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1. Resumo 

O presente Projeto de Iniciação Científica tem como objetivo tratar das 

condições e relações de trabalho do assistente social no âmbito do modo de 

produção capitalista, que ao longo do tempo vem configurando amplas e profundas 

transformações. Com o surgimento do novo sistema socioeconômico, ocorreram 

mudanças que alteraram o funcionamento da sociedade, especificamente no 

mercado de trabalho, na organização sindical e nas relações de trabalho, podendo 

ser visualizadas por inúmeras inseguranças que atingem a classe trabalhadora.  

2. Introdução 

O estudo que ora está sendo desenvolvido pauta-se na abordagem do processo 

atual da precarização do trabalho que afeta as categorias profissionais, destacando 

a situação dos assistentes sociais no Estado do Rio de Janeiro1, em particular na 

Região Médio Paraíba2. Pode-se afirmar que desde as últimas décadas do século 

XX o mundo do trabalho tem sido marcado por amplas e profundas transformações, 

sobretudo nas relações sociais de produção, em face de uma conjuntura histórica de 

crise do capitalismo. Neste sentido, o projeto que ora se apresenta, busca 

compreender as seguintes questões: Quem são os assistentes sociais que 

trabalham na Região Médio Paraíba do Estado do Rio de Janeiro? Como as 

mudanças no mundo do trabalho, em especial nesta região, afetam o mercado de 

trabalho do assistente social? Como a precarização se manifesta sobre as relações 

e condições de trabalho dos assistentes sociais? Quais são as implicações e 

tensões, face aos desafios de materialização do Projeto Ético-Político Profissional, 

nesse cenário? 

3. Objetivo Geral 

 

                                                           
1
 Segundo o Censo (2010), o Estado do Rio de Janeiro, com uma área de 43.864,3 km², está dividido 

em 92 munícipios e apresenta uma população de 14.367.083 habitantes. De acordo com o Centro de 
Informação e Dados do Rio de Janeiro (CIDE), órgão da Secretaria de Estado de Planejamento, estes 
munícipios estão divididos em oito regiões geográficas, quais sejam: Região Metropolitana; Baía de 
Ilha Grande; Baixada Litorânea; Centro-Sul; Médio Paraíba; Norte; Noroeste e Serrana. 
2
 Esta região possui uma área de 6.203.4 km², e, é composta por 12 (doze) municípios, são eles: 

Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das 
Flores, Valença e Volta Redonda. 



- Identificar como se processam as relações e condições de trabalho dos assistentes 

sociais inseridos em diferentes espaços sócio ocupacionais na Região Sul 

Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. 

Objetos Específicos 

- Conhecer as relações e condições de trabalho dos assistentes sociais da Região 

Médio Paraíba do Estado do Rio de Janeiro 

- Analisar as situações de precarização identificadas no exercício profissional e nas 

relações e condições de trabalho dos assistentes sociais. 

- Refletir sobre a condição do assistente social como trabalhador assalariado e as 

aplicações e tensões decorrentes face aos desafios de materialização do Projeto 

Ético-Político Profissional. 

4. Metodologia 

Definiu-se como estratégia para a realização deste estudo pesquisa bibliográfica 

e de campo a partir das abordagens quantitativa e qualitativa. A primeira etapa 

refere-se ao levantamento bibliográfico sobre o tema em questão em busca do seu 

aprofundamento. Concomitante a esta etapa e, em prosseguimento ao trabalho de 

investigação, a segunda etapa se constitui da realização de um mapeamento dos 

profissionais e a aplicação de um questionário semi-estruturado, o que permitirá 

traçar o perfil sócio-demográfico dos profissionais desta região. A terceira etapa 

corresponderá a seleção, o agendamento e a realização de entrevista semi-

estruturada com os assistentes sociais.  

5. Desenvolvimento  

 

Para a realização das etapas do Projeto de Iniciação Cientifica, são realizadas 

reuniões semanais a fim de possibilitar a integração dos participantes (8 alunos/as 

no total). Os participantes foram separados, inicialmente, em pequenos grupos com 

o objetivo de fazerem levantamentos bibliográficos em diferentes âmbitos. Depois 

dessa etapa concluída, elaboraram um questionário para enviar aos profissionais da 

região e até o dado momento estão sendo realizadas as análises dos questionários 

respondidos. 



6. Resultados preliminares 

O caminho percorrido na pesquisa, até a data presente: a) levantamento 

bibliográfico em livros, revistas, internet e em anais de congressos como ENPESS, 

ABEPSS e CBAS. b) Aplicação de um questionário semiestruturado (online) aos 

profissionais da Região Médio Paraíba do Rio de Janeiro. Importante pontuar que 

fora recebido da Seccional do Conselho Regional de Serviço Social uma listagem 

com 956 profissionais. Deste total, 94 profissionais vieram sem o endereço 

eletrônico. Deste modo, foram enviados 862 e-mails com uma carta-convite e um 

questionário, bem como com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. No 

entanto, deste total de e-mails enviados, 104 voltaram. Vale ressaltar que para estes 

104 e-mails fora feita uma nova tentativa, mas eles tornaram a voltar. Acredita-se 

que esses e-mails tenham voltado pelo fato dos profissionais não mais usarem o 

endereço eletrônico informado ao CRESS, pois ao recebermos a listagem nos 

informaram que a lista estava desatualizada. Desse modo, na realidade foram 

enviados 758 e-mails. Assim, no período de 1(um) mês, tivemos como retorno o total 

de 117 questionários respondidos. Contudo, a análise e interpretação dos dados, 

que se encontra em andamento, em relação aos objetivos propostos e ao objeto da 

pesquisa estão sendo sistematizados através de gráficos e tabelas de frequência 

simples. 
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