
 

AS OUVIDORIAS COMO ESPAÇO PARA ATUAÇÃO DOS ASSISTENTES 
SOCIAIS 

 

Francine Tainá Costa de Oliveira
1
 

Márcia Terezinha de Oliveira
2
 
 

Resumo: Este artigo apresenta a pesquisa realizada sobre a atuação do Serviço Social no 
processo de trabalho das Ouvidorias, visando à garantia de direitos, o controle social e a 
participação popular na perspectiva de efetividade das políticas públicas. O estudo parte da 
descrição do processo de atuação do Assistente Social no enfrentamento das expressões da 
questão social e da importância das Ouvidorias na construção e fortalecimento de políticas 
públicas como também indicar possíveis contribuições do Serviço Social nesse processo de 
trabalho.  
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INTRODUÇÃO 

Ao desvelar sobre a atuação do Serviço Social nas Ouvidorias, foi 

necessário um estudo sobre os caminhos que levaram a construção do Canal 

da Ouvidoria e sobre a importância do controle social e da participação popular 

nas politicas públicas. 

Desse modo, constituindo-se a Ouvidoria como um novo espaço de 

atuação do assistente social, mas ainda desconhecido por uma grande parcela 

da população e da própria profissão, buscou-se evidenciar a importância dessa 

temática para a categoria dos assistentes sociais, trazendo maior clareza às 

demandas atribuídas ao Serviço Social nas Ouvidorias. 

Pode-se afirmar que as Ouvidorias caracterizam-se como um canal de 

comunicação direta entre o cidadão e a administração pública, de forma a 

promover o exercício da cidadania e fortalecer busca por melhorias da 

qualidade dos serviços prestados. 

 Tem por função democratizar informações que levem o sujeito à plena 

consciência da sua situação e que lhe garanta autonomia para escolher os 

melhores rumos para seus problemas e também que o subsidie para tomar 

decisões fundamentadas, estando essas características diretamente ligadas às 

competências do Assistente Social, o que o credencia por sua vez como 

profissional capacitado a atuar nas Ouvidorias. 
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As Ouvidorias como espaço de Controle e Participação Social 

A relevância desse estudo está em evidenciar as possibilidades de 

atuação do profissional de Serviço Social em Ouvidoria, pois a partir da 

Constituição Federal de 1988 as politicas públicas passam a ter como premissa 

a participação popular e o controle social e, nesse sentido, surgem as 

Ouvidorias para dar voz às demandas apresentadas pela população usuária, 

de forma a garantir direitos e a prestação de serviços pelo Estado. Atualmente, 

as Ouvidorias são espaços que favorecem o controle sobre o setor público e 

privado através do acolhimento de manifestações da sociedade em geral.  

Também na Constituição federal no artigo 5º, inciso XXXIII do capitulo I - 

dos Direitos e Deveres Individuais e coletivos dispõem que: 

 
Todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
Estado (BRASIL, 1988) 
 

Em alguns casos o usuário das politicas publica não acessão direito por 

não ter a informação dos caminhos que devem percorrer ou por não ter a 

garantia de um espaço para receber as orientações adequadas.  

 

Segundo afirma Cardoso (2010, p. 12): 

 

A ouvidoria pública assume importante papel: o de ampliar a inclusão 
social, servindo de instrumento promotor não somente da igualdade de 
direitos formais, mas, também, da igualdade de oportunidade e acesso, 
colaborando, assim, na construção da garantia da cidadania, 
fundamental para o processo de consolidação da democracia.  
 

Desta forma entendemos que o trabalho profissional e a função da 

Ouvidoria não se restringem ao atendimento, pois trata-se de uma importante 

ferramenta tanto para a população usuária como para a gestão de politicas 

publica, pois possibilitam a realização de um diagnóstico a partir das 

manifestações apresentadas, assim subsidiando de forma efetiva a tomada de 

decisões. 

 O Ouvidor precisar ter como premissa de trabalho o sigilo, realizar a  

escuta qualificada, apurar os fatos e  de forma criteriosa analisar a procedência 

das manifestações, assegurando que os fatos apresentados sejam resolvidos 



 

de forma rápida, sempre se norteando nos parâmetros da imparcialidade e da 

justiça.  

Entendo a importância desse espaço, apresentaremos a seguir as 

particularidades que o profissional Assistente social possui que o credencia a 

atuar em uma ouvidoria.  

 

As Ouvidorias como espaço para atuação do assistente social 

 Possuindo formação específica no enfrentamento da questão social, o 

Assistente Social é o profissional que detém conhecimento teórico e prático 

sobre as políticas sociais de forma qualificada, sendo capaz de orientar os 

usuários a acessar direitos, a realizar uma acolhida e escuta qualificada, de 

modo a possibilitar uma mediação entre as demandas apresentadas e as 

instituições publicas. A partir das manifestações recebidas nas Ouvidorias é 

possível ter um importante indicador para a gestão, e auxiliar no 

aprimoramento de processos de trabalho e serviços. 

Considera-se que o assistente social, ao assumir a Ouvidoria, deve consolidar 
os dados obtidos nos atendimentos por meio de relatórios e coletivizá-los no 
conselho diretor da unidade e/ou direção da unidade, bem como estabelecer 
articulação com os conselhos de saúde (da unidade e local) para que as 
demandas sejam analisadas coletivamente e as respostas tenham impacto no 
funcionamento da unidade e na política de saúde, por meio das mudanças 
necessárias. (CFESS, 2010) 
 
 

Assim, Silva (1995, p.72) destaca que:  
 

O Movimento de Reconceituação do Serviço Social, a partir da perspectiva 
hegemônica, no contexto da América Latina, impõem aos assistentes sociais a 
necessidade de ruptura com o caráter conservador que deu origem à profissão, 
calcado no atrelamento às demandas e interesses institucionais, e coloca como 
exigência a necessidade de construção de uma nova proposta de ação 
profissional, tendo em vista as demandas e os interesses dos setores 
populares que constituem, majoritariamente, a clientela do Serviço Social.  

 

Na contemporaneidade um dos maiores desafios que o Profissional 

Assistente social enfrenta é compreender  as múltiplas expressões da questão 

social e as diferentes demandas no qual esse profissional é convidado a atuar.  

 
O Serviço Social tem na questão social a base de sua fundação como 
especialização do trabalho. Questão social apreendida como o conjunto das 
expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma 
raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se 



 
mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se 
privada, monopolizada por uma parte da sociedade. (IAMAMOTO, 2007, p. 27) 

 

É dever do Estado garantir o acesso da população à rede de serviços, 

sendo assim, é função do Estado e das políticas que por ele são formuladas a 

oferta do atendimento com qualidade viabilizando a participação popular e 

controle social. Todavia, é importante registrar que nem sempre a formulação 

das políticas publica correspondem de forma satisfatória às demandas dos 

usuários que cada vez são maiores e diversificadas. Concordamos com Carlos 

Montaño (2011, p. 158) que: 

Para se desempenhar profissionalmente (seja o Assistente Social ou outros 
profissionais da área social) não pode nem deve se ter uma perspectiva parcial 
da realidade: a “perspectiva do Serviço Social”, ou a do “Sociólogo”, ou de 
“Economia” etc., [...] O profissional comprometido, critico e competente deve 
adotar a perspectiva da totalidade, procurando apreender a realidade concreta 
na sua complexidade. 

 

A partir do exposto, no que se refere às principais dimensões de atuação 

do Serviço Social, constata-se que a Ouvidoria é um campo onde o profissional 

Assistente Social pode intervir, pois as Ouvidorias são espaços para 

estabelecer a comunicação entre os usuários e a instituição, estabelecendo 

assim uma articulação entre o cidadão e a gestão, que tem por objetivo 

melhorar a qualidade dos serviços prestados. (CFESS, 2010). 

As demandas são apresentadas individualmente e entre suas atribuições 

estão: receber as solicitações, reclamações, denúncias, elogios e sugestões 

encaminhadas pelos cidadãos e levá-las ao conhecimento dos órgãos 

competentes. 

Conforme Iamamoto (2001, p.31): 

 

[...] é importante desenvolver a capacidade de ver nas demandas 
individuais, as dimensões universais e particulares que elas contém. 
O desvelamento das condições de vida dos sujeitos atendidos 
permite ao assistente social dispor de um conjunto de informações 
que, iluminadas por uma perspectiva teórico-crítica, lhe possibilita 
apreender e revelar as novas faces e os novos meandros da questão 
social que desafia a cada momento no seu desempenho profissional 
diário. É da maior importância traduzir esta reflexão no “tempo miúdo 
do trabalho cotidiano”, como diz Yasbek, pois a questão social está aí  
presente nas diversas situações que chegam ao profissional como 
necessidade e demandas dos usuários dos serviços: na falta de 
atendimentos às suas necessidades na esfera de saúde, da 
habitação, da assistência, nas precárias condições de vida das 
famílias, na situação dos moradores de rua, na busca dos direitos 
trabalhistas e previdenciários por parte dos trabalhadores rurais, na 



 
violência doméstica, entre inúmeros outros exemplos. Importa ter 
clareza que a análise macroscópia sobre a questão social, tal como 
efetuada acima, expressa uma realidade que se materializa na vida 
dos sujeitos. Este reconhecimento permite ampliar as possibilidades 
de atuação e atribuir dignidade ao trabalho do Assistente Social, 
porque ele não trabalha com fragmentos da vida social, mas com 
indivíduos sociais que condensam a vida social [...] 
 
 

As demandas recebidas individualmente no espaço de uma Ouvidoria 

devem ser analisadas na gestão, sendo um processo contínuo e dinâmico, que 

envolve ações planejadas, execução e avaliação de serviços, bem como um 

compromisso na construção de respostas às necessidades apresentadas. Tal 

construção deve ser delineada e realizada com fundamentação teórica, 

metodológica e de dados da realidade, para não comprometer a ação 

demandada, visto que o indicador social permite o desenho de uma nova 

gestão social.  

Os indicadores sociais possibilitam informações importantes no que se 

refere à gestão de políticas públicas, e desse modo permite avaliar de que 

forma e como estamos executando, além da maneira de como devemos agir, 

em relação aos valores e alcance dos objetivos previamente identificados, pois 

Ouvidorias são importantes fontes de indicadores sociais no que se refere à 

qualidade do serviço prestado à população. 

Algumas reflexões devem ser levantadas junto a Ouvidoria como canal 

de comunicação direto entre o usuário e a instituição. As críticas e sugestões 

são apresentadas individualmente, sem levar em consideração que as 

dificuldades e impasses vividos pelos usuários são coletivos e portanto, exigem 

respostas coletivas. (CFESS, 2010) 

Ao retomar a discussão já travada acima, de que um assistente social 

crítico e propositivo exige um determinado perfil: que seja um profissional que 

atua nas expressões da questão social, formulando e implementando 

propostas para seu enfrentamento, por meio de políticas sociais públicas, cabe 

o seguinte questionamento: seria esse o perfil do profissional que atua nas 

Ouvidorias da Saúde?  

A atuação na Ouvidoria não é uma atribuição privativa dos assistentes 

sociais, podendo ser realizada por outras categorias profissionais.  

Conforme Oliveira (2000, p.24):  



 

 

[...] o acesso direto às informações e aos atos administrativos, bem 
como o registro de reivindicações do cidadão, são mecanismos dos 
mais baratos e de impacto social amplo e significativo. O cidadão 
informado passa a fornecer dados quanto às condições de prestação 
de serviços, apontar falhas, priorizar suas necessidades, propõem 
alternativas, contribuindo assim com elementos para a elaboração de 
políticas públicas [...] 
 
 

Outro aspecto importante na atuação do Serviço Social na Ouvidoria 

refere-se à mobilização, participação social e a articulação com movimentos 

sociais, tanto para fortalecer os fóruns e/ou conselhos como para estabelecer 

relações com determinadas demandas institucionais, bem como para discutir 

políticas publicas e traçar alternativas para a garantia dos direitos sociais. O 

acesso à informação é um direito do usuário e está relacionado ao controle 

social nas políticas publicas e na efetivação dos direitos sociais, o que vai de 

encontro ao que estabelece o Código de Ética dos Assistentes Sociais na 

relação com os usuários: 

 

5º - São deveres do assistente social nas suas relações com os 
usuários:  
a) contribuir para a viabilização da participação efetiva da população 
usuária nas decisões institucionais;  
b) garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e 
consequências das situações apresentadas, respeitando 
democraticamente as decisões dos usuários, mesmo que sejam 
contrárias aos valores e às crenças individuais dos profissionais, 
resguardados os princípios deste Código;  
c) democratizar as informações e o acesso aos programas 
disponíveis no espaço institucional, como um dos mecanismos 
indispensáveis à participação dos usuários; d) devolver as 
informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários, no 
sentido de que estes possam usá-los para o fortalecimento dos seus 
interesses; 
 
 

Cabe ressaltar que o profissional assistente social, tendo como objeto a 

questão social através de sua intervenção, é capaz de possibilitar o exercício 

da cidadania dos usuários e o aprimoramento de sua participação nas relações 

sociais e comunitárias.  

 

Considerações finais  

O espaço da Ouvidoria, deve ser o elo entre as instituições públicas e as 

demandas dos usuários, visando possibilitar a obtenção de orientações e 



 

encaminhamentos diversos, assegurando o acesso a direitos que muitas vezes 

a população não alcança por falta de informação e/ou das diferentes e diversas 

dificuldades de acesso aos serviços.  

Desse modo, faz-se necessário ampliar a discussão sobre as 

contribuições que o profissional Assistente Social pode realizar atuando em 

Ouvidorias.  

Ficou perceptível que, através das Ouvidorias é possível levantar e 

analisar indicadores sociais que sinalizam o direcionamento da gestão pública 

de forma mais efetiva no atendimento das solicitações, bem como de revisão 

na organização e protocolos de serviços públicos. E com relação ao 

questionamento sobre as formas de contribuição do Serviço Social ao processo 

de trabalho na Ouvidoria, é que o Assistente Social, por possuir em suas 

competências as dimensões ético-politica, teórica-metodológica e técnico-

operativa, é capaz de identificar, nas manifestações apresentadas 

individualmente no espaço da Ouvidoria, uma expressão do contexto coletivo 

na qual se configuram.  

A abordagem das Ouvidorias públicas se constitui em um assunto ainda 

considerado novo no campo das pesquisas acadêmicas, bem como no debate 

do exercício profissional, o que pode ser comprovado pelo registro da primeira 

Ouvidoria brasileira ser datada de 1986, assim um campo ainda a ser 

explorado na perspectiva do Serviço Social.  

Espera-se ter contribuído de alguma forma, no acréscimo, mesmo que 

mínimo, para profissionais interessados sobre o assunto. É recomendável que 

hajam mais estudos pormenorizados voltados para essa temática, no sentido 

de ampliar o conceito sobre a efetividade das Ouvidorias nas politicas publicas 

e sobre a atuação do Assistente Social neste espaço. 
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