca incansável do lucro a partir da produção, consumo 

em massa e fragmentação do processo de produção, é desqualificada e estagnada pelo 

despertar da crise, em meados dos anos 1970, por essa forma de regulação da economia. 

A flexibilidade no processo e no mercado de trabalho, acompanhada da rigidez da 

produção, preenche as lacunas deixadas pelo padrão anterior. Caracteriza-se pela diversidade 
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da produção que deve atender às particularidades dos consumidores, pela preocupação na 

qualidade dos produtos, pelos altos investimentos financeiros e tecnológicos, cortes salariais, 

redução de trabalhadores e, aos que ainda compõem o quadro de pessoal das empresas, resta 

assumir diversas funções, com amplas jornadas de trabalho e baixos salários. Aumenta-se, 

consideravelmente, o número de trabalhadores fora do mercado formal de trabalho, 

desprotegidos socialmente e renegados à condição de força de trabalho desnecessária. 

Essas determinações esboçam o desemprego estrutural, a informalidade e a 

insegurança que dominam o mundo do trabalho. As desigualdades sociais ganham outra 

formatação, mas a base continua análoga. Segundo entendimento de Netto e Braz (2012, p. 

239), “a ideologia neoliberal, sustentando a necessidade de ‘diminuir’ o Estado e cortar suas 

‘gorduras’, justifica o ataque que o grande capital vem movendo contra as dimensões 

democráticas da intervenção do Estado”. 

As implicações sociais se agudizam na medida em que cresce a requisição dos 

serviços sociais que possam amenizar a situação de pobreza da população no contexto do 

projeto neoliberal. Ao mesmo tempo, as políticas de ajuste preconizadas pelo Consenso de 

Washington incentivam a Reforma do Estado e regulamentam o desmonte das políticas 

sociais com a redução dos gastos governamentais e estímulo à iniciativa privada. Nesse 

sentido, pode-se concluir que  

 

O aprofundamento das desigualdades sociais e a ampliação do desemprego 

atestam ser a proposta neoliberal vitoriosa, visto serem estas suas metas, ao 
apostar no mercado como a grande esfera reguladora das relações 

econômicas, cabendo aos indivíduos a responsabilidade de “se virarem no 

mercado” (IAMAMOTO, 2008, p. 141). 

 

Esse quadro implica em novas formas de visualização da “questão social” e, 

consequentemente, em outras de enfrentamento as quais se distanciam da esfera estatal para 

aproximar-se de ações de cunho filantrópico, focalizadas e distorcidas, cuja intervenção é 

atribuída – mas não somente – ao assistente social. O processo de desconstrução dos direitos 

sociais implica ainda na desproteção do trabalho: intensificam-se os trabalhos temporários, 

sem garantias trabalhistas; as jornadas de trabalho; a rotatividade dos trabalhadores; e o 

discurso da desqualificação do trabalhador, com a finalidade de assumir as diversas funções 

exigidas pelo empregador. Com isso, o assistente social inserido no mercado de trabalho não 

tem escapado a essas determinações. 
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Ao mesmo tempo, as manifestações da “questão social” são materializadas nesse novo 

contexto político, econômico e ideológico nas negativas dos direitos dos cidadãos, e gera o 

aumento considerável da demanda para o profissional de Serviço Social. As garantias 

constitucionais aparecem como algo distante, em virtude do cotidiano de negligências sociais. 

Há o aumento da exploração e das desigualdades concomitantemente à organização e à 

resistência, através das reivindicações pelo suprimento das necessidades básicas dos 

trabalhadores. 

   Esse panorama traz à tona uma série de implicações no fazer profissional do assistente 

social, que vê sua prática tolhida por limitações nas condições objetivas e, algumas vezes, 

subjetivas de trabalho, ao mesmo tempo em que, enquanto trabalhador assalariado, têm suas 

condições de trabalho comprometidas, de modo que está inserido nesse constante processo de 

precarização no mundo do trabalho. 

Da mesma forma, a ofensiva neoliberal incidiu na prática profissional do assistente 

social através das novas e múltiplas demandas. Sua ação é cada vez mais requisitada à medida 

que a valorização e as condições de trabalho se tornam precarizadas e a qualidade dos 

serviços prestados tende a ser consideravelmente comprometida. Para Montaño (2009), o 

modelo de Estado regido pela ótica neoliberal conduz também a um aprofundamento da 

subordinação do Serviço Social, cujo traço histórico tende a acompanhar a profissão. Além 

disso, com a redução do gasto público, nas privatizações e no Estado mínimo para o social tão 

reverenciado pelo neoliberalismo, acontece ainda 

 

[...] a tendência à redução do número de assistentes sociais contratados no 

Estado – e paralela terceirização dos mesmos –, como também, 

fundamentalmente a diminuição do financiamento e dos recursos com os 

quais estes executam as políticas sociais e desenvolvem seu trabalho de 

campo (MONTAÑO, 2009, p. 108, grifos do autor). 

 

Dessa forma, a conjuntura pós-1988 tem sido marcada na sociedade brasileira como 

um período de desmonte dos direitos recém-conquistados e da retração do papel do Estado 

perante a área social, a partir do ajuste fiscal, consequência da “reforma” do Estado. Behring e 

Boschetti (2009, p. 147) apontam que “os anos 1990 até os dias de hoje têm sido de 

contrarreforma do Estado e de obstaculização e/ou redirecionamento das conquistas de 1988 

[...]”, o que significa compreender que 
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Assim, a tendência geral tem sido a de restrição e redução de direitos, sob o 

argumento da crise fiscal do Estado, transformando as políticas sociais – a 
depender da correlação de forças entre as classes sociais e segmentos de 

classe e do grau de consolidação da democracia e da política social nos 

países – em ações pontuais e compensatórias direcionadas para os efeitos 

mais perversos da crise (BEHRING; BOSCHETTI, 2009, p. 156).  

 

Na trajetória desse contexto neoliberal, têm-se o que as referidas autoras denominam 

de trinômio do ideário neoliberal para as políticas sociais, principalmente, para as políticas da 

Seguridade Social: a privatização, a focalização e a descentralização. A privatização sinaliza o 

repasse dos serviços públicos para a esfera privada; a focalização direciona os serviços 

ofertados para determinado tipo de público; e a descentralização, nesse sentido, deve ser 

entendida, não como o partilhamento de poder entre as esferas do governo, mas como uma 

“mera transferência de responsabilidades para entes da federação ou para instituições privadas 

e novas modalidades jurídico-institucionais correlatas, componente fundamental da ‘reforma’ 

e das orientações dos organismos internacionais para a proteção social” (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2009. p. 156). Os preceitos constitutivos na Carta Magna para o que foi 

pensado para a Seguridade Social, em que se objetivava alcançar significativas mudanças na 

Saúde, Previdência e Assistência Social como integrantes de uma rede de proteção social 

ampliada, foi submetida à lógica orçamentária, reduzindo – e desviando – os investimentos 

nestas áreas para satisfação de interesses econômicos do país.  

Então, o que se observa é a diminuição dos recursos destinados à área social, 

ocorrendo, na realidade, uma concentração desses recursos na esfera federal e o repasse 

mínimo para as esferas estadual e municipal, simultaneamente à transferência de 

responsabilidades, sobretudo relacionadas aos compromissos com o campo de proteção social, 

sem oferecer as condições mínimas necessárias para que os serviços ofertados sejam 

efetivados em sua plenitude e com qualidade. “A retração do Estado em suas 

responsabilidades e ações no campo social manifesta-se na compressão das verbas 

orçamentárias e no deterioramento da prestação de serviços sociais públicos” (IAMAMOTO, 

2007, p. 42-43). Em consequência disto, a população tem encontrado baixa qualidade dos 

serviços prestados – quando os encontra – no sistema de proteção social, trazendo à tona a 

tendência de transformação do cidadão de direitos para o cidadão consumidor, visto que na 

falta de serviços públicos de qualidade, muitos recorrem à esfera privada. 
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No âmbito da Seguridade Social, dentro da lógica do neoliberalismo, o repasse de 

recursos para a Previdência Social e para a Saúde tem diminuído gradativamente, vivenciando 

períodos de regressão e estagnação, conforme apontam Behring e Boschetti (2009), e 

visualiza-se uma ampliação desse repasse para a política de Assistência Social. Para Mota 

(2009, p. 133), 

 

O argumento central é o de que as políticas que integram a seguridade social 

brasileira longe de formarem um amplo e articulado mecanismo de proteção, 

adquiriram a perversa posição de conformarem uma unidade contraditória: 

enquanto avançam a mercantilização e a privatização das políticas de saúde e 
previdência, restringindo o acesso e benefício que lhes são próprios, a 

assistência social se amplia, na condição de política não contributiva, 

transformando-se num novo fetiche de enfrentamento à desigualdade social, 
na medida em que se transforma no principal mecanismo de proteção social 

no Brasil.   

 

Portanto, “essa nova engenharia da Seguridade Social, ao focalizar os segmentos mais 

pobres da sociedade, imprime outro desenho à política de Assistência Social, principalmente 

porque na expansão tiveram centralidade os programas de transferência de renda” (MOTA, 

2009, p. 134). Nesse sentido, ao passo que diminui os recursos – e consequentemente há baixa 

qualidade no acesso aos serviços e benefícios – da Saúde e Previdência, redireciona seus 

serviços para a lógica privada e amplia-se a estrutura da política de Assistência Social, com 

serviços, programas e benefícios, cujos critérios para acesso são cada vez mais focalizados e 

seletivos, dando ênfase aos programas de transferência de renda que garantem o mínimo para 

a sobrevivência, ao mesmo tempo em que geram o estímulo ao consumo. 

É nesse contexto que o profissional de Serviço Social está inserido e, especialmente no 

âmbito da Seguridade Social, nas áreas que historicamente mais requisitam este profissional –

Saúde e de Assistência Social. Nesse sentido, o profissional encontra-se de um lado, em meio 

a uma crescente onda de mercantilização e privatização de serviços públicos de Saúde; de 

outro, atua frente à política de Assistência Social, cujas características remontam 

principalmente à focalização, pois são voltadas para populações mais vulneráveis social e 

economicamente; e seletividade, porque para ter acesso aos serviços, programas e benefícios 

desta política, esse público deve comprovar o grau de extrema pobreza. E nesse contexto, o 

assistente social tem sido requisitado para “selecionar” os mais pobres entre os pobres, a fim 

de analisar se estes atendem às condicionalidades dos programas ofertados pelo governo. 

Assim, como aponta Iamamoto (2007, p. 161, grifo do autor), o profissional “vê-se, 
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institucionalmente, cada vez mais compelido a exercer a função de um juiz rigoroso da 

pobreza, técnica e burocraticamente conduzida, como uma aparente alternativa à cultura do 

arbítrio e do favor”. Esse tipo de intervenção profissional faz aumentar a carga de estresse no 

ambiente de trabalho, assim como suscita, diante do caráter contínuo da ação, o surgimento de 

doenças ocupacionais devido ao encargo que é atribuído ao profissional, e que, por ser um 

trabalhador assalariado, cumpre as determinações institucionais/organizacionais as quais está 

vinculado, mesmo entendendo que os usuários da política Assistência Social são aqueles que 

dela necessitam, ou seja, que já se encontram num grau de vulnerabilidade econômica e social 

elevado.  

De modo geral, Iamamoto (2007, p. 160, grifos da autora) conclui que  

 

Temos, por um lado, o crescimento da pressão na demanda por serviços, 

cada vez maior, por parte da população usuária mediante o aumento de sua 
pauperização. Esta se choca com a já crônica – e agora agravada – falta de 

verbas e recursos das instituições prestadoras dos serviços sociais públicos, 

expressão da redução de gastos sociais recomendada pela política econômica 

governamental, que erige o mercado com a “mão invisível” que guia a 
economia.  

 

Na confluência dessa conjuntura permeada pelas ideias neoliberais, ao passo que a 

sociedade brasileira vivencia um período de arrefecimento dos direitos sociais e do acesso a 

políticas sociais seletivas e focalizadas, no âmbito do trabalho, tem-se o chamado processo de 

reestruturação produtiva, que segundo Freire (2010, p. 35, grifo da autora), “consolidou-se no 

Brasil a partir do governo Collor de Melo, em 1989, sob o despotismo da competitividade 

provocada pelo mercado globalizado, no atual estágio de acumulação flexível do capital”. Ao 

analisar essa conjuntura, destaca-se o aumento da exploração, da precarização do trabalho e 

do desemprego (ou subemprego), fatores que contribuíram para o aumento considerável da 

demanda para o assistente social, assim como afetaram da mesma forma a sua condição de 

trabalhador assalariado.  

Ainda em conformidade com o pensamento de Freire (2010, p. 35, grifos da autora), o 

processo de reestruturação produtiva “tem provocado a desestruturação social, expressa nas 

perdas sociais e na mutilação do corpo, mente e capacidade de lutar do trabalhador”. Esta 

autora destaca ainda que, nesse contexto, considera “como um dos problemas da vida do 

trabalhador, sua condição de manter-se trabalhador, implicada na sua integridade física, 

mental e social” (FREIRE, 2010, p. 45). 
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O desemprego, a informalidade, a exploração e a insegurança no trabalho que tanto 

têm sido discutidas como expressões da questão social – objeto de trabalho do Serviço Social 

– atingem da mesma forma a categoria profissional. Além do aumento da demanda – ou seja, 

intensificação do trabalho –, a diminuição das contratações e dos concursos públicos para 

assistentes sociais oferecem lugar de destaque ao trabalhador polivalente. Portanto, há que se 

considerar que as condições de trabalho inadequadas e a ausência de recursos para a área 

social têm sido entraves no cotidiano do assistente social. Iamamoto (2012, p. 148) chama 

atenção para a “tendência de ‘flexibilizar’ a regulamentação das profissões, o que exige 

capacidade para apreender demandas potenciais e antecipar propostas que possibilitem a 

preservação e ampliação do espaço ocupacional”. 

Na análise de Teixeira e Braz (2010), contraditoriamente ao período de consolidação 

do projeto ético-político como avanço para o Serviço Social, nos anos 1990, os 

desdobramentos oriundos dessa década não foram animadores, pelo contrário, 

proporcionaram consequências catastróficas que recaíram tanto para os usuários da profissão 

quanto sobre as condições de trabalho dos profissionais de Serviço Social, da mesma forma 

que foi para os trabalhadores em geral. O processo de reestruturação produtiva, as mudanças e 

os impactos causados no mundo do trabalho, a exploração exacerbada e desumana, o 

desemprego, a informalidade ou as precárias condições de trabalho são fatos cada vez mais 

constantes na realidade da classe trabalhadora. 

Num contexto de lutas e conquistas de direitos sociais, os trabalhadores veem seus 

direitos ameaçados com as constantes metamorfoses do capitalismo, que se alastra pelo 

mundo disseminando a necessidade de explorar mais e obter maiores lucros, ao passo que 

proporciona o aumento da miséria e das mazelas sociais, manifestando-se nas expressões da 

questão social. Conforme supramencionado, com o profissional de Serviço Social não tem 

sido diferente, uma categoria que luta e defende os ideais da classe trabalhadora tem travado 

uma luta diária para efetivação e conservação dos seus direitos. Conforme Teixeira e Braz 

(2010) elucidam, 

 

[...] foi justamente na virada da década de 1980 para a de 1990 que os 

movimentos sociais das classes trabalhadoras brasileiras, ainda que 
resistindo à ofensiva do capital e valendo-se dos avanços da década anterior, 

conseguiram galgar níveis de organização e de mobilização que envolveram 

amplos segmentos da sociedade, inclusive os assistentes sociais (TEIXEIRA; 
BRAZ, 2010, p. 15-16). 
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Apesar de todas as características adversas, pode-se avistar alguns aspectos positivos 

diante dessa conjuntura. Para Ortiz (2007), esse redimensionamento do mundo do trabalho, a 

partir dos anos 1990, com enormes impactos para os trabalhadores em geral, favoreceu ao 

Serviço Social no sentido do fortalecimento do seu projeto profissional que expôs clara 

direção social e política, e não somente em termos de amadurecimento interno da profissão, 

mas, sobretudo, sua posição de resistência frente ao contexto de crise do capital e do 

neoliberalismo. Segundo a autora, 

 

[...] se os anos 90 expressaram o aprofundamento da crise do capital e de 

todos os desdobramentos daí advindos, o Serviço Social conseguiu, diante 
dessa adversa conjuntura, aprimorar suas conquistas no campo da ética, da 

fiscalização do exercício e da formação profissional (ORTIZ, 2007, p. 263). 

 

Panoramicamente, mesmo diante a essa conjuntura desafiadora, a categoria 

profissional tem defendido várias frentes de luta contra a exploração do trabalho e incentivado 

a organização da classe pela manifestação do repúdio ao tratamento desumano no mundo do 

trabalho, a exemplo das jornadas de trabalho exaustivas, em que, no caso específico do 

Serviço Social, lida diretamente com as mazelas sociais, além de vivenciar cotidianamente a 

intensificação do trabalho através do aumento considerável da demanda, que, por sua vez, 

ocasiona o comprometimento da saúde desses profissionais. Foi a partir desse contexto que 

houve um maior engajamento dos assistentes sociais na luta pela redução da jornada de 

trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial. 
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3. A LUTA E A CONSOLIDAÇÃO DAS 30 HORAS SEMANAIS SEM REDUÇÃO 

SALARIAL PARA O ASSISTENTE SOCIAL BRASILEIRO 

 

A redução da jornada de trabalho não é pauta recente para a classe trabalhadora, ela 

remonta desde o século XVIII e se arrasta até os dias atuais. Segundo o DIEESE
9
, apesar 

dessa luta ser antiga entre a classe trabalhadora, visto que as primeiras tentativas de 

negociação datam o período da primeira revolução industrial – quando se trabalhava até 18 

horas por dia –, esse debate tem centralidade até os dias de hoje. Os trabalhadores brasileiros 

lutam pela redução da jornada de 44 horas – que permanece inalterada desde 1988 – para 40 

horas semanais, principalmente devido à intensidade das formas de exploração e às mudanças 

na forma de organização do trabalho, que ocasionou consequências desanimadoras para a 

sociedade de modo geral – desemprego, precariedade, informalidade, perda de garantias 

sociais e trabalhistas etc. No Brasil, conforme nota técnica do DIEESE (2007), o desemprego 

tem crescido em proporções alarmantes e, ao passo que muitas pessoas estão sem emprego, 

outras trabalham em longas e exaustivas jornadas. 

Tendo como pano de fundo a luta do movimento sindical pela redução da jornada para 

40 horas semanais dos trabalhadores em geral e, considerando particularmente que algumas 

profissões – majoritariamente da área da saúde – já haviam conseguido a redução para 30 

horas semanais (médicos, radiologistas, fonoaudiólogos e outros), e tantas outras que vem 

lutando para conseguir essa redução (psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, por exemplo), o 

Serviço Social da mesma forma se mobilizou para obter essa conquista como uma forma de 

buscar melhores condições de vida e de trabalho, como também pela melhoria dos serviços 

prestados à população. Da mesma forma, evidenciou a luta da categoria pela materialização 

do projeto profissional que defende, o que enfatiza a importância do significado dessa 

conquista para o Serviço Social brasileiro. 

Ao fazer considerar o panorama histórico dessa conjuntura profissional específica do 

Serviço Social, constata-se que a reinvindicação pela redução da jornada de trabalho para 

assistentes sociais não é nova, remonta desde a década de 1970, assim como a luta por 

melhores condições de trabalho e pela fixação de um piso salarial para a categoria, mas ficou 

                                                             
9
 Informações retiradas do site do DIEESE, disponível em http://www.dieese.org.br/esp/jtrab.xml. Acesso em 15 

de fevereiro de 2013. 

http://www.dieese.org.br/esp/jtrab.xml
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inerte com o passar do tempo diante dos vários direcionamentos que a profissão vislumbrava 

após a sua renovação.  

Foi a partir do ano de 2007 que se retomou, mais efetivamente, a articulação em torno 

da discussão sobre a redução da jornada para os assistentes sociais, nesse caso, 

especificamente a partir da criação do Projeto de Lei (PL) nº 1.890/2007 (número de origem), 

apresentado no dia 08 de setembro de 2008 na sessão legislativa, de autoria do deputado 

federal Mauro Nazif (Partido Socialista Brasileiro - PSB/RO), cuja iniciativa para criação, 

segundo a Federação Nacional dos Assistentes Sociais – FENAS
10

 , foi através da solicitação 

de assistentes sociais do estado de Roraima. Esse PL propunha acrescentar um artigo à Lei de 

Regulamentação da Profissão (8.662/93), dispondo sobre a duração do trabalho do assistente 

social. O texto original
11

 foi apresentado da seguinte forma: 

 

Art. 1º A Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, passa a vigorar acrescida do 

seguinte art. 5º-A:  

“Art. 5º-A A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas 

semanais.”  

Art. 2º Aos profissionais com contrato de trabalho em vigor na data de 

publicação desta Lei é garantida a adequação da jornada de trabalho, vedada 

a redução do salário (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008, p. 1). 

 

Vale mencionar que o deputado federal Mauro Nazif tem sua formação profissional na 

área da saúde (Medicina) e, durante o seu mandato na Câmara dos Deputados, tentou dar a 

sua contribuição através da criação de projetos de leis voltados para categorias profissionais 

da área da saúde. Isso pode ser constatado quando se verifica os projetos de lei da sua 

autoria
12

. Nesse sentido, pode-se inferir que o referido deputado, ao absorver algumas 

demandas das categorias profissionais da saúde, buscou contribuir de alguma forma para a 

valorização dos profissionais de saúde e para a qualidade dos serviços prestados no âmbito 

dessa política. 

                                                             
10 Afirmação contida no texto “VITÓRIA DAS 30H! CONQUISTA DO MOVIMENTO SINDICAL” da 

Federação Nacional dos Assistentes Sociais. Disponível em http://www.fenas.org.br/documentos.aspx?t=P, 

acesso em 11/02/2014. 
11

 PL 1890/2007, disponível em http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/55062.pdf. Acesso em 

10/01/14. 
12 Ver Anexo A. Todos os projetos de lei de autoria do deputado Mauro Nazif (PSB/RO) estão disponíveis para 

consulta no site 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_lista.asp?Pagina=1&Autor=527629&Limite=N. Acesso em 

11/02/2014. 

http://www.fenas.org.br/documentos.aspx?t=P
http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/55062.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_lista.asp?Pagina=1&Autor=527629&Limite=N
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Em sua justificativa, o PL
13

 menciona que, apesar da Constituição Federal fixar a 

duração do trabalho em oito horas diárias ou 44 semanais, algumas profissões ou atividades 

exigem mais do trabalhador, levando-o ao desgaste físico e mental. Dessa forma, há um 

comprometimento da produtividade, ao passo que o trabalhador fica exposto a incidências de 

doenças profissionais e, por sua vez, os usuários dos serviços também são prejudicados. 

Portanto, seria relevante a redução da jornada de trabalho para algumas especializações do 

trabalho coletivo, entre elas o Serviço Social. Ainda segundo justificativa do PL das 30 horas,  

 

As condições sob as quais os assistentes sociais trabalham muito os 

aproximam dos profissionais da saúde, que têm direito, em diversos casos, à 
jornada de trabalho reduzida. É este o caso, por exemplo, dos médicos, que 

fazem jus a jornada de no mínimo 2 e no máximo 4 horas diárias (art. 8º,”a”, 

da Lei 3.999, de 15 de dezembro de 1961); dos auxiliares (auxiliar de 

laboratorista e radiologista e internos), cuja jornada legal é de 4 horas diárias 
(art. 8º,”b”, da Lei 3.999, de 1961); dos técnicos em radiologia, que têm 

jornada de 24 horas semanais (art. 14 da Lei 7.394, de 29 de outubro de 

1985); e dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que trabalham 30 
horas por semana (art. 1º da Lei 8.856, de 1º de março de 1994) (CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, 2008, p. 3).  

 

 Os assistentes sociais vivenciam essa realidade em seu cotidiano de trabalho, visto que 

esses “profissionais estão expostos/as a situações cotidianas de jornadas extenuantes e alto 

grau de estresse, decorrentes das pressões sofridas no exercício de seu trabalho junto à 

população submetida a situações de pobreza e violação de direitos” (CFESS, 2011b, p. 2). 

Logo, torna-se coerente a redução da jornada de trabalho para esses profissionais. 

 

Os assistentes sociais constituem, sem dúvida, uma categoria cujo trabalho 

leva rapidamente à fadiga física, mental e emocional. São profissionais que 

atuam junto a pessoas que passam pelos mais diversos problemas, seja em 
hospitais, presídios, clínicas, centros de reabilitação ou em outras entidades 

destinadas ao acolhimento e à (re) inserção da pessoa na sociedade 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008, p. 2).  

 

 

Na ocasião da criação do projeto de lei das 30 horas, o CFESS, ao tomar 

conhecimento de causa, procurou reunir-se com a autoria do projeto para discutir os pontos 

                                                             
13

Documento na íntegra do Projeto de Lei da Câmara nº152/2008 disponível em 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=53174&tp=1. Acesso em 15/02/2014. 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=53174&tp=1
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crucias dos rebatimentos que essa mudança traria para a categoria profissional. No entanto, é 

importante salientar que “o CFESS só se manifestou publicamente favorável ao projeto e só 

se engajou na luta pela sua aprovação após realizar debate público aprofundado com todos os 

Cress, o autor do PL e a assessora jurídica do CFESS, Dra. Sylvia Terra” (BOSCHETTI, 

2011, p. 568). Esse posicionamento foi relevante para demonstrar que o conjunto da categoria 

estava unido e, ao mesmo tempo, atento para qualquer mudança no decurso do processo que 

trouxesse dano ou prejuízo à legislação da profissão.  

Foi especificamente em 15 de maio de 2008 que o conjunto CFESS/CRESS 

manifestou publicamente seu apoio ao projeto de lei. A argumentação utilizada pelo CFESS 

foi elucidativa e contribuiu para o fortalecimento da luta dos profissionais. 

 

A luta por melhores condições de trabalho para assistentes sociais é um 

compromisso histórico do Conjunto CFESS/Cress e se insere na luta pelo 
direito ao trabalho com qualidade para toda a classe trabalhadora, conforme 

estabelece nosso Código de Ética. Nossa luta pauta-se pela defesa de 

concurso público, por salários compatíveis com a jornada de trabalho, 

funções e qualificação profissional, estabelecimento de planos de cargos, 
carreiras e remuneração em todos os espaços sócio-ocupacionais, 

estabilidade no emprego e todos os requisitos inerentes ao trabalho, 

entendido como direito da classe trabalhadora. A resolução CFESS 493/2006 
é um instrumento dessa luta ao estabelecer condições éticas e técnicas para o 

exercício da profissão (CFESS, 2011c, p. 11).  

 

 A luta demandou ampla mobilização da categoria profissional, foram inúmeras 

audiências e reuniões com deputados e senadores, membros das comissões, articulações via e-

mail, participação das sessões legislativas, enfim, o conjunto CFESS/CRESS e as entidades 

representativas da profissão tiveram a cautela em acompanhar toda tramitação e se fez 

presente nas votações das comissões na quais seria analisado o projeto, dentre elas a 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP), Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), no âmbito da Câmara dos Deputados e 

Comissão de Assuntos Sociais (CAS), no Senado Federal.  

Merece ser destacado que na CTASP e na CCJC o projeto foi aprovado por 

unanimidade, sem qualquer alteração, o que trouxe mais vigor à luta dos profissionais. Na 

CAS, onde o projeto recebeu uma nova numeração (152/2008), a aprovação foi procrastinada 

por alguns impasses, dentre eles a interferência da FENAS, que se posicionou a favor da 

alteração da Lei, de forma que não viesse a prejudicar aqueles profissionais que já 
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trabalhavam numa jornada inferior a 30 horas, assim, a Federação defendia a alteração da 

redação do projeto de lei para “no máximo 30 horas”. O CFESS, por sua vez, defendia a não 

alteração da Lei para que a mesma fosse votada em todas as comissões sem alteração da 

redação, para que a aprovação acontecesse de forma célere, e que, apesar da jornada se referir 

somente à jornada de 30 horas, o Conselho Federal acreditava que os profissionais com 

jornadas de trabalho inferiores não seriam prejudicados com a aprovação da mesma. 

Paralelamente a isso, houveram algumas mudanças na relatoria e o adiamento da votação em 

várias sessões, e somente após meses, o projeto foi votado e aprovado também por 

unanimidade. Apesar de não ser o fim da jornada, foi motivo de maior engajamento para o 

conjunto CFESS/CRESS, demais entidades e todos os profissionais, pois se acreditava que a 

aprovação da lei em favor da categoria estaria próxima de se concretizar. 

A votação no plenário do Senado Federal também foi delongada pelos adiamentos da 

pauta. Segundo Boschetti (2011), mesmo diante de todos os esforços, articulações e pressão 

do CFESS junto aos líderes dos partidos no Senado para inclusão do PL na pauta e submeter à 

votação, este foi retirado da pauta durante, exatamente, 116 sessões seguidas e, inclusive, na 

ocasião, surgiram manifestações de alguns órgãos se mostrando contrários ao PL. Dessa 

forma, o projeto só pôde ser votado em 2010. 

Em meio à preparação para o XIII Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais 

(CBAS), foi recebida a notícia que o projeto de lei seria votado no dia 03 de agosto de 2010, 

este dia foi considerado, então, Dia Nacional da Luta pelas 30 horas. Nesse momento, todos 

os profissionais do país foram convidados a participar de um ato público em frente ao 

Congresso Nacional, a fim de mobilizar a inclusão da votação do projeto na pauta do dia, pois 

seria a última antes do recesso legislativo.  

 

Cartas e emails foram enviados aos milhares para os senadores, solicitando a 
inclusão do PLC na pauta da Ordem do Dia, com votação e aprovação. 

Painéis eletrônicos e outdoors foram espalhados pelas ruas mais 

movimentadas de Brasília e, especialmente, em frente ao aeroporto e 
coloriram o céu azul, com a frase: “30 horas semanais e piso salarial já para 

assistentes sociais”. [...] Tudo com intuito de pressionar os senadores a 

votarem o PLC n. 152/2008 no dia 3 de agosto de 2010. Todos sabíamos que 
se a votação não ocorresse nesse dia, o PLC seria retomado apenas em 

fevereiro de 2011, já em uma nova legislatura, e a luta teria que recomeçar 

do zero (BOSCHETTI, 2011, p. 576). 
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A mobilização se mostrou ampla e intensa, um número significativo de assistentes 

sociais encontrava-se na Explanada dos Ministérios com faixas, cartazes, todas as estratégias 

que davam visibilidade à luta que vinha sendo travada há anos. Foi um momento importante 

quando, à noite, o PL começou a ser votado e foi aprovado por unanimidade pelo Plenário. A 

vitória trouxe consigo a esperança de melhorias para as condições de trabalho dos 

profissionais de Serviço Social. Apesar de o projeto ter sido votado e aprovado num período 

de três anos – tempo considerado razoavelmente curto, levando-se em consideração a 

burocracia e a demanda do legislativo brasileiro –, a batalha foi contínua, e estava a um passo 

da sanção presidencial, que ocorreu dias depois, em 26 de agosto de 2010, transformando o 

PL na Lei Federal nº 12.317/10 a qual alterou a Lei de Regulamentação da profissão ao incluir 

o artigo 5ºA, que indica a duração semanal do trabalho do assistente social. A partir de então, 

a redução da jornada para 30 horas passou a integrar os preceitos de uma das bases 

normativas do Projeto Ético-Político do Serviço Social. Vale destacar que, dentre os projetos 

de lei da propositura do deputado Mauro Nazif, apenas o PL das 30 horas semanais para 

assistentes sociais foi tornado norma jurídica, e isso, certamente, foi consequência da 

articulação e mobilização da categoria profissional. 

São incontestes as estratégias de luta e o esforço que o conjunto CFESS/CRESS e 

demais entidades representativas da categoria, junto aos profissionais, fizeram para conquistar 

a redução da jornada de trabalho para assistentes sociais. No entanto, para Boschetti (2011), o 

período também foi bastante favorável tanto para o Senado Federal aprovar o projeto de lei 

quanto para o presidente sancioná-la, já que se estava às vésperas das eleições presidenciais. 

Mesmo considerando esse “período favorável”, todo esse cenário foi o reflexo da luta em 

favor dos anseios da classe trabalhadora, classe em que os assistentes sociais se incluem. 

Demonstrou o compromisso da categoria em afirmar o direcionamento que propõe o projeto 

profissional.  

Netto (2007) afirma que o projeto profissional é uma autoimagem da profissão, e o 

Serviço Social tem demonstrado que o retrato da profissão hoje é o comprometimento com a 

defesa dos direitos da classe trabalhadora, a luta em favor da democracia, cidadania, justiça 

social, equidade e posicionamento em favor da construção de uma sociedade justa e livre de 

qualquer tipo de exploração, principalmente a exploração de classe. Ao concordar com essas 

colocações, Ortiz (2007) reitera que ao considerar o projeto profissional atual, há uma 

vinculação direta da imagem profissional àquele que defende direitos.  
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Apesar da lei sancionada, a luta ainda permanece inacabada. Muitos órgãos se 

mostraram resistentes ao cumprimento da lei, tanto no âmbito privado quanto no público, 

dentre eles o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão e o INSS, ambos na defesa de 

que, após redução da jornada, deve-se haver a redução salarial. O CFESS, por sua vez, através 

do documento CFESS Manifesta
14

, lançado 30 de agosto de 2011, em apoio à luta pelo 

cumprimento da Lei, reitera que a jornada de trabalho de 30 horas semanais objetiva preservar 

a saúde e a segurança dos trabalhadores e, dessa forma, a Lei deve ser cumprida para todos os 

assistente sociais, independentemente da área em que atuam: Saúde, Assistência Social, 

Sociojurídica, Previdência, ONGs, setor privado e outras. 

Nessa direção, o Serviço Social luta e defende as condições dignas de trabalho para 

toda classe trabalhadora, repudia a exploração, a precarização do trabalho e todas as 

consequências, trazidas pelo processo de acumulação capitalista. Enfim, luta por uma 

sociedade livre, justa e igualitária que supere todo tipo de exploração.  

 

3.1 Direcionamentos da luta do conjunto CFESS/CRESS após a aprovação da Lei 

12.317/2010: implantação do Observatório das 30 horas. 

 

 

  Com a aprovação da Lei 12.317/2010, que alterou a Lei de Regulamentação da 

Profissão ao incluir um artigo sobre a delimitação da jornada de trabalho do assistente social, 

a categoria tinha ainda um longo caminho a percorrer. A luta assumiu novos direcionamentos 

e, a partir de então, voltava-se para a efetivação da nova jornada nos espaços de trabalho junto 

às instituições empregadoras dos profissionais de Serviço Social. A este respeito, o Conselho 

Federal lançou notas
15

, esclarecimentos e orientação aos CRESS e profissionais acerca do 

posicionamento em relação à exigência do cumprimento da legislação ora em vigor. 

  Em setembro de 2010, mês subsequente à aprovação da referida Lei, aconteceu um 

momento oportuno para mobilizar a categoria e delinear os novos rumos da luta pela 

                                                             
14 Disponível em http://www.cfess.org.br/publicacoes_manifesta.php. Acesso em 20/01/14.  

15
 As principais notas foram o CFESS Manifesta “30 horas semanais para assistentes sociais: lei federal é para 

cumprir!”; os textos “Porque o Conjunto CFESS-CRESS Defende 30 Horas de Jornada Semanal para 

Assistentes Social”; e Esclarecimento sobre a implantação da jornada de 30 horas para Assistentes Sociais sem 

redução salarial — CFESS. 

http://www.cfess.org.br/publicacoes_manifesta.php
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efetivação das 30 horas. Foi no 39º Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS que 

profissionais que estavam à frente da luta pela redução da jornada de trabalho, mencionaram o 

êxito da categoria por uma conquista que é reivindicada historicamente pela classe 

trabalhadora e a importância que esta luta tem para o Serviço Social Brasileiro. Nesse 

Encontro foram traçadas estratégias e propostas para efetivação da Lei das 30 horas, assim 

como a deliberação de ações políticas do Conjunto para cumprimento da nova 

regulamentação. No total foram 10 ações que indicavam os direcionamentos iniciais: 

 

1) Encaminhar correspondência do CFESS aos colegiados de gestores da 

saúde e da assistência social; aos empregadores públicos e privados no 
âmbito federal, municipal e estadual; aos assistentes sociais para 

mobilização e luta em defesa do cumprimento da lei 12 317/2010; 

2) Enviar oficio e agendar reunião com Ministério Público do trabalho para 

dar ciência da Lei e solicitar a fiscalização no seu processo de 

implementação; 

3) Agendar audiências junto ao Ministério de Planejamento, Orçamento e 
Gestão; Governadores dos Estados e Gestores públicos Estaduais e 

Municipais; 

4) Constituir um "Observatório das 30 horas para os Assistentes Sociais"; 

5) Acompanhar Editais de Concurso Público e processos seletivos para 

Assistentes Sociais, verificando o cumprimento da nova legislação; 

6) Realizar articulação com organizações dos trabalhadores; 

7) Realizar visitas aos locais de trabalho dos Assistentes Sociais pelas 

COFIs; 

8) Elaborar documento sobre o movimento histórico da luta pelas 30 horas; 

9) Elaborar carta aberta/ofício dirigida às diversas Secretarias de Estados e 
Prefeituras Municipais bem como, organização dos trabalhadores, entidades 

e movimentos sociais; 

10) Realizar reunião ampliada com os assistentes sociais por meio da 

Comissão de Seguridade Social e/ ou Assembleia da categoria (CFESS, 

2010, p. 13-14). 

 

  Uma das primeiras ações realizadas foi a criação do “Observatório das 30 horas” pelo 

CFESS como uma estratégia de fiscalização da nova lei, através de um canal de comunicação 

direto entre o CFESS e os profissionais. Além disso, o Conselho Federal incentivou os 

CRESS de todas as regiões do país a criarem o seu próprio observatório, a fim de reafirmar as 

informações colhidas a respeito do cumprimento ou não da Lei das 30 horas pelas instituições 

empregadoras de assistentes socais, como também para a manutenção de um banco de dados 
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acerca da realidade de cada regional. A proposta do observatório é que o assistente social 

relate a sua experiência profissional
16

, mencionando a jornada de trabalho que cumpre e o 

campo de atuação, se é público, privado, ONG, etc. Com esse banco de dados, a categoria 

consegue visualizar o quanto está avançando em termos do cumprimento da legislação. 

Todavia, salienta-se aqui que o Observatório, para além do conhecimento acerca da jornada 

de trabalho do profissional, também serviu para menções acerca das condições de trabalho 

dos assistentes sociais. Como exemplo, pode-se citar a criação do Observatório do Trabalho – 

e neste está incluído o “Observatório das 30 horas” –, de iniciativa do CRESS/ES (17ª região), 

que inclui tanto informações sobre condições de trabalho quanto ao cumprimento da Lei das 

30 horas. Segundo a atual gestão do CRESS/ES (2011-2014)
17

, 

 

O Observatório do Trabalho promoveu intensos debates sobre as condições e 
relações de trabalho das/os profissionais capixabas, fomentando a 

socialização de experiências e estratégias frente às particularidades do 

exercício profissional, cenário a ser desnudado depois de finalizado o 

“Mapeamento dos Espaços Sócio-ocupacionais das/os Assistentes Sociais”. 

 

 

   Nessa acepção, aproveitou-se desse mecanismo direto de comunicação para a 

fiscalização do exercício profissional no sentido de conhecer por quais condições reais de 

trabalho os assistentes sociais estão inseridos, reafirmando o compromisso com a valorização 

profissional no cumprimento da Resolução CFESS 493/2006, que dispõe sobre as condições 

éticas e técnicas do exercício profissional do assistente social.  

  Paralelamente à implantação do Observatório, outras ações políticas deliberadas no 

39º Encontro CFESS/CFESS foram desenvolvidas de forma concomitante e estimuladoras 

para a o próprio Observatório, como o encaminhamento de correspondências aos 

empregadores públicos e privados no âmbito federal, estadual e municipal; aos assistentes 

sociais para mobilização e luta para o cumprimento da Lei 12.317/10; envio de ofício para 

conhecimento do Ministério Público do Trabalho sobre esta lei e solicitação da fiscalização no 

seu processo de implantação; articulação com a organização dos trabalhadores; reuniões e 

audiências com gestores federais, estaduais e municipais; e comunicação às secretarias 

estaduais e municipais. 

                                                             
16 Através do e-mail observatorio30horas@cfess.org.br.  
17 Informações prestadas pelo CRESS/ES 17ª região via e-mail em resposta às solicitações da pesquisa. 

mailto:observatorio30horas@cfess.org.br
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  De acordo com o “Observatório das 30 horas” do CFESS
18

, cerca de 34 órgãos 

federais, 44 órgãos estaduais, 106 órgãos municipais, 67 instituições privadas, 18 

organizações não governamentais (ONG’s) e 74 entidades sem fins lucrativos estão em 

cumprimento da redução da jornada de trabalho para os assistentes sociais em todo país. 

Como parte da estratégia de ação, este Conselho entrou em contato com alguns órgãos e 

instituições da administração pública direta e indireta, através de ofícios e solicitações de 

audiências para informar sobre a mudança na legislação que regulamenta a profissão de 

assistente social no sentido do fortalecimento do processo de implementação das 30 horas, a 

objetivando o cumprimento da legislação. Entre eles estão: Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão - MPOG; Ministério Público do Trabalho - MPT; Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS; Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS; Ministério da Previdência Social; Ministério da Saúde; Fórum das Entidades Nacionais 

dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS; Fórum dos Conselhos Federais da Área de 

Saúde – FCFAS; Fórum Nacional de Assistência Social - FNAS; Fórum Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - FNDCA; Fórum Nacional de Secretários/as de Estado 

da Assistência Social - FONSEAS; Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de 

Assistência Social - CONGEMAS; Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS; 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS. 

   As negociações aconteceram paralelamente em todo território nacional e, algumas 

delas, sem sucesso. Em fevereiro de 2011, seis meses após a aprovação da lei 12.317/10, a 

Secretaria de Recursos Humanos do MPOG divulgou a Orientação Normativa de número 10, 

que estabelece que o servidor efetivo no cargo de assistente social poderá ter sua jornada de 

trabalho reduzida para 30 (trinta) horas semanais, mediante sua opção, que deverá ser feita 

por escrito. Caso o assistente social “opte” pela jornada de 30 horas, fica estabelecido a 

remuneração proporcional à jornada, ou seja, redução salarial. Segundo Terra (2011, p. 01), 

 

A referida Orientação Normativa foi expedida tendo em vista o disposto no 
artigo 19 da lei 8112 de 11 de dezembro de 1990, na lei 8662 de 07 de junho 

de 1993, alterada pela lei 12.317 de 26 de agosto de 2010 e na Portaria SRH/ 

MP nº 1.100 de 06 de julho de 2006, cujo Anexo vigora na forma do Anexo 

à Portaria SRH/MP nº 3353 de 20 de dezembro de 2010. 

 

                                                             
18 Informações disponíveis em <http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/473>. Acesso em 12/02/14.  

http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/473
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  A partir dessa normativa, muitos órgãos da esfera federal se utilizaram dos seus 

argumentos para negar o cumprimento da lei federal que se refere à redução da jornada de 

trabalho de 30 horas semanais para assistentes sociais, sem redução salarial. Inclusive, a 

Confederação Nacional de Saúde (CNS) se manifestou contrária à Lei 12.317/10, contestando 

seu teor junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), com o pedido de declaração de 

inconstitucionalidade da lei através de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN), de 

número 4468. Para a CNS, a lei das 30 horas é incompatível com os preceitos constitucionais, 

visto que se torna um empecilho para as negociações sindicais entre empregados e 

empregadores, no que concerne à duração de trabalho dos assistentes sociais, assim como 

influencia no piso salarial dessa categoria, desconsiderando o equilíbrio econômico da saúde 

brasileira.  

  Entretanto, o que se percebe nos argumentos expostos é um claro temor com relação 

ao não controle do tempo do trabalhador assistente social que, assim como os demais 

trabalhadores, está submetido a condições de exploração. Ao mesmo tempo parece externar 

certa preocupação de caráter econômico, se sobrepondo sobre as questões de saúde do 

trabalhador e a melhoria das suas condições de trabalho. E essa não é uma assertiva 

incoerente em se tratando de uma entidade que representa, em âmbito nacional, a categoria 

econômica das empresas de prestação de serviços de saúde. A ADIN 4468 ainda encontra-se 

em tramitação. 

  Diante desses fatos, ainda no primeiro semestre de 2011, a assessoria jurídica do 

CFESS elaborou o Parecer Jurídico nº 10/11, com o intuito de esclarecer e subsidiar os 

CRESS, sindicatos e assistentes sociais nas negociações judiciais junto aos seus 

empregadores, através de argumentos embasados legalmente, cuja jurisprudência e aparato 

jurídico tratam de deixar claro o direito que o profissional de Serviço Social tem resguardado. 

O conteúdo deste Parecer Jurídico 

 

Trata-se de consulta encaminhada à nossa apreciação jurídica pelo Conselho 

Federal de Serviço Social/CFESS, em razão da expedição da Orientação 
Normativa nº 01 de 01 de fevereiro de 2011 da Secretaria de Recursos 

Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

estabelecendo Orientação aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil 

de Administração Pública Federal, quanto a jornada de trabalho dos 
servidores públicos ocupantes de cargo efetivo de Assistente Social 

(TERRA, 2011, p. 01). 
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  O referido parecer buscou elucidar, principalmente, as questões argumentadas pelo 

MPOG de forma explícita e respaldada tanto nos aparatos jurídicos legais existentes quanto 

em fundamentações de juízes que já haviam julgado ações favoráveis quanto à aplicação da 

Lei 12.317/10. Esse documento foi essencial no sentido de esclarecer para a categoria 

profissional e para as instituições empregadoras o direito da adequação na nova jornada de 

trabalho para os assistentes sociais. Serviu também para subsidiar as solicitações da redução 

da jornada de trabalho dos profissionais nos seus campos de trabalho. Caso o retorno da 

instituição empregadora fosse negativo, o profissional passaria a informação para o 

“Observatório das 30 horas”, e seria orientado a tomar as providências cabíveis para 

efetivação do seu direito, com o respaldo do Conselho Federal e/ou Estadual. 

  Os dados colhidos no “Observatório das 30 horas” tiveram contribuição relevante para 

a fiscalização do cumprimento da nova jornada. Ao analisar informações obtidas através do 

Observatório dos CRESS de cada região, ficou evidenciado que a luta não tem sido distinta no 

âmbito estadual e/ou municipal para o âmbito nacional, ainda que os dados do Observatório 

do CFESS estejam desatualizados e nem todos os CRESS aderiram a esta ferramenta, visto 

que apenas alguns regionais dispõem do Observatório de forma virtual, são eles: 

CRESS/Paraná, CRESS/Rio de Janeiro, CRESS/Tocantins, CRESS/São Paulo, 

CRESS/Espírito Santo, CRESS/Minas Gerais, CRESS/Goiás e CRESS/Santa Catarina. 

Todavia não fica descartada a possibilidade de os outros CRESS possuírem o “Observatório 

das 30 horas” que não seja por meio eletrônico.  

  Na região Centro-Oeste, de acordo com as informações prestadas pelo CRESS 19ª 

região (Goiás)
19

 

 

A fiscalização deste conselho encaminhou em 2013, aos 246 municípios 

goianos, ofício circular 01/2013 onde solicitamos a relação nominal de 

todos/as assistentes sociais, que atuam no município, com as devidas 
lotações por unidade e carga horária. Dos municípios 207 não responderam e 

solicitaremos novamente. Dos 39 municípios que responderam 31 possuem 

profissionais que cumprem 30h ou 20h, um município tem profissionais que 

fazem 40h e 20h, cinco municípios fazem 40h e dois fazem 30h e 40h. 

 

                                                             
19 Ver anexo B. 
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  O que se percebe é que mesmo diante da ausência de informações prestadas 

diretamente pelos assistentes sociais, os Conselhos Regionais tem recorrido a estratégias de 

coleta de dados junto aos órgãos empregadores, a fim de obter o máximo de informações 

referentes às condições do exercício profissional e cumprimento da redução da jornada de 

trabalho. O CRESS/GO informou que prestou orientação a todos os profissionais de Serviço 

Social para que advertissem aos seus empregadores acerca da mudança na legislação da 

profissão, ao mencionar a duração da jornada de trabalho de 30 horas semanais. Na 

oportunidade, orientou também quanto à solicitação por escrito da adequação da respectiva 

carga horária conforme previsto na legislação, ainda ressaltando a necessidade de anexar 

cópia da Lei publicada no Diário Oficial da União (DOU), na seção 1, em 27 de agosto de 

2010. Não obstante, este Conselho enviou uma solicitação à Prefeitura de Goiânia, solicitando 

a relação nominal de todos os assistentes sociais que atuam no município, com as devidas 

lotações por unidade e a respectiva jornada de trabalho, com o intuito de conhecer o perfil dos 

profissionais e planejar as ações de fiscalização do exercício profissional. 

  Em 2012 e 2013, de acordo com as informações do Conselho Regional de Goiás, a 

COFI em conjunto com a direção do CRESS, realizou reuniões com o Governador do Estado 

de Goiás, Ministério Público, Ministério da Saúde, Agência Goiana de Assistência Técnica, 

Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária – EMATER, Tribunal de Justiça e Ministério 

Público do Trabalho do Estado de Goiás, solicitando a adequação da jornada de trabalho dos 

assistentes sociais que atuam nesses campos. Também solicitou, da Superintendência do 

Trabalho e Emprego do Estado de Goiás, apoio na fiscalização das Instituições Públicas e 

Privadas para o cumprimento da referida lei. Foram realizadas diversas visitas institucionais
20

 

no sentido de verificar se a legislação da profissão vem sendo cumprida. 

  O Conselho supracitado também enviou solicitação para adequação da jornada de 

trabalho dos assistentes sociais inseridos na EMATER. Em resposta à solicitação foi emit ido 

um parecer jurídico de nº 580/2013, negando a redução da jornada. Segundo o parecer, os 

servidores estão submetidos à jornada de trabalho de 40 horas semanais, como regulamenta a 

Lei 15.679/2006, que dispõe sobre o quadro permanente de pessoal e o plano de cargos e 

remuneração. Frisa ainda que, além dos assistentes sociais da EMATER vincularem-se a esta 

lei, tem como legislação subsidiária a Lei 10.460/1988, estatuto dos funcionários públicos de 

Goiás, que estabelece jornada de, no máximo, 8 horas diárias e 40 horas semanais. 

                                                             
20 Ver anexo C. 
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Argumentou que os Estados possuem competência para legislar sobre o regime jurídico dos 

seus servidores, mesmo sabendo que a Lei 12.317/10 possui caráter geral – na verdade, o 

entendimento é que é uma lei de âmbito nacional – devendo ser aplicada a todos os 

profissionais de Serviço Social, o seu entendimento é que o regime jurídico estadual é lei 

específica e se sobrepõe a norma geral.  

  No entanto, é válido frisar que tanto no parecer jurídico nº10/11 do CFESS quanto 

argumentações de algumas autoridades judiciárias, a Lei 12.317/10 é uma norma específica e 

especial, devendo ser aplicada a todos os profissionais que exercem o cargo de assistente 

social, seja na esfera pública ou privada. Pode-se visualizar, então, que em muitos casos, as 

próprias instituições empregadoras, ou seus representantes legais, nem sempre aparentam 

obter o conhecimento das normas e suas relações hierárquicas, fator que dificultou o diálogo 

entre empregador e empregado. 

  O CRESS goiano fez a mesma solicitação da adequação da jornada de 30 horas para 

os assistentes sociais do Tribunal de Justiça (TJ) e do Ministério Público (MP), ambos do 

estado de Goiás. No primeiro caso, o pedido foi deferido e a adequação foi estabelecida no 

âmbito do TJ/GO. Já no MP/GO a solicitação foi indeferida pelo fato da autoridade judiciária 

entender que há um confronto de competência legislativa no que se refere ao estabelecimento 

da redução da jornada para assistentes sociais. Teve como base de análise o posicionamento 

do STF frente ao mandado de segurança nº 25027-5/DF, que se referiu a confrontos de 

normas geral e específica, devendo ser priorizada a regra que se aplica aos servidores 

públicos. 

  Além dessas ações, a COFI/GO analisou os editais publicados após agosto de 2010 e 

encaminhou ofícios tanto às organizadoras dos concursos quanto aos órgãos e instituições que 

apresentam irregularidades nos editais dos concursos e processos seletivos. O que foi 

percebido pela Comissão é que a maioria dos concursos apresentava jornada superior às 30 

horas. A tabela a seguir demonstra alguns concursos e processos seletivos em que houve a 

intervenção do CRESS/GO. 

 

Quadro 1 – Intervenções do CRESS/GO em editais de concursos públicos e processos 

seletivos para adequação da jornada de trabalho de 30 horas semanais para assistente 

sociais. 
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Concurso e processos seletivos Edital Resultado da intervenção 

Prefeitura Municipal de Córrego do Ouro 001/2013 Sem alteração 

Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Barra 001/2013 Sem alteração 

Processo seletivo - Hospital de Doenças 

Tropicais Dr. Anuar Auad – HDT/HAA 

002/2013 Retificação do edital para carga 

horária de 30h.  

Prefeitura Municipal de Buriti Alegre  001/2012 Retificação do edital para carga 

horária de 30h.  

UFG 017/2012 Sem alteração 

Prefeitura Municipal de Caldas Novas 002/2011 Sem alteração 

Prefeitura Municipal de Rio Quente 006/2011 Retificação do edital para carga 

horária de 30h.  

Prefeitura Municipal de Doverlândia 001/2011 Sem alteração 

Secretaria de Cidadania e Trabalho 007/2010 Sem alteração 

Fonte: Ofício CRESS Goiás 19ª REGIÃO - FISC Nº 08/2014  

 

Na região Nordeste, em Sergipe, também foi feito um levantamento
21

 dos editais de 

concursos públicos realizados em alguns municípios sergipanos, entre o segundo semestre de 

2010 – após a sanção da Lei em agosto de 2010 – até setembro de 2012. Pôde-se perceber, 

conforme demonstra a tabela 2, o cumprimento da legislação pela maioria das prefeituras 

municipais, através da adequação dos editais já com a carga horária para o cargo de assistente 

social reduzida para 30 horas. Nessa análise, foi verificado que 16 municípios sergipanos 

realizaram concurso público entre 2010 e 2012, explicitados no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 – Intervenções do CRESS/SE em editais de concursos públicos para adequação 

da jornada de trabalho de 30 horas semanais para assistente sociais. 

 

Concursos e Processos Seletivos Edital Resultado da intervenção 

Prefeitura Municipal de Carmópolis 01/2010 Retificação do edital para carga 

horária de 30h. 

                                                             
21 Levantamento realizado pela pesquisadora para elaboração de artigo científico para a disciplina Formação 

Profissional e Mercado de Trabalho do Serviço Social no primeiro semestre do curso de Mestrado em Serviço 

Social da Universidade Federal de Sergipe. 
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Prefeitura Municipal de Canhoba 01/2011 Retificação do edital para carga 

horária de 30h. 

Prefeitura Municipal de Areia Branca 01/2011 O edital já previa às 30h. 

Prefeitura Municipal de Divina Pastora 01/2011 O edital já previa às 30h. 

Prefeitura Municipal de Rosário do Catete 01/2011 O edital já previa às 30h. 

Prefeitura Municipal de Lagarto 01/2011 O edital já previa às 30h. 

Prefeitura Municipal de Boquim 09/2011 Retificação do edital para carga 

horária de 30h. 

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do 

Socorro 

01/2011 Retificação do edital para carga 

horária de 30h. 

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora de 

Lourdes 

01/2011 O edital previa 20h. 

Prefeitura Municipal de Campo do Brito 01/2012 Não houve alteração do edital. 

Prefeitura Municipal de Estância 02/2011 O edital já previa às 30h. 

Prefeitura Municipal de Japoatã 01/2012 O edital já previa às 30h. 

Prefeitura Municipal de Pacatuba 01/2012 O edital já previa às 30h. 

Prefeitura Municipal de Cedro de São João 01/2012 O edital já previa às 30h. 

Prefeitura Municipal de Itabaianinha 01/2012 Retificação do edital para carga 

horária de 30h. 

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora 

Aparecida 

01/2012 O edital já previa às 30h. 

Fonte: Artigo intitulado “Aplicabilidade da Lei 12.317/10 em municípios sergipanos: análise dos 

concursos públicos realizados entre 2010 e 2012” de autoria própria
22. 

 

Conforme observado, dos dezesseis editais publicados, seis descumpriram a legislação 

vigente porque estabeleceram a jornada de trabalho de 40 horas. No mesmo ano em que foi 

sancionada a Lei 12.317/10, esta não foi cumprida no concurso público realizado em 

dezembro no município de Carmópolis, o que pode ser justificado em duas perspectivas: ou o 

não conhecimento da nova jornada dos assistentes sociais por parte da instituição promotora 

do concurso, pela recente aprovação da Lei, o que mostra despreparo por parte da mesma; ou 

o estabelecimento da jornada de todos os servidores já está estipulado pela gestão municipal.  

                                                             
22 Esta tabela sofreu alterações para apresentar somente dados necessários para o direcionamento dessa pesquisa. 
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Nos anos seguintes, no momento de efervescência da mobilização dos profissionais 

para a efetivação da Lei, os municípios Canhoba, Boquim e Nossa Senhora do Socorro, em 

2011, e Campo de Brito e Itabaianinha, em 2012, descumpriram a legislação federal, 

realizando concurso com carga horária de trabalho de 40 horas semanais para assistente 

social. Após intervenção do CRESS/SE (18ª região), através de ofícios encaminhados aos 

gestores municipais, os municípios que descumpriram a legislação fizeram a retificação no 

que concerne à redução jornada de trabalho.  

Segundo informações encontradas no site
23

 do CRESS/SE, desde a aprovação e sanção 

da Lei das 30 horas em agosto de 2010, o Conselho realiza ações em todo estado de Sergipe 

acerca da implementação desta Lei por meio de ofícios
24

, comunicados e reuniões nos 

diversos municípios, secretarias, instituições públicas e privadas, no sentido da garantia do 

direito dos profissionais de Serviço Social concernente a sua jornada semanal de trabalho, 

alcançando sucesso nas intervenções, na maioria das vezes. Não se pode negar, entretanto, 

que assim como observado no âmbito nacional, alguns órgãos ainda resistem na 

implementação da Lei 12.317/10, principalmente as instituições públicas federais. Essas 

instituições alegam que a Lei que regula a jornada de trabalho para os assistentes sociais não 

se sobrepõe à Lei 8.112/90, regime jurídico único que regulamenta as relações trabalhistas dos 

servidores públicos federais, questão que vem sendo incessantemente rebatida pelo conjunto 

CFESS/CRESS. Na realidade sergipana, tem-se como exemplo a Universidade Federal de 

Sergipe e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe. 

De acordo com o “Observatório das 30 horas” do Conselho Regional de Sergipe, cerca 

de 43 instituições e 9 municípios
25

 – até 2012 – receberam ofícios com orientações sobre a 

redução da jornada de trabalho para assistentes sociais, alguns manifestaram resposta positiva 

quanto ao cumprimento da Lei 12.317/2010, a exemplo da Procuradoria do Município de 

Nossa Senhora do Socorro. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de 

Aracaju respondeu ao ofício, informando que o referido município já cumpria as 30 horas 

semanais por força de Lei municipal, e que nesse caso, o município tem a autonomia de 

legislar sobre o funcionalismo municipal, inclusive quanto à jornada de trabalho dos seus 

servidores. Informou, por fim, que como regra geral, a jornada de trabalho pode ser reduzida 

ou aumentada de acordo com os limites estabelecidos pela Constituição Federal. O que se 

                                                             
23

 Disponível em http://www.cress-se.org.br/?p=4213. Acesso em 21/02/14.  
24

 Ver anexo D. 
25 Ver anexo E. 

http://www.cress-se.org.br/?p=4213
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pode perceber, de maneira explícita, é que se a legislação municipal de Aracaju não previsse 

às 30 horas, especificamente para os assistentes sociais, haveria um desgaste desses 

profissionais, a partir de uma série de negociações e até a procura ao Poder Judiciário para a 

efetivação da redução da jornada de trabalho, pois a Lei 12.317/10 não foi considerada.  

Numa pesquisa
26

 realizada sobre a “Inserção profissional e condições de trabalho de 

assistentes sociais em Sergipe”, especificamente na região metropolitana de Aracaju, aponta 

que, com relação à carga horária no vínculo principal, prevaleceu a de 30 horas semanais 

(68%), e esse resultado aponta para a indicação de cumprimento da Lei 12.317/2010; no 

entanto, ainda há profissionais com a jornada semanal de 40 horas (24%); 20 horas semanais 

ou mais de 40 horas, ambos com (4%). Ainda assim, visualiza-se que houve maior aceitação 

da legislação no âmbito municipal. 

Nos editais dos concursos públicos analisados na tabela 2, foi possível observar, 

também, que, apesar da disparidade salarial – motivada, principalmente, pela ausência de piso 

salarial –, com a redução da carga horária, a média salarial continuou relativamente estável, 

até três salários mínimos, denotando, aparentemente, o cumprimento da não redução salarial 

contida na legislação. Essa tendência reafirma o que o CFESS, em pesquisa realizada em 

2005, apresenta como resultados: em todas as regiões do Brasil prevalece o salário entre 4 

salários mínimos (SM) a 6 SM
27

, sendo menor no Nordeste – até 4 SM (42,35%). Essa 

indicação dos salários mais baixos na região é reforçada pelos 27,55% de profissionais que 

recebem até 3 SM (em segundo lugar). Para confirmar essa tendência, no Estado de Sergipe, 

em 2003, predominava nas instituições públicas a faixa salarial que variava entre R$ 1.000,00 

e R$ 2.000,00 (ARANHA; JESUS; SANTOS, 2001), ou seja, uma média de 4 SM a 8 SM
28

. 

Mesmo diante dos desafios para efetivação, os assistentes sociais continuam 

resistentes na luta pela redução da jornada de trabalho. Em fevereiro de 2014, o Sindicato de 

Assistentes Sociais de Sergipe (SINDASSE) realizou um ato em favor dos assistentes sociais 

integrantes da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, que paralisaram suas ações por 24 

horas para realizar manifestação na prefeitura, a fim de pressionar quanto a aplicação da 

redução da jornada de trabalho de 30 horas semanais, visto que a Lei 12.31710 só teve 

                                                             
26

 Informações retiradas do Relatório Final do Programa de Iniciação Científica Voluntária (PICVOL) da 

Universidade Federal de Sergipe sobre “Inserção profissional e condições de trabalho de assistentes sociais 

em Sergipe (2011-2012), realizada pela bolsista/voluntária Simone Moreira, sob orientação da profª. Drª. 

Vera Núbia Santos, do Departamento de Serviço Social. 
27

 Em 2005, o salário mínimo era de R$ 300,00. 
28 Em 2003, o salário mínimo era de R$ 240,00. 
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abrangência para assistentes sociais que atuam na Secretaria de Assistência Social, em 

contrapartida, cerca de 100 profissionais da categoria que atuam na área da Saúde continuam 

cumprindo a jornada de 40 horas semanais. Segundo informações da prefeitura vinculadas na 

mídia local, isso ocorre pelo fato de que, apesar de ser uma única categoria profissional, 

ambas as políticas no município são regidas por legislações distintas, por isso a divergência 

quanto a jornada de trabalho e remuneração. Com isso, os profissionais anunciaram um 

indicativo de greve, até que a prefeitura se disponibilize para negociação. A manifestação teve 

apoio CRESS/SE como forma de fortalecimento da luta para a conquista de resultados 

positivos. 

  O CRESS/Paraná (11ª região) também atuou com medidas para a efetivação da Lei 

das 30 horas desde a sanção presidencial em agosto de 2010. De acordo com informações 

colhidas no “Observatório das 30 horas
29

” deste Conselho, poucos dias após a aprovação da 

Lei 12.317/10, representantes do CRESS/PR estiveram presentes na Escola de Governo do 

Paraná, onde se encontrava presente a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

e o governador do Estado do Paraná para entrega de cartas abertas
30

 direcionadas a essas 

autoridades, assim como aos empregadores de assistentes sociais de todo o estado do Paraná, 

cujo objetivo versava sobre a aplicação prática da recente conquista dos assistentes sociais: a 

redução da jornada de trabalho de assistentes sociais para 30 horas semanais sem redução de 

salário. As cartas explanavam as providências a serem tomadas para os profissionais em 

exercício e a possibilidade de negociação entre os profissionais e empregadores. A carta 

direcionada ao governador em exercício mencionava, ao mesmo tempo, sobre a precarização 

dos serviços e defesa da qualidade dos serviços prestados na política de Assistência Social, 

reflexo da redução da jornada de trabalho. Outras ações foram realizadas pelo CRESS/PR: 

reuniões com profissionais e empregadores, audiências, atos e manifestações públicas, 

visando ao cumprimento da lei. 

 Em setembro de 2010, houve a realização de um encontro comemorativo e de 

organização de lutas para implementação da Lei 12.317/2010, realizado pelo CRESS/PR, 

onde estiveram presentes assistentes sociais de Curitiba, Região Metropolitana, Litoral e de 

outros municípios que tiveram a disponibilidade em participar. Por ocasião da implementação 

da redução da jornada por alguns empregadores, assistentes sociais puderam relatar suas 

                                                             
29 Disponível em http://www.cresspr.org.br/site/category/30-horas/. Acesso em 21-02-14. 
30 Ver anexo F. 

http://www.cresspr.org.br/site/category/30-horas/
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experiências quanto às negociações através de um Fórum criado pelo Conselho Regional, com 

a finalidade de proporcionar a troca de experiências entre a categoria profissional. 

 Algumas manifestações foram realizadas através da iniciativa tanto do Conselho 

Regional do Paraná quanto do Sindicato representativos da região. Um exemplo que pode ser 

citado foi um ato realizado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Curitiba (SISMUC) 

para pressionar a Prefeitura Municipal, na aplicação da jornada de 30 horas semanais para os 

assistentes sociais, já que ainda não havia se manifestado quanto a aplicação da legislação em 

vigor. Num encontro posterior entre o CRESS/PR e a superintendência de Recursos Humanos 

da Prefeitura de Curitiba, foram discutidos os pontos cruciais para a efetivação da nova 

jornada de trabalho para os assistentes sociais. Os Conselheiros apresentaram as justificativas 

para implementação da Lei e informaram sobre alguns espaços ocupacionais em que a Lei já 

vigorava para os profissionais de Serviço Social, como a Cohab Curitiba (Companhia de 

Habitação Popular de Curitiba), algumas prefeituras do Paraná, além do setor privado.  

  Com isso, a representação da prefeitura de Curitiba evidenciou que, pelo fato de haver 

aproximadamente 350 profissionais como assistentes sociais, era necessário realizar uma 

avaliação aprofundada tanto para garantir que o atendimento não fosse prejudicado quanto por 

questões legais e orçamentárias, inclusive já havia tido o contato com órgãos da esfera 

estadual e federal, além de prefeituras de outras capitais, em busca de estratégias e soluções 

no gerenciamento dessa mudança, para que não houvesse impacto no atendimento aos 

usuários. Essa justificativa foi exemplificada com a situação do funcionamento de um Centro 

de Referência de Assistência Social (CRAS), onde o assistente social atua em uma equipe 

multidisciplinar, nesse caso, havendo a alteração da jornada para assistentes sociais implicaria 

em rever a rotina de trabalho de toda equipe, devendo a mudança ser pensada para todos os 

profissionais. Na ocasião, por estar em fase de análise, a prefeitura pediu que a categoria não 

interpretasse como uma negativa do município. A jornada de trabalho 30 horas semanais foi 

implementada posteriormente. 

 Em abril de 2011, a implementação das 30 horas ocorreu para assistentes sociais do 

estado do Paraná, porém só se estendeu aos profissionais que trabalhavam nas empresas 

reclamadas, sem beneficiar toda categoria. A ação judicial movida pelo Sindicato dos 

Assistentes Sociais do Paraná (SINDAS/Paraná) para ajuste de jornada de trabalho foi julgada 
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procedente pela 1ª Vara do Trabalho de Curitiba
31

. Na determinação judicial foi estabelecido 

que o ajuste deveria ser feito sem a redução salarial e previa ainda o pagamento das horas 

extras cumpridas pelo assistentes sociais com vínculo empregatício vigente a partir de 

27/08/2010, que excederam à 6ª hora diária ou 30ª hora semanal. 

  Por falta de previsão do cumprimento da legislação que regulamenta a jornada de 

trabalho do assistente social por parte de todo o estado, em abril de 2013, foi movida uma 

ação judicial contra o estado do Paraná – incluindo um pedido de tutela antecipada para a 

aplicação imediata da Lei 12.317/10. Somente em julho o Estado apresentou sua defesa e a 

justiça decidiu indeferir o pedido de antecipação de tutela para aplicação das 30 horas 

semanais para os assistentes sociais servidores do Paraná. No mês seguinte, o CRESS/PR 

protocolou o recurso contra a decisão junto ao TRF 4ª região com um pedido de liminar. Em 

janeiro de 2014, a ação ajuizada pelo Conselho Regional do Paraná foi considerada 

improcedente, a autoridade judiciária que julgou a ação justificou que os servidores do Estado 

do Paraná são regidos pela Lei Estadual nº 13.666/2002, que dispõe a jornada de trabalho de 

40 horas semanais para todos os servidores estaduais. Alegou, ainda, que a Lei Federal 

12.317/2010 não se aplica aos servidores públicos de regime estatutário, somente aos 

contratos de trabalho de regime celetista. O CRESS/PR divulgou em seu endereço eletrônico 

que vai recorrer a esta decisão, considerada um retrocesso na garantia dos direitos dos 

assistentes sociais. 

  Com relação à adequação da nova jornada de trabalho nos editais de concursos 

públicos e processos seletivos, o CRESS/PR formalizou junto ao Presidente da Companhia de 

Habitação do Paraná (COHAPAR), uma solicitação de impugnação do Edital nº 001/2011, 

referente ao Concurso Público de 2011 da Companhia. A solicitação para retificação derivou 

do fato da necessidade da alteração da jornada de trabalho dos assistentes sociais para 30 

horas semanais, sem redução salarial, como dispõe a Lei 12.317/10, assim como a alteração 

das atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Social, pois as atividades descritas 

no edital se confundiam com as que estão previstas na Lei de Regulamentação do assistente 

social, assim, se houvesse a permanência da descrição deste cargo conforme se apresenta no 

edital, poderia se configurar exercício ilegal da profissão por pessoa sem habilitação técnica 

específica, conforme prevê a Lei de Regulamentação. A COFI do CRESS/PR também 

                                                             
31 Essa informação sobre decisão judicial, que poderia compor o capítulo 4, que tratará especificamente sobre as 

decisões judiciais, está neste capítulo porque foi uma informação colhida diretamente do “Observatório das 30 

horas” do estado do Paraná. 
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encaminhou ofício aos organizadores do Concurso Público da Defensoria Pública do Estado 

do Paraná, orientando sobre a aplicação da Lei 12.317/2010. A solicitação foi atendida e 

houve a retificação do edital, alterando a carga horária de trabalho do assistente social de 8 

para 6 horas diárias. Quanto à adesão das entidades empregadoras do Paraná, segundo o 

“Observatório das 30 horas”, cerca de 54 órgãos e instituições
32

 já aderiram a jornada de 30 

horas semanais para assistentes sociais. 

  Diante das investidas do CRESS/PR para efetivar a nova jornada para assistentes 

sociais, o que se observou curiosamente é que, apesar deste Conselho ter empreendido 

esforços para efetivação da Lei no Paraná, quando esta foi sancionada, visto que ainda em 

agosto de 2010 foram enviados ofícios para diversos municípios, inclusive ao estado do 

Paraná, evidenciando a necessidade de efetivar a Lei, os trabalhadores deste CRESS somente 

tiveram o direito de jornada de trabalho reduzida a partir do dia 01 de fevereiro de 2013, 

conforme aponta a Portaria nº1322/2012, emitida pelo CRESS/PR
33

. Nesse sentido, pode-se 

considerar duas possibilidades: a primeira refere-se à necessidade de organização da rotina 

administrativa do CRESS – conforme também justificaram alguns órgão que se negaram a 

implementar a lei de imediato – e a segunda, uma possível displicência quanto ao regulamento 

dos trabalhadores – tanto de nível superior quanto de nível médio – do próprio quadro 

funcional, priorizando as demandas externas ao Conselho. Ainda assim, é inegável que o 

CRESS/PR está sendo um Conselho atuante ao se empenhar na fiscalização e disciplinamento 

das demandas oriundas do exercício profissional do assistente social. 

  No Estado de São Paulo, de acordo com informações do “Observatório das 30 horas” 

do CRESS/SP, a seccional de Araçatuba divulgou os seguintes órgãos e instituições que já 

cumprem a redução da jornada para assistentes sociais: Prefeitura de Castilho; Prefeitura de 

Gastão Vidigal - Lei municipal 1.569/10; Prefeitura de General Salgado - Lei Complementar 

60/10; Prefeitura de Magda; Prefeitura de Nova Luzitânia; Prefeitura de Penápolis; Prefeitura 

de Suzanápolis; Prefeitura de Mirandópolis - aguardando lei municipal; Prefeitura de 

Guaraçaí; Prefeitura de Guzolândia - Lei 1.490/10; Prefeitura de Floreal - Lei Complementar 

110/11; Prefeitura de Coroados; Prefeitura de Braúna - Lei municipal 1.688/10; Prefeitura de 

Gabriel Monteiro; Prefeitura de Araçatuba; Legião da Boa Vontade; Pioneiros Bioenergia SA 

(usina); Pedra Agroindustrial SA (Usina Ipê); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI); Usina Equipav (Promissão); Centro de Multiplicação de apoio pedagógico 

                                                             
32

 Ver anexo G. 
33 Ver anexo H. 
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(Penápolis) e a Santa Casa (Araçatuba). A Universidade Estadual Paulista (UNESP), a Usina 

Alcoolazul e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), todas no município 

de Araçatuba, ainda estabelecem a jornada de 40 horas para os assistentes sociais. Não 

obstante, a mobilização dos profissionais junto ao CRESS e sindicatos tem sido uma 

estratégia eficaz para a efetivação do direito à nova jornada de trabalho. 

  No “Observatório das 30 horas”
34

 do estado de Minas Gerais, o CRESS/MG apresenta 

uma lista – atualizada em janeiro de 2014 –, de dezesseis instituições federais, oito órgãos 

estaduais, cento e vinte órgãos municipais, vinte e quatro instituições privadas e cinquenta e 

uma ONGs e entidades sem fins lucrativos que cumprem a Lei 12.317/2010 para os 

assistentes sociais integrantes dos seus quadros funcionais. Ainda segundo informações do 

Observatório de Minas Gerais, o CRESS/MG tem se deparado cotidianamente com 

instituições e editais de concursos públicos e processos seletivos em descumprimento da Lei 

12.317/2010. No início do mês de abril de 2014, este CRESS divulgou no endereço eletrônico 

do Observatório a suspensão do concurso público do município de Caraí/MG, que previa 

jornada de trabalho de 40 horas semanais para assistentes sociais, assim como havia ocorrido 

com o edital de um processo seletivo no município de Almenara/MG, em que a assessoria 

jurídica do Conselho Regional ajuizou uma ação requerendo a suspensão do processo seletivo 

até a retificação do edital.  

  A luta tem sido constante, principalmente com a Prefeitura de Belo Horizonte, que 

ainda não cumpre a jornada de trabalho dos assistentes sociais, e tem se mostrado resistente 

para que isso aconteça. No Observatório, o CRESS/MG apresenta um quadro
35

 com as ações 

judiciais ajuizadas pela sua Assessoria Jurídica, relativas ao requerimento de adequação da 

“Lei das 30 horas” com a respectiva numeração, para que os profissionais possam 

acompanhar através da internet. Como estratégia de mobilização e divulgação das ações, além 

do “Observatório das 30 horas”, a categoria profissional criou o “Blog Megafone das 30 

horas”
36

 como um canal de comunicação do Coletivo de Assistentes Sociais que estão à frente 

da luta contra a Prefeitura de Belo Horizonte. Através da divulgação das ações desenvolvidas 

pelo conjunto da categoria e pelo CRESS/MG, pode-se visualizar o empenho desse Regional 

em fiscalizar e do engajamento do coletivo de assistentes sociais em fazer cumprir o direito da 

categoria profissional em conformidade com a Lei de Regulamentação da Profissão.  

                                                             
34

 Ver Anexo I. Disponível em http://www.cress-mg.org.br/Menu/Observat%C3%B3rio_Mineiro_das_30_horas. 

Acesso em 05 de abril de 2014.  
35 Ver anexo J. 
36 Disponível em http://www.megafonedas30h.net/. Acesso em 05 de abril de 2014.  

http://www.cress-mg.org.br/Menu/Observat%C3%B3rio_Mineiro_das_30_horas
http://www.megafonedas30h.net/
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  No estado do Rio de Janeiro, a luta pela implementação da Lei das 30 horas para 

assistentes sociais também continua. Desde maio de 2011, o CRESS/RJ criou o Comitê pela 

Implantação das 30 horas semanais para assistentes sociais com a proposta de reunir 

sindicatos, associações, conselhos profissionais e profissionais da área para discutir 

estratégias coletivas de negociação junto aos empregadores que se recusam a reconhecer a Lei 

12.317/2010, conquista da luta dos assistentes sociais. Em acompanhamento do “Observatório 

das 30 horas”
37

 do CRESS/RJ, observou-se que este Conselho mobilizou-se diversas vezes 

contra a prefeitura do Rio de Janeiro diante da resistência para o cumprimento da Lei que 

regulamenta o exercício profissional dos assistentes sociais.  

 De acordo com o Conselho, a resposta da Procuradoria do município do Rio de 

Janeiro, para as duas solicitações realizadas diretamente, foi negativa. Dentre às ações do 

Conselho, esteve a criação de um Grupo de Trabalho para pensar estratégias de luta para a 

efetivação da Lei das 30 horas, esta ação resultou em um ato público de grande proporção, 

realizado em frente à prefeitura do Rio, onde mais de 300 requerimentos foram protocolados 

pelos profissionais, exigindo a aplicação da Lei naquele órgão. Como fruto dessa pressão, um 

grupo de assistentes sociais conseguiu se reunir com a assessoria do prefeito, que ao analisar a 

legislação da profissão, reiterou a necessidade da alteração da lei municipal que regulamenta a 

jornada de trabalho dos assistentes sociais do município, mesmo com a aprovação da Lei 

Federal 12.317/10. A proposta deveria ser aprovada pelo prefeito para enviar à Câmara de 

Vereadores para votação. Com a postergação e morosidade da prefeitura do Rio quanto ao 

atendimento das necessidades dos assistentes sociais, após reuniões e assembleias tanto do 

CRESS/RJ quanto do Sindicato de Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro com os 

profissionais, ficou decidida a paralisação das atividades até que a prefeitura se posicionasse. 

Essa decisão teve o apoio de aliados da categoria, como a coordenação do Fórum Nacional 

dos Trabalhadores da SUAS (FNTSUAS) e da Intersindical da Saúde através de moções 

públicas
38

, em apoio aos assistente sociais do Rio de Janeiro.  

A moção divulgada pelo FNTSUAS foi ainda assinada por membros do CFESS, 

Conselho Federal de Psicologia (CFP) e Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (COFFITO). Somente em outubro de 2013 foi aprovada a redução da jornada de 

30 horas para assistentes sociais da administração municipal do Rio de Janeiro pela Câmara 

dos Vereadores, e em 30 de outubro a publicação foi divulgada no Diário Oficial do Rio de 

                                                             
37

 Disponível em http://cressrj.org.br/site/category/observatorio-30-horas/. Acesso em 21/02/14. 
38 Ver anexo K. 

http://cressrj.org.br/site/category/observatorio-30-horas/
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Janeiro
39

. Apesar da luta junto à prefeitura do Rio ter sido conflituosa, a categoria profissional 

conseguiu sair vitoriosa. 

  O mesmo não aconteceu com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A 

Universidade foi acionada pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa 

para discutir o tema da redução da jornada de trabalho dos assistentes sociais. Em resposta, a 

Universidade informou não se disponibilizar para receber a Comissão, tendo em vista a 

existência de posição por parte da Universidade sobre o tema. Ainda assim, o CRESS/RJ 

interveio diante da publicação do edital do concurso público para o Hospital Universitário 

Pedro Ernesto diante da jornada de trabalho de 40 horas para assistentes sociais, do mesmo 

modo, houve a resposta negativa por parte da UFRJ. 

  Ainda no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) reduziu 

proporcionalmente a remuneração dos assistentes sociais devido à redução da carga horária 

para trinta horas semanais. Após intervenção da categoria, a 11ª Vara Federal do Rio de 

Janeiro reconheceu a ilegalidade da redução dos vencimentos, determinado que o dano fosse 

sanado.  

  Nesse sentido, percebe-se que as ações dos profissionais, assim como CFESS, dos 

CRESS e dos Sindicatos vinculados ao campo de trabalho têm sido constantes em direção à 

garantia dos direitos dos assistentes sociais. Cartazes e adesivos com o slogan "Agora é Lei: 

30 horas para assistentes sociais" foram criados para maior divulgação da alteração da 

legislação da profissão. As associações, fóruns e entidades relacionadas à categoria 

profissional também são aliados em frente às lutas defendidas pelos assistentes sociais e têm 

participação ativa nos interesses da categoria por melhores condições de trabalho, no 

progresso da oferta de serviços de qualidade e de acesso às políticas sociais de forma justa e 

igualitária. 

   É válido salientar que foi através das informações colhidas no “Observatório das 30 

horas” acerca da fiscalização da adequação da jornada de trabalho, que impulsionou 

assistentes sociais que não tiveram o seu direito de jornada de trabalho reduzida para 30 horas 

a buscarem os meios legais através do Poder Judiciário. Os processos judiciais foram 

protocolados em diversos estados do país no âmbito das esferas federal, estaduais e 

municipais. 

                                                             
39 Ver anexo L. 
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4. A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS 

BRASILEIROS: luta, avanços e desafios. 

 

4.1 Afinal, por que reduzir a jornada de trabalho para o/a assistente social? 

 

  As determinações histórico-sociais citadas nos capítulos anteriores, sustentam o fato 

de que a precarização/sobrecarga de trabalho e as condições físicas e materiais inadequadas 

que o assistente social encontra em seus espaços ocupacionais, tem sido pauta constante na 

fala da categoria profissional. O projeto neoliberal, ao delinear exatamente as propostas do 

capital contemporâneo, retrai de maneira drástica os recursos na área social, inviabilizando a 

prestação dos serviços de qualidade pelos profissionais que lidam diretamente com a 

viabilização dos direitos sociais e das políticas públicas para a população, como é o caso do 

assistente social. De acordo com o CFESS (2012, p. 19), 

 

[...] as condições concretas para o trabalho profissional estão cada vez mais 

tensionadas pela ampliação de serviços ou demandas, mas sem a 
correspondente designação de recursos materiais, financeiros e humanos 

necessários à manutenção da qualidade do que é prestado à população 

usuária. Isso acaba impactando nas condições para o exercício profissional. 

 

  Ao considerar a conjuntura de crise do capital e as suas estratégias para sair deste 

quadro e retomar as altas taxas de lucro, vislumbra-se de maneira nítida a decadência do 

público diante da priorização da estratégia mercadológica do privado, os baixos investimentos 

no serviço público de qualidade, a prioridade pela política econômica e não social, o aumento 

da exploração da mão-de-obra trabalhadora e a precarização no mundo do trabalho. Estes, 

além de outros fatores, contribuem para o agravamento da questão social no país e para a 

desvalorização do trabalho. O profissional de Serviço Social além de estar sujeito a estas 

determinações devido a sua condição de trabalhador assalariado, lida em seu cotidiano de 

trabalho diretamente com o sofrimento dos usuários dos seus serviços, decorrente das mazelas 

sociais que se agravam de maneira contínua. Segundo Werlang e Mendes (2013, p. 744), “as 

pessoas sofrem quando há estados de privação material, com a perpetuação da injustiça social 

e com a perda da liberdade em todas as suas formas e expressões”. Situações de violência, 

violações de direitos e negligência dos diversos tipos de segmentos sociais são demandas 
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constantes para os assistentes sociais que, em sua maioria, encontram-se no serviço público 

brasileiro.  

 A título de exemplo, pode-se citar a área da Assistência Social executada na esfera 

municipal, onde a demanda pelo trabalho realizado pelo Serviço Social tem crescido 

consideravelmente, principalmente após a instituição dos processos de descentralização e 

municipalização trazidos pela Constituição Federal de 1988. O primeiro, entendido como o 

partilhamento de poder e responsabilidades, deslocando centros decisórios para todos os entes 

federativos (União, Estados, DF e Municípios); já o segundo, em conformidade com 

Jovchelovitch (1998), se trata de uma forma de organização do trabalho do Estado, uma 

articulação de forças do município como um todo para a prestação de serviços que são de 

responsabilidade das prefeituras e das organizações da sociedade civil, ou seja, faz com que 

os serviços fiquem mais próximos da população, não devendo ser entendido, no entanto, 

como repassar encargos para as prefeituras. 

 

Descentralizar e municipalizar significam partilhar o poder do governo com 
a sociedade. É a socialização da gestão, com a participação da coletividade 

local. É a flexibilização da gestão pública e a redefinição da relação entre 

povo e governo. Nesse sentido, descentralização e municipalização carregam 

consigo a ideia de avanço democrático e da possibilidade de, nesse processo, 
construir um Brasil mais justo e mais humano (JOVCHELOVITCH, 1998, p. 

49). 

 

 Conforme aponta Iamamoto (2007, p. 124), “a municipalização das políticas públicas 

vem redundando em uma ampliação do mercado profissional de trabalho” do assistente social. 

Nos últimos anos, tem tido destaque, em termos espaço ocupacional, a política de Assistência 

Social, enquanto política pública inserida na órbita de direito do cidadão – que dela necessitar 

– e dever do Estado, que oferece serviços, programas e benefícios para as camadas mais 

pobres da população. Essas garantias da Assistência Social, na maioria das vezes, apresentam 

maior requisição pelo trabalho do assistente social que, em consonância com o artigo 4º da 

Lei de Regulamentação da Profissão, demanda por competências profissionais, como a 

elaboração, implementação, execução e avaliação políticas sociais junto a órgãos da 

administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares.  

  Além disso, o profissional assistente social coordena, executa e avalia planos, 

programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social, de preferência com 
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participação da sociedade civil; faz orientações a indivíduos e grupos de diferentes segmentos 

sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na 

defesa de seus direitos; planeja, organiza e administra benefícios e Serviços Sociais; realiza 

estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a 

órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. Por 

fim, essas e outras atribuições que o profissional se depara no dia-a-dia nos seus espaços 

ocupacionais, que devem ser executadas numa jornada de trabalho que se torna longa e 

cansativa à medida que a demanda pelos serviços se torna mais intensa em paralelo à explícita 

precarização dos serviços, infraestrutura e recursos humanos.  

Com o aumento da demanda da proteção social sob a responsabilidade municipal, 

principalmente na área da Assistência Social, os assistentes sociais vivenciam um período de 

ampliação do seu campo de atuação e da demanda pelos seus serviços. Esses fatores tem sido 

desafiadores no processo do cotidiano profissional, pois, ao passo em que há a escassez dos 

recursos voltados para o âmbito social, as condições de trabalho tendem a se tornar 

inadequadas. Não é raro encontrar, também, pela própria cultura clientelista enraizada no país, 

situações em que são recorrentes, em prefeituras municipais, as tentativas de ingerências no 

seu fazer profissional ao que concerne às competências e atribuições profissionais 

constitutivas nos artigos 4º e 5º da Lei de Regulamentação da Profissão, numa constante 

tentativa de ferir os princípios do Código de Ética e do direcionamento trazido pelo Projeto 

Ético-Político Profissional, a fim de estimular práticas que não competem a estes 

profissionais, sobrecarregando-os ainda mais.  

Sobre esse aspecto, o CFESS (2012) menciona algumas situações que corroboram para 

o desenvolvimento de práticas que tentam burlar a legislação profissional de forma 

corriqueira no diversos espaços ocupacionais. Em primeiro lugar, o Conselho chama a 

atenção para as instituições que criam “cargos genéricos que podem ser ocupados por 

assistentes sociais, embora não se caracterizem como cargo com exigência legal de 

atribuições privativas dessa profissão”, fazendo com que os profissionais tenham dupla 

função, ou seja, tornem-se polivalentes. Outro ponto a ser considerado é que pelo fato de o 

espaço ocupacional ser permeado de relações de poder, muitas vezes, há competitividade 

entre os trabalhadores, assim como ingerências de causas privadas sobre os interesses 

públicos, dificultando tanto o fluxo de trabalho quanto as relações interpessoais nesse 

contexto. Ainda há que se considerar que “os traços de subalternidade, ainda presentes na 

profissão, têm conformado um profissional com dificuldade em expressar-se, frente a outros 
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de maior reconhecimento social e acadêmico” (CFESS, 2012, p. 31). Essas situações, assim 

como inúmeras outras encontradas nas especificidades dos campos de atuação, compõem o 

arsenal de desafios cotidianos para os profissionais de Serviço Social. 

Os Parâmetros para a atuação dos Assistentes Sociais na política de Assistência Social 

(CFESS, 2011d) mostram outros obstáculos que o assistente social encontra na 

operacionalização do seu exercício profissional, entre eles está o trabalho precarizado, que se 

manifesta nos baixos salários, na elevada carga de trabalho, na alta rotatividade e na 

inexistência de possibilidades institucionais para atender às demandas dos usuários, por falta 

de recursos suficientes para que haja ofertas de qualidade. Enfim, essas tendências que não 

são exclusivas desses profissionais ou desse determinado campo de atuação, são frutos do 

processo de reestruturação produtiva, que trazem a precarização do trabalho, desemprego, 

aumento do trabalho informal, entre outros fatores que atingem toda classe trabalhadora. Nas 

áreas da Saúde, da Previdência Social, do Terceiro Setor, nas empresas, na Justiça, na 

Educação, as determinações não são distintas, seguem o mesmo rumo dessa dinâmica atual do 

mundo do trabalho.  

Além dos profissionais de Serviço Social que atuam na “ponta” dos serviços, há ainda 

os assistentes sociais docentes e pesquisadores que não fogem à regra da elevada carga de 

trabalho e de inserção no contexto da precarização do Ensino Superior. Possuem atribuições e 

competências de assumir, no âmbito dos cursos de Serviço Social, tanto na graduação como 

pós-graduação, disciplinas e funções que exijam  conhecimentos próprios e adquiridos em 

curso de formação regular; dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de 

pesquisa em Serviço Social; treinar, avaliar e supervisionar estagiários de Serviço Social; 

coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de Graduação e Pós-graduação; 

elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos ou 

outras formas de seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos 

inerentes ao Serviço Social; coordenar seminários, encontros, congressos e eventos 

assemelhados sobre assuntos de Serviço Social; assim como planejar, executar e avaliar 

pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 

profissionais (CFESS, 2011a, p. 44-47).  

Paralelamente ao exercício da gama de atribuições evidenciadas no parágrafo anterior, 

estes profissionais devem estar em constante processo de aperfeiçoamento profissional e de 

elaboração teórica no que diz respeito aos assuntos pertinentes à esfera do Serviço Social, 

num contexto de produção teórica em massa com prazos curtos e metas determinadas. Ainda 
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não diferente dos outros espaços, esses profissionais atuam em condições de trabalho 

precarizadas e sujeitos à ameaça das propostas privatizantes do Estado. 

  Frente a esse contexto, tem-se ainda outro agravante: o trabalho que deveria ser 

realizado somente dentro da jornada normal de trabalho, excede esse limite, tornando-se 

frequente a realização de atividades relacionadas ao trabalho no âmbito da vida privada do 

profissional, devido à sobrecarga de trabalhos a serem realizados em curtos prazos 

estabelecidos pelo superior e/ou empregador. Além disso, as determinações atuais derivadas 

do advento do uso de recursos tecnológicos na vida cotidiana – e-mail, telefones celulares, 

fax, notebook, etc –, estimulam e aumentam a incidência de execução de tarefas fora do local 

de trabalho, visto que há exigências de respostas profissionais no menor espaço de tempo 

possível, assim como há também a possibilidade dos profissionais serem acionados a qualquer 

momento do dia ou noite, em qualquer lugar. Dessa forma, incita-se o ciclo de intensificação 

do trabalho: mais rapidez no cumprimento das atividades, mais tempo para cumprimento de 

outras demandas, e assim sucessivamente.  

Todas essas determinações citadas nos parágrafos precedentes adentram na órbita da 

saúde do trabalhador e podem explicar o aumento das chamadas doenças ocupacionais entre 

os profissionais de Serviço Social. Segundo o DIEESE (2007, p. 2), “o desemprego de muitos 

e as longas e intensas jornadas de trabalho de outros têm como consequência diversos 

problemas relacionados à saúde, como por exemplo, estresse, depressão, lesões por esforço 

repetitivo (LER)”. A longa jornada combinada ao ritmo intenso de trabalho tem como 

implicação o comprometimento da qualidade de vida dos profissionais que vivenciam esta 

realidade.  

De acordo com o CFESS (S.d.), “entre os profissionais da saúde, o/a assistente social, 

ao lado do médico e do enfermeiro, é o que apresenta um dos maiores índices de estresse, 

fadiga mental, desgaste físico ou psicológico”. Isso decorre, muitas vezes, da absorção 

involuntária do teor das demandas que lhe são postas no cotidiano de trabalho, situações cuja 

gravidade requer respostas imediatas e que influenciam diretamente na vida das pessoas que 

procuram os serviços. Esse grau de responsabilidade do assistente social impacta, 

principalmente, na sua saúde psicológica. 

O estresse é o principal sintoma diagnosticado entre os profissionais que lidam 

diretamente com relações humanas. E um dos desdobramentos mais comuns causados pelo 

estresse, entre os mais diversos profissionais, é a síndrome de burnout. Segundo o médico 
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Drauzio Varela
40

, a síndrome de burnout é também conhecida como síndrome do esgotamento 

profissional e tem como principal característica o estado de tensão emocional e estresse 

crônicos, ocasionados por condições de trabalho físicas e emocionais desgastantes. Segundo 

esse especialista, a síndrome se manifesta especialmente em pessoas cuja profissão exige 

envolvimento interpessoal direto, principalmente em profissionais que atuam nas áreas de 

educação, saúde, assistência social e recursos humanos; enfatiza que agentes penitenciários, 

bombeiros, policiais e mulheres que enfrentam dupla jornada correm um risco maior de 

desenvolver esse transtorno. Assim, considera-se que, além do fato de o assistente social estar 

inserido em todas essas áreas citadas, pode-se dar destaque também ao perfil de gênero dos 

profissionais de Serviço Social, que é majoritariamente feminino, reforçando a tendência de 

maior suscetibilidade dessa categoria profissional.  

Entre os sintomas citados por Varella (S.d.), estão, primordialmente, a sensação de 

esgotamento físico e emocional, que podem ser refletidos no profissional através de atitudes 

negativas, como: ausências no trabalho, isolamento, mudanças bruscas de humor, 

agressividade, dificuldade de concentração, lapsos de memória, falta de energia, ansiedade, 

depressão, pessimismo, baixa autoestima e diminuição da realização pessoal e profissional. 

Alguns sintomas físicos que também podem estar associados à síndrome, de acordo com o 

referido médico, são: enxaqueca, cansaço, palpitação, pressão alta, dores musculares, insônia, 

crises de asma e distúrbios gastrintestinais. 

As cargas sofridas pelos profissionais, sejam elas físicas, biológicas, psicológicas e/ou 

emocionais, são indissociáveis, como se posiciona Freire (2010), da carga social a que estes 

estão submetidos. Para a referida autora, a carga social  

 

[...] é reproduzida no próprio processo de trabalho, expressando-se em fatos 

como desigualdade, autoritarismo, privação de poder de enfrentamento 

direto, coerção, chantagem e outras expressões decorrentes da posição social 
na divisão, processo e organização do trabalho, incluindo-se as questões de 

gênero, idade e etnia embutidas nas demais (FREIRE, 2010, p. 47). 

 

Para Tomazela e Grolla (2007), o local de trabalho tem sua influência no grau de 

realização pessoal no trabalho e na possibilidade de se desenvolver burnout e estresse a partir 

de um ambiente que exerça pressão nos indivíduos. Dessa forma, se as condições de trabalho 
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 Informações retiradas do site do médico Drauzio Varela, disponível em 

<http://drauziovarella.com.br/letras/s/sindrome-de-burnout/>. Acesso em 05/02/2014. 

http://drauziovarella.com.br/letras/s/sindrome-de-burnout/
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encontradas pelos profissionais forem inadequadas e impeçam a realização das atividades com 

qualidade, isso, sem dúvida, irá influenciar negativamente na saúde daqueles que passam a 

maior parte do tempo nesse ambiente. Foi nesse sentido que o CFESS, como uma das 

prerrogativas profissionais, aprovou a resolução de número 493, em 2006, que dispõe sobre as 

condições éticas e técnicas do exercício profissional do assistente social. Esta resolução 

institui parâmetros normativos para garantir que o exercício profissional do assistente social 

seja realizado de forma qualificada ética e tecnicamente. Assim, estabelece que seja 

obrigatória a existência de espaço físico para a realização de atendimentos aos usuários do 

Serviço Social, com condições condizentes ao que estabelece essa normativa, sendo eles: 

espaço suficiente para abordagens individuais ou coletivas; iluminação adequada ao trabalho 

diurno e noturno; ventilação adequada a atendimentos breves ou demorados e com portas 

fechadas; espaço adequado para colocação de arquivos para a adequada guarda de material 

técnico de caráter reservado; e recursos que garantam a privacidade do usuário naquilo que 

for revelado durante o processo de intervenção profissional. 

Entretanto, o atual cenário do mundo do trabalho tem burlado essas determinações 

profissionais e os assistentes sociais se veem “obrigados” a trabalhar em locais que, muitas 

vezes, encontram-se em desacordo com sua normativa profissional. Mesmo com a intervenção 

dos Conselhos de Classe, os órgãos e instituições empregadoras nem sempre estão dispostos a 

cumprir o que é determinado para que se possibilite tanto a qualidade dos serviços prestados, 

quanto a valorização e a manutenção da saúde do trabalhador que planeja e executa os 

serviços. Santos (2010, p. 696) afirma que 

 

[...] refletir sobre as condições de trabalho tem profundas implicações nas 
condições de vida, de como os indivíduos se movimentam para o 

atendimento de suas necessidades e de como essas condições de trabalho 

promovem ou obstaculizam, no tempo presente, o desenvolvimento da 

individualidade e a formação do sujeito profissional, em sua expressão 

individual e coletiva. 

 

  Segundo Freire (2010, p. 54), a gestão e a organização do trabalho, encontradas 

contemporaneamente, geram o aumento da sobrecarga e desgaste físico e mental do 

trabalhador, principalmente por causa do estresse diante das diversas tarefas complexas 

simultâneas, agravado pelo tempo ditado por computadores, prazos e cumprimento de metas. 
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Aliado a isso, há a carga e o desgaste social, pela imposição de tantas condições e 

insuficientes oportunidades de mudá-las.  

  O trabalhador se vê limitado em suas formas de resistência, até porque a flexibilidade 

encontrada na organização do trabalho evidencia, de um lado, o “trabalhador colaborador” 

que deve colaborar para o crescimento do setor em troca de pífias recompensas e, de outro 

lado, aqueles cujos vínculos são precários e facilmente rompíveis, o que gera conformismo 

diante das atuais determinações por receio de perder o vínculo – existente de forma explícita 

ou não – e passar a vivenciar a realidade do desemprego ao ser incluído no já vasto exército 

industrial de reserva.  

  Essas condições desfavoráveis não estão somente nos ramos da produção ou dos 

serviços, encontram-se, inclusive, no âmbito dos serviços públicos, visto que  

 

As políticas e programas sociais também são impactados, assim como as 
concepções e práticas dos profissionais neles atuantes, entre os quais está o 

assistente social, que também passam a autocensurar-se e a restringir as 

direções mais avançadas dos seus trabalhos (FREIRE, 2010, p. 56). 

 

Diante desse contexto, considera-se que a redução da jornada de trabalho é um dos 

fatores que pode contribuir para amenizar os impactos que o mundo do trabalho tem 

provocado na vida do trabalhador. A redução pode ter como consequências, além da 

diminuição da exploração do trabalho, a regressão nos níveis de desemprego, melhorias na 

qualidade de vida e saúde daquele que vive do trabalho, diminuição do surgimento das 

chamadas doenças ocupacionais, aumento do tempo livre para realização de atividades que 

não estejam relacionadas ao trabalho e que contribuam para o aumento da expectativa de vida. 

Dessa forma, os argumentos para a redução da jornada de trabalho, além da sua dimensão 

histórica na trajetória da classe trabalhadora, englobam dimensões econômicas, sociais e 

individuais. 

Finalmente, ao analisar todo esse contexto de precarização do trabalho, redução de 

recursos públicos para o social e aumento gradativo das doenças ocupacionais, os assistentes 

sociais assumiram de frente a luta pela redução da jornada de trabalho para a categoria e 

obtiveram êxito com a aprovação da Lei 12.317/2010, como forma de externar apoio a uma 

reinvindicação histórica da classe trabalhadora contra a exploração do trabalho, visto que a 

redução da jornada é justificada a partir da necessidade em amenizar os fatores de degradação 
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da vida do trabalhador, da mesma forma que visa ao comprometimento com a melhoria dos 

serviços prestados para os usuários dos seus serviços. Com a aprovação da “Lei das 30 horas”, 

os trabalhadores assistentes sociais, além de contar com o apoio e suporte das entidades 

representativas da categoria, moveram-se para materializar seu direito de jornada de trabalho 

reduzida por meio de ações judiciais contra órgãos e instituições empregadoras que resistem 

em cumprir a redução da jornada de trabalho para estes profissionais. 

 

4.2 Avanços e desafios na luta pela jornada de trabalho de 30 horas para assistentes 

sociais 

 

  A luta dos assistentes sociais pela jornada de 30 horas semanais sem redução salarial 

tem sido constante, assim como historicamente acontece com a luta geral dos trabalhadores 

pela redução da jornada de trabalho. Com a aprovação da Lei 12.317/2010 e a resistência das 

instituições empregadoras desses profissionais em efetivar a referida legislação, conforme 

constatado através das informações dos Observatórios dos Conselhos da categoria, um dos 

caminhos encontrados pelos assistentes sociais para viabilização do seu direito foi a via 

judicial. 

  Algumas ações judiciais disponibilizadas pelo CFESS foram analisadas e 

apresentaram decisões distintas, algumas contrárias e outras favoráveis para a categoria 

profissional, o que demonstra uma espécie de falta de consenso quanto ao entendimento da 

norma jurídica que respalda o assistente social quanto à sua jornada de trabalho. A tabela a 

seguir evidencia, dentre as ações judiciais analisadas, os campos de atuação – no sentido 

macro – dos profissionais que procuraram a justiça e a região do país que mais houve 

incidência de ações judiciais para o cumprimento da lei das 30 horas. 

  

Tabela 1 – Decisões Judiciais Contrárias à jornada de trabalho de 30 horas semanais  

 

Campos 

Regiões 

Setor Público Setor Privado Total 

Federal Estadual Municipal 

Norte -- -- -- -- -- 

Nordeste 01 -- -- -- 01 

Centro-

Oeste 

01 01 -- -- 02 
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Sudeste 02 -- -- -- 02 

Sul 01 -- -- -- 01 

     06 
Fonte: Decisões de processos judiciais. 

 

  A incidência maior na negativa do cumprimento da Lei das 30 horas é no âmbito 

federal, e os casos específicos que são utilizados na tabela se tratam do MPOG, INSS (Rio de 

Janeiro e Rio Grande do Sul), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul 

de Minas Gerais – IFSULDEMINAS, Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). No 

âmbito estadual estão a Secretaria de Estado de Administração e a Secretaria do Estado de 

Saúde, ambas do Mato Grosso. 

  O que pode se considerar de fato é que essas negativas do direito do profissional de 

Serviço Social na esfera federal, especificamente, derivam do posicionamento do MPOG em 

não aderir à alteração na Lei 8.662/93. Houve uma ação judicial ajuizada pelo CFESS contra a 

União Federal justificada pela determinação do cumprimento da Lei 12.317/10. O Conselho 

considerou as seguintes argumentações: a redução da carga horária dos assistentes sociais é 

medida que se impõe por razões de saúde, dado o estresse a que estão submetidos os 

profissionais da área, conforme estudos especializados; a referida lei foi aprovada sem 

prejuízo dos vencimentos da categoria; o artigo 19, § 2º, da Lei 8.112/90, excepciona a regra 

geral das 40 horas semanais do servidor público, ao dispor que esta não se aplica quando a 

duração do trabalho for disciplinada por lei especial, como neste caso; o termo “contrato de 

trabalho” utilizado na lei não pode restringir o direito pleiteado, devido ao caráter genérico da 

expressão, devendo ser aplicado tanto ao âmbito privado como público; o MPOG tenta 

impedir o cumprimento da lei através de orientações normativas, como a Portaria nº 97/2012, 

que admite a implantação das 30 horas, mediante redução dos vencimentos, cuja medida é 

totalmente ilegal, em face do princípio da especialidade das leis, previsto no já citado § 2º, art. 

19, da Lei nº 8.112/90; por fim, o descumprimento da legislação profissional afeta toda uma 

categoria de trabalhador, com possíveis danos de ordem material e psicológica. Em 

contrapartida, o juiz que julgou a ação considerou improcedente o pedido do CFESS, visto 

que, ao seu ponto de vista, a iniciativa dos projetos de lei que tratem do regime e trabalho dos 

servidores públicos pertence ao Presidente da República, como dispõe a Constituição Federal 

de 1988, o que não foi esse o caso, pois a iniciativa foi de um Deputado Federal. Entendeu 

também que qualquer interpretação que admita a aplicação da Lei nº 12.317/2010 aos 



104 

 

servidores públicos, constitui afronta ao dispositivo constitucional. E, por último, afirmou que 

a Lei em questão se aplica ao Direito do Trabalho, não sendo viável às relações jurídicas entre 

a Administração Pública e os ocupantes dos respectivos cargos. Esta decisão foi proferida em 

agosto de 2013, dois anos após a aprovação da Lei, e representa um retrocesso para os anseios 

legais da profissão. 

  Da mesma forma, os julgamentos dos processos que envolveram o IFSULDEMINAS, 

INSS/DF, INSS/RJ e UFMT utilizaram os argumentos de que a redução da jornada a que se 

refere a Lei 8.662/93 aplica-se somente aqueles profissionais com contrato de trabalho regido 

pela CLT, os servidores federais devem seguir a normativa expedida pelo MPOG, para que a 

redução da jornada seja acompanhada da redução salarial, visto que a lei federal aludida não 

foi de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, mas de iniciativa do Poder Legislativo, então 

não se aplica ao caso dos assistentes sociais; foi utilizada ainda a argumentação de que os 

entes federados dispõem de autonomia para se auto-organizarem, o que inclui a gestão de seus 

recursos humanos, no caso, os servidores públicos integrantes de seus quadros funcionais são 

regidos pela Lei 8.112/91, tendo esta prioridade sobre aquela.  

  Ao que parece, a primeira argumentação soa um tanto ilógica à medida que, se a 

categoria se uniu em sua totalidade para a luta da redução da jornada de trabalho devido a 

questões inerentes ao exercício profissional, por que, ao ser aprovada, a lei beneficiaria 

somente uma parte da categoria inserida na iniciativa privada? Levando-se em consideração 

que a maioria dos profissionais de Serviço Social, historicamente, atua na esfera pública, é 

preciso estar atento aos interesses que estão implícitos nessas argumentações, pois a lógica 

capitalista também se faz presente na esfera dos poderes. 

  No decorrer da análise, ficou evidente que os argumentos que compõem as decisões 

judiciais desfavoráveis aos assistentes sociais, em sua maioria, são comuns: primeiro, que a 

jornada de trabalho de 30 horas semanais para os assistentes sociais não se aplica aos 

integrantes da categoria no âmbito da União, que é regido por norma federal própria; segundo, 

que a Lei 8.662/93 alcança apenas os servidores celetistas, por mencionar o termo “contrato 

de trabalho”; e terceiro, que a lei especial deve ser de iniciativa privativa da Presidência da 

República e, nesse caso, como a Lei nº 12.317/2010 teve início na esfera legislativa, na 

Câmara dos Deputados, não poderia ser aplicada aos servidores públicos federais. Mesmo 

diante dos argumentos expostos pelo CFESS, principalmente com respaldo no parecer 

jurídico da sua assessoria jurídica, órgãos federais como o INSS, Universidades Federais e 

Institutos Federais ainda resistem em reduzir a jornada de trabalho dos assistentes sociais, e 
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quando o fazem, seguem a Orientação Normativa do MPOG, isto é, se houver a redução 

mediante escolha do profissional, haverá, da mesma forma, a proporcional redução salarial, o 

que viola explicitamente a legislação que regula a profissão num ato de total desrespeito a 

uma profissão liberal que é regida por legislações, mas que, no fim, o profissional encontra-se 

submetido a um contrato de trabalho, mediante assalariamento. 

Toda essa argumentação utilizada nas ações judiciais, anteriormente explanadas, foi 

alvo de explicação contida no parecer jurídico nº 10/11 do CFESS. Foi encontrado de maneira 

unânime o fato de operadores do direito considerarem que a Lei 12.317/10 volta-se apenas 

para assistentes sociais que atuam na esfera privada, regidos pelo regime da CLT. A 

assessoria jurídica do CFESS especificou que o MPOG, assim como os órgãos que seguiram e 

se respaldavam em sua Orientação Normativa, se utilizam de um formalismo excessivo, 

restritivo e equivocado – nesse caso, entende-se que esse comportamento justifica-se numa 

tentativa de tolher o acesso dos trabalhadores aos seus direitos, devendo estar submetidos à 

lógica neoliberal – ao interpretar o termo “contrato de trabalho” abarcando apenas os 

assistentes sociais cujo regime de trabalho encontra-se regido pela CLT.  

Para Terra (2011, p. 21, grifos da autora), “a lei 12.317/2010 não menciona nem 

especifica a natureza de tal ‘contrato de trabalho’, de forma que, como bem consignado na 

decisão prolatada pelo Juiz de Campinas ‘se a lei não discrimina não cabe ao interprete 

criar distinções sob pena de ilegalidade’”. Ainda como bem explica a autora supracitada, ao 

mencionar o termo “contrato”, a lei faz referência às diversas modalidades contemporâneas de 

inserção do assistente social na atividade profissional. Assim, esse “contrato” deve ser 

considerado em seu conceito genérico, que apresenta como significado qualquer relação de 

trabalho que estabeleça um vínculo jurídico entre dois ou mais sujeitos de direito. Terra 

(2011) cita ainda uma situação exemplo que deve ser aplicada nos casos de negativas para os 

servidores públicos. Para ela, o assistente social, ao assumir um cargo público, firma um 

“contrato” com a Administração Pública, que tem suas cláusulas e regulamentos, descrevendo 

direitos e deveres de ambas as partes, estabelecidos através de instrumentos legais e internos 

que regulam essa relação. Nesse ínterim, é inconcebível o fato de um termo que possui 

interpretações diversas – “contrato de trabalho” –, na órbita da garantia de direitos decaia para 

uma forma de aplicação que venha a prejudicar o direito do trabalhador e impeça que uma lei 

de âmbito nacional seja cumprida de forma justa e equitativa para todos os assistentes sociais 

brasileiros, independente de exercerem suas atividades profissionais no âmbito privado ou 

público. 
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  Por outro lado, em alguns resultados de ações judiciais ou, ao recorrer no processo de 

decisões judiciais contrárias à redução da jornada de trabalho, a categoria também obteve 

êxitos. A tabela a seguir mostra o quantitativo de ações judiciais (disponibilizadas pelo 

CFESS) com decisões favoráveis à aplicação da Lei das 30 horas por região e campo de 

atuação. 

 

Tabela 2 – Decisões Judiciais Favoráveis à jornada de trabalho de 30 horas semanais 

 

Campos 

Regiões 

Setor Público Setor Privado Total 

Federal Estadual Municipal 

Norte 01 - - - 01 

Nordeste - - - - - 

Centro-

Oeste 

01 03 - - 04 

Sudeste 03 01 02 - 06 

Sul 01 - 03 - 04 

 

     15 

Fonte: Decisões de ações judiciais. 

  

 Na tabela 1 foi visto que, dentre as ações judiciais contrárias à aplicação das 30 horas, a 

esfera federal apresentou um número maior que as demais esferas. Em contrapartida, na tabela 

2, houve a mesma incidência, visto que o julgamento dos processos de alguns órgãos da esfera 

federal apresentou uma percepção diferenciada diante das justificativas da primeira tabela. O 

Tribunal Regional Federal da 3ª região – TRF – (São Paulo e Mato Grosso), a Universidade 

Federal de Itajuba (MG), a Universidade Federal de Santa Catarina, o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) e o IFSULDEMINAS, todos após 

intervenção judicial, adequaram a jornada de trabalho para 30 horas para os assistentes sociais 

integrantes dos respectivos quadros de servidores. 

  O IFSULDEMINAS já havia se posicionado contrário à aplicação da jornada de 

trabalho de 30 horas para assistentes sociais, e ao seguir a orientação do MPOG, facultou aos 

profissionais a redução da jornada mediante a redução do salário. Porém, essa decisão foi 

questionada pelos profissionais que entraram com recurso para que esse posicionamento fosse 
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revisto. Por fim, a justiça reconheceu o direito da categoria e determinou a redução da jornada 

de trabalho dos assistentes sociais deste Instituto Federal. 

  Não se pode deixar de destacar que as esferas estadual e municipal, especificamente 

no Centro-Oeste, Sudeste e Sul, também apresentaram um número significativo de 

“aceitação” da nova jornada de trabalho dos assistentes sociais, ainda que uma parte cumpriu 

de maneira “natural” – entenda-se sem intervenção judicial, mas por solicitação direta do 

profissional –, outros sofreram algum tipo de pressão para adequação da jornada. Na esfera 

estadual, órgãos como o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ/GO), o Sistema Prisional 

do estado do Mato Grosso, a Defensoria Pública de São Paulo e a Companhia Imobiliária de 

Brasília (TERRACAP) foram orientados por via judicial – com exceção do TJ/GO, que foi 

solicitação direta do CRESS/GO –, a adequarem a jornada de trabalho dos assistentes sociais, 

a fim de respeitar a legislação que regulamenta a profissão. Os estados do Norte e Nordeste 

que não tiveram apreciação judicial aqui analisada, talvez possam ser justificados pela adesão 

maior de seus municípios à Lei das 30 horas semanais para assistentes sociais. 

  Apesar de a tabela 2 não indicar diretamente que os municípios foram os que aderiram 

de forma mais célere a aplicação da lei das 30 horas semanais para assistentes sociais, os 

Observatórios das 30 horas do CFESS e dos CRESS demonstram claramente esse dado. 

Muitos municípios aderiram gradativamente à nova jornada dos profissionais de Serviço 

Social, e mesmo quando era lançado algum edital de concurso público municipal que ainda 

apresentava a jornada de 40 horas, o CRESS de cada região interviu no sentido da retificação 

para 30 horas, observando a não redução salarial.  

  Em 2011, o município de São Paulo lançou um decreto, de número 51.935 em 19 de 

novembro – após um ano da aprovação da lei mencionada –, em que fixa a jornada de 

trabalho dos titulares dos cargos de Especialistas em Assistência e Desenvolvimento Social – 

Serviço Social em 30 horas semanais, sendo vedada a redução dos vencimentos. O referido 

decreto ainda especifica que as horas trabalhadas além desse limite, a partir de 27/08/10 até a 

data de emissão do decreto, deveriam ser compensadas de acordo com a necessidade do 

serviço, mediante a redução da jornada de trabalho em até duas horas diárias, em acordo com 

a chefia imediata do servidor. Apesar de especificar o cargo, esse decreto se estendeu a todos 

os profissionais de Serviço Social do município, inclusive outros municípios do Estado de São 

Paulo, que se negaram a adequar a jornada para 30 horas, como os municípios de Campinas e 

Jacareí, após intervenção judicial, as autoridades judiciárias tiveram também como respaldo o 

decreto 51.935/11, do município de São Paulo. 
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  Em linhas gerais, os argumentos utilizados pelos operadores do Direito que julgaram 

favoráveis os processos referentes à aplicação da Lei das 30 horas foram os mesmos 

utilizados por aqueles que não concederam à redução, mas sob perspectivas distintas. As 

decisões que determinavam a aplicação da jornada de trabalho de 30 horas para o assistentes 

sociais apresentavam evidente consonância com o que o CFESS esclarece no parecer jurídico 

10/2011, por apresentar os seguintes argumentos: a Lei 12.317/10 que alterou a 8.662/93, em 

momento algum especifica a natureza da contratação – celetista ou estatutário –, o que se deve 

levar em consideração é a qualificação profissional no cargo que ocupa, ou seja, deve ser 

assistente social, pois se a própria Lei não traz interpretação específica, não cabe a terceiros 

fazer, nesse caso, o termo “contrato de trabalho” não está restrito para a esfera privada. Pelo 

fato de a profissão possuir legislação federal que a ampara e regulamenta as condições de 

trabalho e a saúde do trabalhador – e nesse caso, a redução da jornada de trabalho tem 

influência direta nesses pontos –, a recusa do órgão empregador em cumprir a Lei das 30 

horas semanais para assistente social revela-se ilegal e pode causar danos de ordem moral e 

material para o profissional, assim como desenvolver quadros de assédio moral em relação e 

esse trabalhador; esta lei não fere o princípio da autonomia estadual ou municipal por se tratar 

de uma categoria profissional e não de todos os servidores públicos em seu sentido amplo, 

além disso, é uma legislação especial em relação à Lei 8.112/90 – para o caso dos servidores 

públicos federais – e, portanto, aquela prevalece sobre esta, principalmente porque a Lei 

8.112/91 excetua a redução da jornada em casos de legislação específica, que é o caso. 

Destaca-se, ainda, que a Lei de regulamentação da profissão não faz distinção entre os 

profissionais que atuam no setor público e/ou privado, o que se pode distinguir é o fato de que 

possuir a Graduação em Serviço Social e exercer atividade distinta não garante o direito à 

redução da jornada, para isso é necessário que o cargo ocupado seja o de assistente social. 

  Há nesse panorama geral alguns fatores a serem considerados. Primeiro, o fato de que 

todos os processos judiciais aqui analisados derivaram de profissionais que atuam na esfera 

pública – Universidades e Institutos Federais, INSS, Tribunais de Justiça, Prefeituras 

Municipais, Órgãos Estatais, etc –, visto que não se observou nenhuma ação que fosse de 

inciativa de assistente social que trabalhe na esfera privada. A principal interpretação que se 

pontua é que, por ser a maioria dos assistentes sociais servidores públicos estatutários – 

ingresso no serviço através de concurso público –, há certa segurança em pleitear um direito 

que está respaldado numa legislação, principalmente quando se trata da Lei que regulamenta a 

profissão. Nesse contexto, pode não haver tantos casos de assédio moral – mas existem –, no 
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sentido de intimidação do profissional ou ameaças no ambiente de trabalho quanto na esfera 

privada. Quando ocorre no serviço público, o profissional ainda tem a opção de contestar ou 

pedir transferência de setor quando há essa possibilidade. No caso de profissionais que atuam 

na esfera privada – regidos pela CLT –, essa questão se torna mais delicada, devido ao fato de 

maior incidência de perseguição, assédio moral, entre outros fatores que contribuam para que 

o profissional se sinta ameaçado ao ponto de pedir demissão ou se submeta a condições de 

exploração.  

  Com a “fila de espera” de profissionais que são formados em números significativos, 

seja em universidades públicas ou privadas, na modalidade presencial ou educação a distância 

(EAD), a realidade é que o número de cursos de Serviço Social aumentou de maneira 

considerável nos últimos anos. A cada ano, muitos profissionais de Serviço Social são 

“lançados” no mercado de trabalho. Então, se um profissional que não possui estabilidade, 

que trabalha em empresa privada passa a questionar direitos inerentes a sua profissão, mas 

que não condiz com a política empresarial, ele é substituído por outro profissional que está em 

situação de desemprego, esperando uma vaga nesse mercado de trabalho, cuja lógica 

predominantemente capitalista, exige um “exército industrial de reserva” ou “exército 

assistencial de reserva”, conforme expressou Iamamoto, para que os trabalhadores 

desempregados se submetam às condições de exploração no lugar daqueles que não aceitam 

essa realidade, até porque, para o capital, os interesses dos trabalhadores não são relevantes. 

Nessa perspectiva, essa argumentação apresenta um teor negativo da realidade, pois, segundo 

a Lei 12.317/2010, todos os assistentes sociais do país têm direito à redução da jornada de 

trabalho para 30 horas semanais, sem redução do salário e sem previsão de ameaças ou 

perseguições, mas esta é uma realidade que perpassa os campos de trabalho desses 

profissionais, principalmente na esfera privada. 

  Há ainda os casos em que os profissionais possuem salário base de determinado valor 

mais o acréscimo de gratificação pelo caráter do serviço que desenvolve. Se estes 

profissionais passam a questionar a redução da jornada de trabalho, imediatamente é imposto 

a suspensão da gratificação – ainda sob alegação de que não é considerada redução salarial – 

fazendo com que o profissional, que já está habituado a receber determinado salário, não se 

submeta à redução da jornada, por não optar em comprometer suas necessidades materiais. 

Esse é o caso dos assistentes sociais que atuam no Ministério Público de Sergipe.  

 Quando os profissionais optam pela redução, geralmente a tendência é a procura por 

outro vínculo empregatício para suprir as necessidades, aumentado a sua carga de trabalho, 
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estando ainda mais suscetível ao desenvolvimento de doenças ocupacionais. Entretanto, os 

casos de mais de um vínculo não se restringe a esse fator, também é caracterizado pela 

necessidade de melhor remuneração, pois os salários são baixos e muitas vezes não cobrem os 

custos materiais e familiares dos profissionais. 

  Essas são questões que permeiam a discussão sobre a redução da jornada de trabalho e 

que, de forma geral, se remetem às condições de trabalho e saúde dos profissionais, envolvem 

questões mais complexas de desemprego, exploração do trabalho, desvalorização da 

profissão, uma série de fatores que fazem parte do entendimento do “por quê reduzir a jornada 

de trabalho?”. E essas questões não devem ser direcionadas somente à categoria de assistentes 

sociais, elas estão refletidas na luta geral dos trabalhadores. 

  Outro ponto importante que deve ser levado em consideração: o processo de 

organização da categoria profissional. No decorrer da análise, tantos dos documentos 

elaborados pela categoria quanto dos processos judiciais derivados da luta pela efetivação das 

30 horas semanais, percebeu-se um misto de iniciativas que, em geral, pode significar um 

processo de organização mais amplo. No momento de mobilização para aprovação da 

legislação que reduz a jornada de trabalho dos profissionais, visualizou-se de forma explícita 

que foi uma articulação geral das entidades representativas da profissão em conjunto com 

todos os profissionais e estudantes de Serviço Social. Apesar de alguns “desencontros” entre a 

FENAS e o CFESS, por questões políticas e de competências, ambos estavam seguindo um 

caminho comum: a luta pelas 30 horas. A partir da aprovação da Lei, a mobilização voltou-se 

para a efetivação da redução da jornada de trabalho nos campos dos assistentes sociais, e a 

organização conjunta do CFESS/CRESS, sindicatos e profissionais foi crucial para o 

progresso dessa nova fase da luta. Além da ação dos próprios profissionais, em resguardarem 

seu direito junto ao Poder Judiciário; os sindicatos tiveram, por sua vez, uma participação 

também significativa. No total de 21 ações judiciais analisadas, conforme as tabelas 1 e 2, sete 

foram de iniciativa de sindicatos. 

 

Tabela 3 – Ações judiciais de iniciativa de Sindicatos 

Setor 

Decisões  

Setor Público Setor Privado 

Contrárias 03 -- 

Favoráveis 04 -- 
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Total 07 -- 

Fonte: Ações judiciais disponibilizadas pelo CFESS. 

 

  Na tabela 3 pode-se visualizar que, dos processos judiciais que foram de iniciativa de 

sindicatos, a maioria apresentou decisão favorável para os assistentes sociais, ainda que os 

números apresentados sejam baixos. Vale aqui ressaltar que estes sindicatos abrangem as três 

esferas do setor público. Trata-se especificamente dos seguintes: Sindicato dos Servidores 

Públicos da Saúde e do Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso (SISMA/MT), Sindicato 

dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social no Estado do Rio de Janeiro, 

Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e Previdência do Rio Grande do 

Sul, Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Estado de São Paulo 

(SINTRAJUD), Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Campinas 

(SP), Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Jacareí (SP) e Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Canoinhas (SC). 

  Diante desse contexto, o que se percebe é que esses sindicatos que tomaram para si a 

luta pela redução da jornada de trabalho dos assistentes sociais não são específicos dessa 

categoria. São sindicatos que representam os campos de trabalho em que os assistentes sociais 

estão inseridos. Isso pode representar certa “desarticulação política” em termos de 

organização sindical, que possa representar a categoria em sua totalidade e não em campos 

específicos. Essa deficiência na organização político-sindical dos assistentes sociais faz com 

que seja atribuído às entidades representativas da profissão atribuições que não são de sua 

competência. Em linhas gerais, a realidade é que, apesar de ainda existirem sindicatos 

empenhados pelas causas dos trabalhadores, uma parcela significativa deles foi enfraquecido 

desde o período do Estado Novo, e mesmo que tenha se revigorado de certa forma no período 

de redemocratização do país, o mesmo vigor não pode ser reestabelecido diante da nova 

lógica de organização do capital em tempos contemporâneos. Sem aprofundar essa questão – 

que não é o foco do trabalho –, o fato de haver ainda sindicatos que lutem pelas causas dos 

trabalhadores não significa que eles tenham retomado sua identidade e protagonismo. É uma 

causa urgente a reformulação das suas agendas de lutas e estratégias políticas, para que, em 

sentido único, possa consolidar um projeto societário distinto do que se vivencia atualmente. 

  Por fim, apesar de uma parcela da categoria profissional ter conseguido resguardar o 

seu direito, outra parte ainda luta para que a jornada semanal de 30 horas seja efetivada de 
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maneira plena para todos os assistentes sociais do país.  Não há dúvida de que, tanto o CFESS 

e os CRESS quanto os Sindicatos e os próprios profissionais, encontram-se empenhados na 

luta pela materialização desse direito.  

  Além das medidas judiciais, outras foram as estratégias de ação da categoria, como 

deliberado no 39º Encontro Nacional do CFESS-CRESS. Uma das ações determinadas neste 

encontro foi a elaboração de 

um documento sobre o movimento histórico da luta pelas 30 horas. Foi elaborado o livro 

denominado “Direito se conquista: a luta dos/as assistentes sociais pelas 30 horas 

semanais”, divulgado pelo CFESS. A publicação traz em seu bojo textos, inclusive poesias, 

matérias de revista e jornais, bem como diversas fotografias que ilustram cada movimento da 

luta pela aprovação da Lei que garantiu aos assistentes sociais a jornada de trabalho de 30 

horas semanais sem redução salarial. No livro é feito um resgate histórico desde a 

apresentação do Projeto de Lei à categoria, mostra os passos da tramitação do projeto na 

Câmara dos Deputados e no Senado, traz ilustrações do ato público em Brasília e evidencia a 

aprovação do Projeto de Lei por unanimidade no Plenário do Senado. Finaliza com a 

articulação do Conjunto CFESS/CRESS e demais entidades representativas e a mobilização 

da categoria pela sanção presidencial e pela implementação da Lei 12.317/2010 após a sua 

aprovação. O objetivo principal da publicação desse documento foi homenagear todo o 

coletivo da categoria profissional que se empenhou de maneira plena a essa luta que reflete os 

anseios da classe trabalhadora. 

 Dessa forma, muito além dos 10 pontos debatidos no 39º Encontro Nacional do Conjunto 

CFESS/CRESS, citados no início deste capítulo, que foram cumpridos em sua maioria, mas 

ainda não de maneira plena, a mobilização dessa parte da classe trabalhadora – assistentes 

sociais – consolidou tentativas exitosas no sentido da materialização do direito ora pretendido: 

30 horas semanais para todos os assistentes sociais brasileiros. Em termos gerais, o que se 

apreendeu diante desse percurso histórico da categoria pela garantia da redução da jornada é 

que esta, apesar de ser uma luta que ainda encontra-se inconclusa, significa um reflexo da luta 

histórica e geral da classe trabalhadora. Mesmo que o direcionamento da conquista tenha sido 

específica de uma categoria profissional, outras categorias já conseguiram, e isso implica 

considerar o reconhecimento da importância da valorização do trabalho.  Ao passo que o 

Serviço Social tem influência direta na produção e reprodução das relações sociais, significa, 

sem dúvida, que o assistente social possui uma ligação com os demais trabalhadores, 

integrando uma única categoria, o que demonstra que, acima de categoria profissional, são 
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trabalhadores lutando por seus direitos em favor da valorização do trabalho e do trabalhador, e 

contra todas as formas de exploração do trabalho.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Ao discutir trabalho e suas formas de execução, percebe-se claramente que a lógica 

capitalista consome o tempo e a vida útil do trabalhador à medida da elevação do nível de 

exploração do trabalho. Os interesses do capital são sobrepostos a qualquer interesse de 

ordem social que possa vir a proporcionar benefícios para os trabalhadores. E essa lógica tem 

sido cada vez mais constante e naturalizada pelos próprios trabalhadores diante da rotina 

alienante que lhes é posta diariamente. 

  O profissional de Serviço Social, desde a sua inserção na divisão social e técnica do 

trabalho, independente da área em que atua, vivencia as determinações do capital diretamente 

na execução do seu trabalho. Seja nas condições inadequadas em que encontra em seus 

campos de trabalho, no adoecimento gradativo do seu corpo e mente, na impossibilidade de 

atendimento das suas demandas de forma qualificada devido à falta de condições materiais, na 

falta de tempo para se capacitar e aperfeiçoar o seu exercício profissional, enfim, essas são 

causas que justificam as bandeiras de lutas defendidas pelo Serviço Social na busca pela 

igualdade e eliminação das formas de exploração do trabalhador, na ótica de superação dessa 

ordem social vigente.  

A luta e a conquista pela redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais para 

os assistentes sociais constituíram-se num momento histórico na trajetória tanto da profissão 

quanto da classe trabalhadora em geral. Ainda que esta luta esteja inconclusa, pois seus 

objetivos não foram alcançados de maneira plena, já se consegue visualizar os pontos 

positivos e também negativos nesse contexto de redução da jornada. Em termos positivos, a 

conquista pela redução da jornada reflete o comprometimento da profissão com as causas da 

classe trabalhadora, reafirmando o seu direcionamento ético-político. A redução da jornada 

pode também influenciar na diminuição do desemprego. Mas, a principal finalidade a que se 

propõe com a redução da jornada de trabalho é contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida do profissional, pois se supõe que este disporá de mais tempo para realização de 

atividades não relacionadas ao trabalho, assim como haveria preservação e/ou melhoria na 

saúde do trabalhador.  

Entretanto, a inserção no contexto de neoliberalismo e a forma como o capitalismo 

progride, mesmo diante das suas crises, têm levado o ser humano a um estágio de barbárie. A 

partir dessa afirmativa é que os pontos negativos podem ser visualizados. Primeiro, mesmo 
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com a redução da jornada de trabalho, os assistentes sociais continuam a não dispor de 

condições materiais, éticas e técnicas para melhoria da sua intervenção profissional; o 

investimento em recursos humanos, desde as formas de empregabilidade à questão 

remuneratória são insatisfatórias, e aqui pode-se considerar que, tanto o aumento de inserção 

precária do profissional no mercado de trabalho quanto a oferta de salários baixos estão 

diretamente ligados ao fato de o profissional sentir a necessidade de possuir dois ou mais 

vínculos empregatícios, vivenciando uma rotina de insegurança e desgaste físico e mental. 

Esse último fator leva ao aumento de doenças ocupacionais, assim como à depressão, 

decorrente do estresse da rotina de trabalho diária, sob influência da sobrecarga de trabalho e 

do acompanhamento das condições de vida dos usuários. Por último, há a questão do aumento 

da demanda para os profissionais, que deriva do agravamento da questão social nos últimos 

tempos. Nesse sentido, mesmo havendo a redução da jornada de trabalho, os assistentes 

sociais terão que dar conta da mesma demanda, pois a contratação de profissionais tem sido 

menor do que o necessário e há a ausência do número de profissionais adequados para a 

demanda dos serviços sociais, o que leva à intensificação do trabalho a ser realizado num 

menor espaço de tempo e prazos curtos para cumprimentos de metas.  

Diante desse contexto, para além da luta pelo cumprimento da Lei das 30 horas em sua 

plenitude para os profissionais de Serviço Social, deve haver o engajamento em outras frentes 

de luta que estão diretamente ligadas à questão da qualificação e valorização do exercício 

profissional e do próprio trabalhador. As mobilizações e articulações podem e devem ser 

redirecionadas para estabelecer determinada pressão, por exemplo, quanto ao estabelecimento 

de um piso salarial que satisfaça as necessidades dos profissionais e um estudo geral sobre a 

carência de assistentes sociais inseridos no mercado de trabalho para estimular o aumento do 

número de concursos públicos. Outra estratégia seria o melhor aproveitamento dos espaços de 

controle social, junto com os usuários das políticas sociais, para participação direta e ativa nos 

momentos de pactuação de recursos, a fim de proporcionar melhorias nos serviços ofertados 

para os usuários, como também no investimento de estrutura física e material para o 

desenvolvimento do trabalho prestado de forma satisfatória. 

Em linhas gerais, é possível sim afirmar que a redução da jornada de trabalho para os 

assistentes sociais já possibilita visualizar outras etapas a serem superadas, e que a luta tem 

apresentado progressos. A mobilização da categoria profissional em sua totalidade contribuiu 

para que esse avanço acontecesse, o que confirma que as hipóteses apresentadas para nortear a 

pesquisa foram comprovadas. As reflexões apresentadas ao longo do trabalho servirão para 
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dar continuidade a outras questões que foram levantadas e que estão diretamente ligadas à 

redução da jornada de trabalho. Nesse sentido, ao seguir o movimento dinâmico da realidade, 

as discussões ora aqui apresentadas deverão ter continuidade para que a lógica da pesquisa 

possa dar maiores contribuições no que se refere ao exercício profissional do Serviço Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALMEIDA, N. L. T. de; ALENCAR, M. M. T. de. Serviço Social, trabalho e políticas 

públicas. São Paulo: Saraiva, 2011. 

ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do 

trabalho. 2 ed. São Paulo: Boitempo, 2009. 

ARANHA, M. L. M.; JESUS, E. A.; SANTOS, D. R. S. Serviço Social na 

contemporaneidade: uma análise do mercado de trabalho e da intervenção profissional 

do assistente social em Aracaju/Se. Cadernos UFS – Serviço Social. Departamento de 

Serviço Social/UFS. V. 1, n. 1. São Cristóvão: Editora UFS, 2001.  

ARAÚJO, N. M. S. O Serviço Social como trabalho: alguns apontamentos sobre o debate. In 

Revista Serviço Social e Sociedade. Ano XXIX. N. 93. São Paulo, 2008. 

BARROCO, M. L. Ética e Serviço Social: fundamentos ontológicos. São Paulo: Cortez, 

2003. 

BARROS, A. J. P.; LEHFELD, N. A. S. Projeto de pesquisa: propostas metodológicas. 19 

ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 

BEHRING, E. R.; BOSCHETTI, I. Política Social: fundamentos e história. 6 ed. Biblioteca 

básica de Serviço Social. V. 2. São Paulo: Cortez, 2009. 

BOSCHETTI, I. Condições de trabalho e a luta dos (as) assistentes sociais pela jornada 

semanal de 30 horas. In Revista Serviço Social e Sociedade, nº 107. São Paulo: Cortez, 

2011. P. 557-584. 

BRAGA, A. M.. O tempo de trabalho no capitalismo. S.d. Disponível em 

<http://www.estudosdotrabalho.org/anais6seminariodotrabalho/alicebragaejosecanoas.pdf>. 

Acesso em 05/09/2013. 

BRASIL. Lei 12.317 de 26 de agosto de 2010. Acrescenta dispositivo à Lei no 8.662, de 7 

de junho de 1993, para dispor sobre a duração do trabalho do Assistente Social. Brasília, 

2010. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2010/Lei/L12317.htm>. Acesso em 20/02/14. 

_________. Projeto de Lei da Câmara nº 1.890 de 28 de agosto de 2007. Acrescenta 

dispositivo na Lei 8.662 de 7 de junho de 1993 para dispor sobre a duração do trabalho 

do assistente social. Brasília, 2007. Disponível em 

<http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/55062.pdf>. Acesso em 10/12/13. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei da Câmara nº152/2008 (nº 1.890/2007, Casa 

de origem). Acrescenta dispositivo na Lei 8.662 de 7 de junho de 1993 para dispor sobre 

a duração do trabalho do assistente social. Brasília, 2008. Disponível em 

<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=53174&tp=1>. Acesso em 

15/02/13. 

http://www.estudosdotrabalho.org/anais6seminariodotrabalho/alicebragaejosecanoas.pdf%3e.%20Acesso%20em%2005/09/2013
http://www.estudosdotrabalho.org/anais6seminariodotrabalho/alicebragaejosecanoas.pdf%3e.%20Acesso%20em%2005/09/2013
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12317.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12317.htm
http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/55062.pdf
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=53174&tp=1


118 

 

CFESS. Resolução CFESS nº 493/2006 de 21 de agosto de 2006. Dispõe sobre as condições 

éticas e técnicas do exercício profissional do assistente social. CFESS, 2006. Disponível 

em <http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao_493-06.pdf>. Acesso em 20/01/14. 

________. Relatório Final do 39º Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS. 

Florianópolis, 2010. Disponível em 

<http://www.cfess.org.br/arquivos/RELATORIO_FINAL.pdf>. Acesso em 15/02/14. 

_________. Código de ética do/a assistente social e Lei 8.662/93 de regulamentação da 

profissão. 9. ed. rev. e atual. Conselho Federal de Serviço Social: Brasília, 2011a. 

_________. 30 horas semanais para assistentes sociais: Lei federal é pra cumprir! In CFESS 

Manifesta. CFESS, 2011b. Disponível em 

<http://www.cfess.org.br/publicacoes_manifesta.php. Acesso em 12 de fevereiro de 2013. 

_________. Direito se conquista: a luta dos/as assistentes sociais pelas 30 horas semanais 

/ Conselho Federal de Serviço Social - Gestão Atitude Crítica para Avançar na Luta. – 

Brasília: CFESS, 2011c. 

 _________. Parâmetros para atuação de assistentes sociais na política de Assistência 

Social. Brasília: CFESS, 2011d. 

_________. Atribuições privativas do/a assistente social em questão. 1ª edição ampliada. 

Brasília: CFESS, 2012. 

_________. Porque o Conjunto CFESS-CRESS Defende 30 Horas de Jornada Semanal 

para Assistentes Sociais. S.d. Disponível em 

http://www.cfess.org.br/arquivos/documentofavoravel_plc152-2008_final.pdf. Acesso em 

15/02/14. 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). Redução da 

jornada de trabalho no Brasil. Nota técnica nº 16. Março/2006a. Disponível em 

http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BA5F4B7012BAB0CD8FE72AD/Prod02_2006.

pdf. Acesso em 04/09/2013 

__________. A jornada de trabalho no Brasil. 2006b. Disponível em 

http://www3.mte.gov.br/observatorio/Prod02_2006.pdf. Acesso em 15/11/13. 

__________. Reduzir a jornada de trabalho é gerar empregos de qualidade. Nota técnica 

nº 57. Novembro/2007. Disponível em 

http://www.dieese.org.br/notatecnica/notatec57JornadaTrabalho.pdf. Acesso em 15/08/2013. 

FREIRE, L. M. de B. O Serviço Social na reestruturação produtiva: espaços, programas, 

direções e processos de trabalho profissional. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

_________. Métodos e técnicas de Pesquisa Social. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

IAMAMOTO, M. V. Trabalho e indivíduo social: um estudo sobre a condição operária 

na agroindústria canavieira paulista. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao_493-06.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/RELATORIO_FINAL.pdf
http://www.cfess.org.br/publicacoes_manifesta.php
http://www.cfess.org.br/arquivos/documentofavoravel_plc152-2008_final.pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BA5F4B7012BAB0CD8FE72AD/Prod02_2006.pdf.%20Acesso%20em%2004/09/2013
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BA5F4B7012BAB0CD8FE72AD/Prod02_2006.pdf.%20Acesso%20em%2004/09/2013
http://www3.mte.gov.br/observatorio/Prod02_2006.pdf
http://www.dieese.org.br/notatecnica/notatec57JornadaTrabalho.pdf


119 

 

__________. As dimensões ético-políticas e teórico-metológicas no Serviço Social 

Contemporâneo. MOTA, Ana Elizabeth [et al] (orgs). In Serviço Social e Saúde. 2. Ed. São 

Paulo: OPAS, OMS, Ministério da Saúde, 2007. 

__________. Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho e 

questão social. 2. Ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

_________. Projetos profissionais, espaços ocupacionais e trabalho do assistente social na 

atualidade. In Atribuições privativas do/a assistente social em questão. 1ª edição ampliada. 

Brasília: CFESS, 2012. 

IAMAMOTO, M.V; CARVALHO, R. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: esboço 

de uma interpretação histórico-metodológica. 38 Ed. São Paulo: Cortez, 2013. 

JOVCHELOVITCH, M. O processo de descentralização e municipalização no Brasil. In 

Revista Serviço Social e Sociedade, nº 56. São Paulo: Cortez, 1998. 

LESSA, S. O processo de produção/reprodução social: trabalho e sociabilidade. In 

Capacitação em Serviço Social e Política Social. Módulo 2: Crise contemporânea, questão 

social e Serviço Social. Brasília: UNB, 2000. 

__________. Serviço Social e trabalho: porque o Serviço Social não é trabalho. 2 ed. São 

Paulo: Instituto Lukács, 2012. 

LESSA, S.; TONET, I. Proletariado e sujeito revolucionário. 1ª edição. São Paulo: Instituto 

Lukács, 2012. 

MARX, K. O capital: crítica da economia política. São Paulo: Nova Cultural, 1996. 

___________. O capital: crítica da economia política: o processo de produção do capital. 

Tradução de Reginaldo Sant’Anna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. v.1. 

MONTAÑO, C. A natureza do Serviço Social: um ensaio sobre sua gênese, a 

“especificidade” e sua reprodução. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

MOTA, A. E. (org.). O mito da Assistência Social: ensaios sobre Estado, política e 

sociedade. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

NETTO, J. P. A construção do projeto ético-político do Serviço Social. MOTA, Ana 

Elizabeth [et al] (orgs).  In Serviço Social e Saúde. Formação e Trabalho Profissional. 2 ed. 

São Paulo: Cortez, 2007. 

_________. Ditadura e Serviço Social: uma análise do Serviço Social no Brasil pós-64. 15 

ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

_________. Introdução ao estudo do método de Marx. 1 ed. São Paulo: Expressão Popular, 

2011a 

_________. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2011b.  

NETTO, J. P.; BRAZ, M. Economia Política: uma introdução crítica. 8. Ed. Biblioteca 

Básica de Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2012. 



120 

 

ORTIZ, F. da S. G. O Serviço Social e sua Imagem: avanços e continuidades de um 

processo em construção. Tese de doutorado. Rio de Janeiro: UFRJ, Escola de Serviço 

Social, 2007. 

PEREIRA, P. A. P. Política Social: temas e questões. São Paulo: Cortez, 2008. 

RAICHELIS, R. O assistente social como trabalhador assalariado: desafios frente às violações 

de seus direitos. In Revista Serviço Social e Sociedade. Nº 107. São Paulo: Cortez, 2011. 

RICHARDSON, R. J. (et al). Pesquisa Social: métodos e técnicas. 3 ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

SANTOS, S. M. de M. dos. O CFESS na defesa das condições de trabalho e do projeto ético-

político profissional. In Revista Serviço Social e Sociedade, nº 104, p. 695-714. São Paulo, 

2010. 

SANTOS, S. M. dos. Inserção profissional e condições de trabalho de assistentes sociais 

em Sergipe (2011-2012). Relatório Final do Programa de Iniciação Científica Voluntária 

(PICVOL). UFS, 2012. 

SOARES, L. T. Os custos sociais do ajuste neoliberal na América Latina. 2. Ed. São 

Paulo: Cortez, 2002. 

TEIXEIRA, J. B.; BRAZ, M. O projeto ético-político do Serviço Social. In. Serviço Social: 

direitos sociais e competências profissionais. Brasília: Cfess/Abpess, 2010. 

TERRA, S. H. Parecer jurídico nº 10 de 28 de fevereiro de 2011. CFESS, 2011. Disponível 

em <http://www.cfess.org.br/arquivos/parecer-juricido-10-11.pdf>. Acesso em 22/02/14. 

TOMAZELA, N.; GROLLA, P. P. Síndrome de Burnout. 5ª Mostra acadêmica UNIMEP. 5º 

Simposio de Ensino de Graduação. Piracicaba, 2007. Disponível em 

<http://www.unimep.br/phpg/mostraacademica/anais/5mostra/4/264.pdf>. Acesso em 

05/02/14. 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 

educação. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

VARELLA, D. Síndrome de burnout. S.d. Disponível em 

<http://drauziovarella.com.br/letras/s/sindrome-de-burnout/>. Acesso em 15/12/14. 

WERLANG, R.; MENDES, J. M. R. Sofrimento Social. In Revista Serviço Social e 

Sociedade, nº 116, p. 743-768. São Paulo, 2013.  

YAZBEK, M. C. O Serviço Social como especialização do trabalho coletivo. In 

Capacitação em Serviço Social e Política Social. Módulo 2. Brasília: UNB, 2000. 

 

 

 

 

 

http://www.cfess.org.br/arquivos/parecer-juricido-10-11.pdf
http://www.unimep.br/phpg/mostraacademica/anais/5mostra/4/264.pdf
http://drauziovarella.com.br/letras/s/sindrome-de-burnout/


121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

Anexo A - Projetos de lei de autoria do Deputado Federal Mauro Nazif para as 

profissões da Saúde 

 

Número Assunto 

PL 1.890/2007 Acrescenta dispositivo à Lei n° 8.662, de 7 de junho de 1993, para 

dispor sobre a duração do trabalho do Assistente Social – e aqui 

destaca-se que, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de 

Saúde nº 218 de 06 de março de 1997 e a resolução do CFESS nº 383 

de 29 de março de 1999, o assistente social é um profissional de 

saúde. 

PL 1891/2007 Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para 

dispor sobre a duração do trabalho dos enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. 

PL 1.892/2007 Acrescenta dispositivo à Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979, para 

dispor sobre a duração do trabalho do Biomédico. 

PL 2.392/2007 Estabelece a redução da carga horária dos profissionais de 

Enfermagem em 30 horas semanais, sem redução salarial 

PL 4924/2009 Dispõe sobre o Piso Salarial do Enfermeiro, do Técnico de 

Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. 

PL 5.439/2009 Dispõe sobre o piso salarial do Nutricionista. 

PL 5.440/2009 Dispõe sobre o piso salarial dos profissionais de Psicologia. 

PL 5.359/2009 Dispõe sobre o exercício da profissão farmacêutica e do piso salarial 

profissional da categoria, e dá outras providências. 

PL 5.393/2009 Dispõe sobre o piso salarial do Fisioterapeuta e do Terapeuta 

Ocupacional, cuja alteração da Lei nº 6.316, de 1975 fixa o piso 

salarial em R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais). 

PL 5.394/2009 Altera a Lei nº 6.965, de 9 de dezembro de 1981, a fim de dispor 

sobre o piso salarial do Fonoaudiólogo. 

PL 1.996/2011 Altera a Lei n.º 4.119, de 27 de agosto de 1962, para dispor sobre a 

jornada de trabalho dos psicólogos. 
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Anexo B – Ofício CRESS Goiás 19a REGIÃO - FISC Nº 08/2014 
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Anexo C - Visitas realizadas em 2013 e levantamento da carga horária de cada 

instituição 
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Anexo D – Ofícios elaborados pelo CRESS/SE relacionados a Lei 12.317/10 
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Anexo E – Instituições orientadas pelo CRESS/SE para cumprimento da Lei 12.317/10 
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Anexo F – Carta aberta ao governador do Paraná e aos empregadores 
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Anexo G - Órgão e instituições que já aderiram as 30 horas para assistentes sociais no 

Paraná 

 

1. Apae Paranaguá 

2. Associação Agentes da Paz – AGEPAZ – Paranavaí 

3. Associação Canaã de proteção aos Menores de Guarapuava 

4. Associação Casa de Apoio Irmão Cirilo – Francisco Beltrão 

5. Associação Centro Oeste do Paraná de Estudos e Combate ao Câncer – ACOPECC – 

Guarapuava 

6. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Arapongas 

7. Associação San Julian de Amigos e Colaboradores de Piraquara 

8. CAPS de Campo Magro 

9. Casa de Maria – Assistência à Criança e Adolescente – Toledo 

10. Centro de Atenção Psicossocial 1 (CAPS I) de São Mateus do Sul 

11. Centro de Educação Profissional Comendador Umberto Scarpa – Piraquara 

12. Centro de Referência de Assistência Social – Boa Esperança 

13. Centro Social Marello – Curitiba 

14. COHAB – CT 

15. Companhia Municipal de Habitação de Cascavel – COHAVEL 

16. Companhia Paranaense de Energia – Copel 

17. Consórcio Intermunicipal de Saúde CIS/AMUNPAR – Paranavaí 

18. Cooperativa Agroindustrial Nova Produtiva 

19. CRAS de Campo Largo 

20. CRAS de Ibiporã 

21. CRAS de Irati-PR 

22. CRAS de Palmeira 

23. CRAS de Piên 

24. CRAS de Rebouças-PR 

25. CRAS de São José da Boa Vista 

26. Departamento de Assistência Social de Mangueirinha 

27. Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional – FEPE -Curitiba 

28. Instituto Nossa Senhora Aparecida de Umuarama 

29. Lar Preservação da Vida de Maringá 

30. Legião da Boa Vontade – Ponta Grossa 

31. Legião da Boa Vontade- Maringá 

32. Petrobrás Distribuidora S/A de Curitiba 

33. Prefeitura de Engenheiro Beltrão 

34. Prefeitura de Quitandinha 

35. Prefeitura de São Mateus do Sul 

36. Prefeitura de São Miguel do Iguaçu 

37. Prefeitura Municipal de Ângulo 

38. Prefeitura Municipal de Curitiba 

39. Prefeitura Municipal de Entre Rios do Oeste 

40. Prefeitura Municipal de Foz do Jordão/PR 
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41. Prefeitura Municipal de Ibiporã 

42. Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul 

43. Prefeitura Municipal de Mangueirinha 

44. Prefeitura Municipal de Maringá 

45. Prefeitura Municipal de Medianeira 

46. Prefeitura Municipal de Nova Esperança 

47. Prefeitura Municipal de Paranaguá 

48. Prefeitura Municipal de Pinhais 

49. Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba 

50. Prefeitura Municipal de Umuarama 

51. Sanepar – Companhia de Saneamento do Paraná 

52. Secretaria Municipal de Administração de Telêmaco Borba 

53. Secretaria Municipal de Assistência Social De Campo Bonito 

54. Secretaria Municipal de Assistência social de Piraquara 
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Anexo H – Portaria 1322 do CRESS/PR 
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Anexo I – Lista do Observatório das 30 horas do CRESS/MG 

 

Instituições Federais 

1) Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – Belo Horizonte 

2) Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – Varginha 

3) Centro Viva Vida Zilda Arns – Teófilo Otoni 

4) Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU – Belo Horizonte 

5) Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais – CRESS 6ª Região 

6) Escola Estadual Novo Horizonte – Educação Especial – Uberlândia 

7) Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia – FAEPU (Centro de 

Referência Nacional em Hanseníase – CREDESH) 

8) Hospital das Clinicas – HC 

9) Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – Belo Horizonte (via liminar judicial) 

10) Ministério Público – Coordenadoria Regional da Infância e da Juventude – 

Governador Valadares 

11) Presídio Regional de Barbacena 

12) Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais 

13) Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

14) Universidade Federal de Viçosa – UFV 

15) Universidade Federal de Uberlândia – UFU 

16) Universidade Federal do Triângulo Mineiro – Uberaba 

 

 

Órgãos Estaduais 

 

1) Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A (Ceasa Minas) 

2) Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig 

3) Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB/MG – Belo Horizonte 

4) Emater-MG 

5) Minas Gerais Administração e Serviços S/A – MGS 

6) Ministério Público – Coordenadoria Regional da Infância e da Juventude de 

Governador Valadares 

7) Ministério Público de Minas Gerais – MPMG 

8) Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG 

 

 

Órgãos Municipais 

 

1) Centro de Ensino Superior de Conselheiro Lafaiete 

2) Centro de Especialidades Médicas da Santa Casa de Belo Horizonte – CEM 

3) Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Curvelo – CREAS 

4) Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Pedro Leopoldo CREAS 

5) Centro de Referência Especializado da Assistência Social Três Marias – CREAS 

6) Centro de Referencia de Assistência Social de Amparo do Serra – CRASS 
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7) Centro de Referência de Assistência Social de Areado - CRASS 

8) Centro de Referência de Assistência Social de Campo Azul – CRAS 

9) Centro de Referência de Assistência Social de Campos Gerais – CRAS 

10) Centro de Referência de Assistência Social de Capitão Enéas – CRAS 

11) Centro de Referência de Assistência Social Carangola – CRAS 

12) Centro de Referência de Assistência Social de Divinolândia de Minas – CRAS 

13) Centro de Referencia da Assistência Social de Divinópolis – CRAS 

14) Centro de Referencia da Assistência Social de Entre Folhas – CRAS 

15) Centro de Referência de Assistência Social de Ferros – CRAS 

16) Centro de Referência de Assistência Social de Governador Valadares – CRAS 

17) Centro de Referência De Assistência Social de Itumirim – CRAS 

18) Centro de Referência de Assistência Social de Itutinga – CRAS 

19) Centro de Referência de Assistência Social de Jequitinhonha – CRAS 

20) Centro de Referência De Assistência Social de São Gotardo – CRAS 

21) Centro de Referência de Assistência Social de Mantena – CRAS 

22) Centro de Referência de Assistência Social de Medina – CRAS 

23) Centro de Referência de Assistência Social de Minduri – CRAS 

24) Centro de Referência De Assistência Social de Nova Módica – CRAS 

25) Centro de Referência da Assistência Social de Oliveira – CRAS 

26) Centro de Referência da Assistência Social de Paula Cândido – CRAS 

27) Centro de Referência da Assistência Social de Pedralva – CRAS 

28) Centro de Referência de Assistência Social de Santo Antônio do Rio Abaixo – 

CRASS  

29) Centro de Referência de Assistência Social de São João da Lagoa – CRAS 

30) Centro de Referência de Assistência Social de Viçosa – CRAS 

31) Centro de Saúde Dr. Jefferson Rios de Joaquim Felício 

32) Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora – CESAMA 

33) Consórcio Intermunicipal de Atenção a Criança e ao Adolescente da Comarca de 

Tarumirim – Engenheiro Caldas 

34) CREAS da Prefeitura de Almenara 

35) CREAS da Prefeitura de Araçuaí 

36) CREAS da Prefeitura de Barbacena 

37) CREAS da Prefeitura de Pompéu 

38) Departamento do Programa Bolsa Família de São Francisco 

39) Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS 

40) IPSERV - Uberaba 

41) Hospital Municipal Dr. Raimundo Gobira - Teófilo Otoni 

42) Prefeitura Municipal de Água Boa 

43) Prefeitura Municipal de Andrelândia 

44) Prefeitura Municipal de Araújos 

45) Prefeitura Municipal de Areado 

46) Prefeitura Municipal de Arcos 

47) Prefeitura Municipal de Aricanduva 

48) Prefeitura Municipal de Arinos 

49) Prefeitura Municipal de Barão de Cocais 

50) Prefeitura Municipal de Betim 

51) Prefeitura Municipal de Boa Esperança 
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52) Prefeitura Municipal de Buenópolis 

53) Prefeitura Municipal de Buritizeiro 

54) Prefeitura Municipal de Camanducaia 

55) Prefeitura Municipal de Carandaí 

56) Prefeitura Municipal de Carrancas 

57) Prefeitura Municipal de Coqueiral 

58) Prefeitura Municipal de Conceição do Pará 

59) Prefeitura Municipal de Congonhas 

60) Prefeitura Municipal de Contagem 

61) Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano 

62) Prefeitura Municipal de Datas 

63) Prefeitura Municipal de Divinésia 

64) Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães 

65) Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá 

66) Prefeitura Municipal de Ervália 

67) Prefeitura Municipal de Esmeraldas – Hospital Municipal 25 de Maio 

68) Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá 

69) Prefeitura Municipal de Francisco Sá 

70) Prefeitura Municipal de Frei Gaspar 

71) Prefeitura Municipal de Gonçalves 

72) Prefeitura Municipal de Governador Valadares 

73) Prefeitura Municipal de Guaxupé 

74) Prefeitura Municipal de Ibirité 

75) Prefeitura Municipal de Itabirito 

76) Prefeitura Municipal de Jequeri 

77) Prefeitura Municipal de João Pinheiro 

78) Prefeitura Municipal de Machacalis 

79) Prefeitura Municipal de Machado 

80) Prefeitura Municipal de Mariana 

81) Prefeitura Municipal de Minas Novas 

82) Prefeitura Municipal de Montes Claros 

83) Prefeitura Municipal de Mutum 

84) Prefeitura Municipal de Nanuque 

85) Prefeitura Municipal de Nova Lima 

86) Prefeitura Municipal de Oliveira 

87) Prefeitura Municipal de Palmópolis 

88) Prefeitura Municipal de Patrocínio 

89) Prefeitura Municipal de Poços de Caldas 

90) Prefeitura Municipal de Ressaquinha 

91) Prefeitura Municipal de Romaria 

92) Prefeitura Municipal de Salinas 

93) Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia 

94) Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Monte 

95) Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Rio Abaixo 

96) Prefeitura Municipal de São Gonçalo Rio Abaixo 

97) Prefeitura Municipal de São José da Lapa 

98) Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso 
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99) Prefeitura Municipal de São Sebastião da Vargem Alegre 

100) Prefeitura Municipal de São Thomé das Letras 

101) Prefeitura Municipal de Turmalina 

102) Prefeitura Municipal de Varginha 

103) Policlínica Centro Sul de Belo Horizonte 

104) Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social de Veredinha 

105) Secretaria Municipal de Assistência Social de Capelinha 

106) Secretaria Municipal de Assistência Social de Cônego Marinho 

107) Secretaria Municipal de Assistência Social de Governador Valadares 

108) Secretaria Municipal de Assistência Social de Indianápolis 

109) Secretaria Municipal de Assistencia Social de Itapecerica 

110) Secretaria Municipal de Assistência Social de Pedra Azul 

111) Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Casca 

112) Secretaria Municipal da Assistência Social de Sadoá 

113) Secretaria Municipal de Assistência Social de Teófilo Otoni 

114) Secretaria Municipal de Assistência Social de Varjá de Minas 

115) Secretaria Municipal de Assistência Social de Varjão de Minas 

116) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Açucena 

117) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Montes Claros 

118) Secretaria Municipal de Saúde de Sabinópolis 

119) Serviço de Acolhimento Institucional de Betânia – Montes Claros 

120) UIS - Policlínica de Patrocínio 

 

Instituições Privadas 

 

1) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Arinos/MG 

2) Associação Municipal de Apoio Comunitário de Juiz de Fora 

3) Associação São Francisco de Assis – Jequitinhonha 

4) Casa de Caridade de Alfenas N. Sra. do Perpétuo Socorro (Santa Casa de Alfenas) 

5) Companhia Siderúrgica Nacional de Congonhas 

6) GPA Construção Pesada e Mineração – Juiz de Fora 

7) HY Brazil Energia S/A – Divinópolis 

8) Ferrous Resources do Brasil S/A de Congonhas 

9) Fundação Hospitalar Doutor Moisés Magalhães Freire – Pirapora 

10) Fundação Sidertube – V&M do Brasil – Belo Horizonte 

11) INCED – Governador Valadares 

12) Hospital e Maternidade São José – Conselheiro Lafaiete 

13) Hospital Philadelfia – Teófilo Otoni 

14) Hospital Unimed - Belo Horizonte 

15) Hospital Universitário Alzira Velano – Alfenas 

16) Indústria de Embalagens Santana S/A – INPA 

17) Mascarenhas Barbosa Roscoe  S/A 

18) MLT Engenharia de Projetos Ambientais LTDA 

19) ORTENG Equipamentos – Betim 

20) Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas 

21) Previminas – Belo Horizonte 
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22) Serviço Social da Industrial – SESI 

23) Sociedade Civil Casas de Educação de Belo Horizonte 

24) Universidade Vale do Rio Doce 

 

ONGs e entidades sem fins lucrativos 

 

1) Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas 

2) Associação de Assistência Social João Emílio – Juiz de Fora 

3) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Areado – APAE 

4) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curvelo – APAE 

5) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaxupé – APAE 

6) Associação de Integração Social de Itajubá – AISI 

7) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Santa Luzia 

8) Associação dos Servidores Municipais da Prefeitura de Belo Horizonte – ASSEMP 

9) Associação dos Servidores Municipais de Betim – ASMUBE 

10) Associação Educacional Escolápia Feminina – Escola Madre Paula e Colégio São José 

11) Associação Franciscana de Educação e Assistência Social de Belo Horizonte 

12) Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social de Belo Horizonte 

13) Associação São Miguel Arcanjo de Barbacena 

14) Beneficência Franciscana de Belo Horizonte 

15) Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais – CAA/MG 

16) Casa de Andréia – Congonhas 

17) Casa Bom Pastor de Guaxupé 

18) Casa da Acolhida Marista de Uberaba 

19) Casa de Andreia – APAE – Congonhas 

20) Casa da Criança e Casa Transitória de Guaxupé 

21) Casa do Menino – Uberaba 

22) Centro de Assistência Social "Educandário do Santíssimo Redentor" – Sacramento 

23) Centro de Educação Infantil Marta Carneiro – Uberaba 

24) Colégio Frei Orlando de Belo Horizonte 

25) Colégio Imaculada Conceição de Leopoldina 

26) Colégio Santo Antônio de Belo horizonte 

27) Fundação de Apoio ao Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora 

– FHU 

28) Fundação Carlos Chagas 

29) Fundação Comunitária Tricordiana de Educação de Três Corações 

30) Fundação Cultural de Belo Horizonte 

31) Fundação Geraldo Correa e Hospital São João de Deus de Divinópolis 

32) Fundação Obras Sociais da Igreja da Boa Viagem – Belo Horizonte 

33) Fundação Sidertube – João Pinheiro 

34) Hospital Dr. Hélio Angotti – Uberaba 

35) Hospital Escola de Itajubá 

36) Hospital Felício Rocho de Belo Horizonte 

37) Hospital Imaculada Conceicao de Curvelo 

38) Hospital Psiquiátrico Espírita de Uberaba 

39) Hospital Santa Casa de Guaxupé 

40) Hospital São Vicente de Paulo de Águas Formosas 
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41) Instituto dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora de Belo Horizonte 

42) Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas 

43) ITAKA – Ordem Religiosa das Escolas Pias Padres Escolapios de Belo Horizonte 

44) Lar da Caridade – Uberaba 

45) Lar Geriátrico Frei Zacarias de Belo Horizonte 

46) Legião da Boa Vontade de Ipatinga 

47) Pastoral do Menor Nacional – CNBB 

48) Projeto Fred – Contagem 

49) Santa Casa de Caridade de Diamantina 

50) Santa Casa de Misericórdia de Itajubá 

51) Santa Casa de Misericórdia de Lavras 
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Anexo J - Ações ajuizadas pela Assessoria Jurídica do CRESS/MG, relativas ao 

requerimento de adequação da Lei das 30 horas. 

 

 Concurso  Nº do Processo 
 Tutela 

 Antecipada 

 Situação Atual 

(05/02/2014) 

 Hemomimas  177070820134013800  Indefererida  Contestação apresentada 

 Prefeitura de Belo 

Horizonte 
 605063720114013800  Indeferida 

 Julgado 

improcedente/Apelação 

 Instituto Federal do Norte 

de Minas 
 32038020124013800  Indeferida 

 Aguarda cumprir carta 

precatória 

 Prefeitura de Belo 

Horizonte 
 288892520124013800  Indeferida  Aguarda citação da FDC 

 Prefeitura de Luminárias  23436920134013808  Deferida 
 Aguarda expedição de 

mandado 

 Prefeitura de Cachoeira de 

Minas 
 15948020124013810  Indeferida 

 Abertura de prazo para 

impugnação 

 Prefeitura de Córrego 

Fundo 
 17454320124013811  Indeferida  Concluso para sentença 

 Prefeitura de Andradas  16606020124013810  Deferida 
 Aguarda cumprir carta 

precatória 

 Fhemig  550220720124013800  Deferida  AI interposto pela Fhemig 

 Prefeitura de Porteirinha  14169820124013821  Indeferida  Concluso para sentença 

 UFMG  306903920134013800  Indeferida  Impugnação apresentada 

 Seplag   675460220134013800  Indeferida  Aguarda intimação 

 Sedese  499007620134013800  Indeferida  Aguarda citação 

 

 Unifei 

  

 550220720124013800  Deferida  - 
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Anexo K – Moções públicas em apoio aos assistente sociais do Rio de Janeiro. 
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Anexo L – Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro de 30 de outubro de 2013 

 

 

 

 


