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RESUMO 

O presente estudo busca investigar e apreender as relações de trabalho 

precarizadas, no século XXI, e as implicações para o Serviço Social, inclusive 

no Brasil; o qual foi possível por meio de pesquisa bibliográfica-exploratória. A 

metamorfose na transição do modo de produzir – trabalho material sendo 

substituído pelo imaterial - do sistema capitalista surge para ressignificar a 

forma de acumular capital, ou seja, de explorar a força de trabalho a níveis 

surpreendentes. É essa conjuntura que traz à tona a nova morfologia do 

trabalho, fenômeno multifacetado que precariza as relações de trabalho em 

todas as suas faces, inclusive acirrando as condições de vida e de reprodução 

da classe trabalhadora. Este cenário causa rebatimentos diretos ao Serviço 

Social visto que é uma profissão atuante por meio das políticas sociais e de 

uma perspectiva interventiva para com seus usuários, além de ter compromisso 

firmado pelo seu projeto ético-político com a classe-que-vive-do-trabalho. Ao 

mesmo tempo em que a demanda por serviços aumenta, ampliando o trabalho 

do profissional de Serviço Social, este precisa lidar com a precarização de seu 

próprio trabalho: a dicotomia entre ser trabalhador assalariado - e, portanto, ser 

subordinado à gestão de determinada instituição – e dar respostas aos sujeitos 

de sua ação profissional. É nessa perspectiva que a importância da dimensão 

política da profissão deve ser reforçada. Em tempos de cortes de gastos 

sociais e de ataque a direitos adquiridos, o trabalhador experimenta com mais 

intensidade as novas formas de ser do trabalho: informalidade, terceirização, 

intensificação e até mesmo quarteirização. Diante disso, encontramos uma 

classe trabalhadora mais fragilizada em sua essência, desmotivada, 

pauperizada. Neste momento é imprescindível a atuação do assistente social, 

como sujeito dotado de competência ético-política, no cotidiano das classes 

subalternas. A busca por novas formas de luta e de resistência dá sentido ao 

trabalho do profissional do Serviço Social.  

 

Palavras-chave: Nova morfologia do trabalho; Precarização; Relações de 

Trabalho; Serviço Social; Dimensão política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present study seeks to investigate and apprehend precarious working 

relationships in the 21st century and the implications for Social work, including 

in Brazil; which was possible through bibliographic-exploratory research. The 

metamorphosis in the transition from the mode of production - material labor 

being replaced by the immaterial - of the capitalist system arises to re-signify 

the form of accumulating capital, that is, of exploiting the labor force. It is this 

situation that brings to light the new morphology of work, a multifaceted 

phenomenon that precarizes labor relations in all its faces, even exacerbating 

the conditions of life and reproduction of the working class. This scenario 

causes direct refutations to the Social Service since it is an active profession 

through social policies and an interventional perspective towards its users, in 

addition to being committed by its ethical-political project with the class-that-

lives- job. At the same time that the demand for services increases, expanding 

the work of the Social Work professional, he needs to deal with the 

precariousness of his own work: the dichotomy between being a salaried worker 

- and therefore being subordinated to the management of a certain institution - 

and give answers to the subjects of their professional action. It is from this 

perspective that the importance of the political dimension of the profession must 

be strengthened. In times of social spending cuts and attacks on acquired 

rights, the worker experiences more intensely the new forms of work being: 

informality, outsourcing, intensification and even quarantine. Faced with this, we 

find a working class that is more "weak" in its essence, unmotivated, 

pauperized. At this moment it is essential the social worker, as a subject 

endowed with ethical-political competence, in the daily life of the subaltern 

classes. The search for new forms of struggle and resistance gives meaning to 

the professional intervention of Social Work. 

 

Keywords: New morphology of work; Precariousness; Work relationships; 

Social work; Political dimension. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

O Serviço Social é uma profissão classificada no rol das Ciências 

Sociais Aplicadas, uma área que surge com a especialização do trabalho 

coletivo, logo de pronto, suma formação superior que alarga a visão crítica de 

mundo impregnada pela lógica capitalista de mercado; sobre o ter e o ser; “ser 

alguém na vida”, trabalhar para se tornar um bom cidadão. Quando se parte 

dessas premissas não existe ainda a noção que você é parte de uma totalidade 

que se mostra cruel: vender a sua força de trabalho e desta, ser extraída a 

mais-valia – a base material da constituição da riqueza social. Trabalhamos a 

vida toda apenas para pagar contas e consumir? O sistema capitalista é 

desvelado sob as lentes do Marxismo - base teórica que sustenta a formação e 

o trabalho dos assistentes sociais – contribuindo para edificar o projeto 

profissional e superar o olhar parcial, fragmentado, sobre a realidade. 

Durante toda a graduação se pode apreciar disciplinas sobre filosofia, 

economia política, sociologia e história que nos incitam a pensar sobre a 

sociedade inserida no modo de produção capitalista, de uma forma crítica, 

entendendo suas estratégias sob a perspectiva do materialismo histórico. 

Desde disciplinas como “Dinâmica Capitalista e Questão Social” e “Formação 

Sócio-Histórica do Brasil I”, disciplinas de início, até “Tópicos Contemporâneos 

do Serviço Social”, perpassando por “Política Social I”, “Classes e Movimentos 

Sociais”, “Processo de Trabalho” entre outras presentes na formação 

acadêmica, há a captação do sentido da centralidade do trabalho como forma 

de modificar a natureza a nosso favor, para nossa reprodução, transformando-

a em valor de uso, segundo Marx (1988). 

Como o sentido do trabalho como satisfação das necessidades perde 

sua essência no capitalismo, o embate entre capital e trabalho nos traz a 

questão social, expressa por suas múltiplas facetas que são de fundamental 

importância para a categoria profissional, por ser objeto do trabalho 

profissional. O Serviço Social se insere e atua nesse cenário como profissão 
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interventiva que é, em prol da “classe-que-vive-do-trabalho” (ANTUNES, 2013), 

compromisso firmado por seu projeto ético-político.  

No estágio curricular obrigatório há a aproximação com a lógica 

capitalista e as expressões da questão social, lócus que permite compreender 

o concreto pensado, a centralidade do trabalho, porém, também, como essa 

centralidade é deturpada por um sistema que somente visa lucro, acima 

principalmente, do processo civilizatório e das necessidades básicas comuns a 

todos os seres humanos.  

Neste cenário, as expressões da questão social se apresentam de forma 

rude, sobretudo quanto ao trabalho: dezenas de explorados pela extração da 

mais-valia; tantos outros desempregados que compõem o exército de 

trabalhadores de reserva. Ao final, sempre girava em torno de ter ou não um 

emprego, uma profissão. O tema trabalho se tornou um foco. 

Ao trazer o tema para a atualidade, com o recorte do século XXI no 

Brasil, vemos uma sociedade cada vez mais corroída pelo acirramento das 

condições de trabalho e da vida: a sempre constante necessidade do capital se 

reinventar e se modernizar a custa da classe trabalhadora. Para isso lança mão 

de variadas estratégias, enquanto mexe as peças do tabuleiro que é a luta de 

classes, envolvendo Estado, sociedade civil e até mesmo atuando sob 

legislações que a muito pareciam consolidadas, rompendo, por exemplo, com o 

princípio do direito adquirido1. Desse modo, há implicações diretas para o 

Serviço Social como profissão que realiza seu trabalho através da execução de 

políticas sociais, de mobilização, que atuam sob os efeitos da questão social e 

é de importância significativa um trabalho acadêmico que analise e mostre as 

consequências do capitalismo, particularmente o financeiro, que precariza as 

relações de trabalho atuais e as subjuga a sua lógica, trazendo a profissão 

antigas demandas revestidas de modernidade. 

Moraes (2016) realiza uma densa investigação sobre a influência dos 

rebatimentos políticos e ideológicos da ofensiva neoliberal no século XXI, que 

acabam por moldar também a política de educação, sobretudo o ensino 

 

1 Observa-se a decomposição de direitos adquiridos, especialmente com a reforma trabalhista 
e previdenciária, ao mudar as regras e gerar novas normas de transição de um modelo para 
outro alterando as condições estabelecidas para os trabalhadores ‘protegidos’ pela legislação 
anterior. 
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superior. Ora, é de grande interesse para o sistema capitalista que se forme um 

profissional alinhado com as novas perspectivas para o mercado de trabalho. 

Um sujeito acrítico, multifuncional, flexível. Essa visão abarca também os 

profissionais do Serviço Social, principalmente por essa categoria ter legitimado 

o compromisso com a classe trabalhadora e estar em constante contato com 

usuários que vivenciam a exploração de sua força de trabalho e acirramento de 

suas condições de vida. Dessa maneira, existe uma ameaça constante sob as 

dimensões da profissão de assistente social, principalmente a ético-política, 

tensionando para que o sentido analítico, da totalidade da realidade, seja 

substituído pelo imediatismo, pela produção quantitativa, pelo empirismo. 

Durante os três períodos de estágio supervisionado essas contradições 

se desvelam. Ao perpassar pelo o estágio na Política de Assistência Social – 

no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) - e, depois, na Política 

de Saúde – no Posto de Urgência (PU), pôde-se constatar similaridades quanto 

a precarização das relações de trabalho, tanto para o usuário, quanto para a 

equipe de assistentes sociais. Em grande maioria, os profissionais eram 

contratados: viviam sob a constante insegurança do desemprego a qualquer 

momento, principalmente se não apresentassem um trabalho de acordo com o 

requerido pelo grupo político que ocupava o poder. Essa conjuntura 

prejudicava a autonomia e a capacidade de luta do profissional de Serviço 

Social. As demandas dos usuários, quase sempre, se alinhavam com a perda 

do emprego, com a insegurança no mundo do trabalho por só terem ocupações 

temporárias – os “bicos” – e, portanto, sem nenhum direito trabalhista. 

Precisavam do programa Bolsa Família, de cesta básica, as vezes como único 

meio de provento, além de grande procura por cursos de capacitação para 

conseguir um emprego; na área da saúde eram os adoecimentos e acidentes 

de trabalho. 

Yazbek (2014) elucida a importância da autonomia dos assistentes 

sociais perante a instituição e seus usuários, para a construção da hegemonia. 

É a partir da capacidade de enxergar o ser social em sua totalidade que 

podemos proceder com um trabalho profissional de qualidade. Porém, o curso 

das mudanças em prol da flexibilização e da intensificação do processo de 

trabalho, quer transformar tanto o trabalho do profissional de Serviço Social – 

que seja de forma imediatista, robotizada, despolitizada – quanto à trajetória de 
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seus usuários que devem se adequar as mudanças do mercado de trabalho. 

Podemos presenciar esse movimento com o corte de gastos sociais e 

consequente perda/redução de políticas públicas e, até mesmo, direitos sociais 

a muito adquiridos pela luta dos trabalhadores. Dessa maneira, o estudo aqui 

apresentado se mostra de grande relevância, pois as expressões da questão 

social se endurecem ainda mais com a nova morfologia do trabalho 

(ANTUNES, 2011). 

Para discutir o tema foram traçados objetivos pertinentes a análise da 

precarização das relações de trabalho no Brasil e as implicações para o 

Serviço Social, no século XXI. Para dar conta da análise foi preciso descrever o 

cenário do mundo da produção e do trabalho e suas mudanças, de forma geral, 

desde o advento da reestruturação produtiva e seus rebatimentos, que também 

chegaram ao país. Dessa forma, foi possível mostrar o domínio do capital 

sobre as esferas que determinam as relações de trabalho e analisar as 

demandas e o enfrentamento da categoria profissional frente às relações de 

trabalho precarizadas. Para isso, este trabalho possui referencial teórico 

composto por pesquisa bibliográfica e exploratória, recorrendo a diversos 

autores de expressiva importância para o Serviço Social e para a crítica do 

modo de produção capitalista. De acordo com Gil (2008), a pesquisa 

bibliográfica é produzida a partir de material já elaborado, abrangendo livros e 

artigos científicos sobre o tema investigado. Tem como vantagem poder 

pesquisar uma gama de fenômenos muito mais ampla e desenvolver, 

esclarecer, e até mesmo agregar um debate mais atual ao tema. Como estudo 

exploratório, foram utilizados dados e indicadores sociais de fontes como o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD - e Atlas do 

Desenvolvimento Humano, bem como também referências autorais da área de 

Serviço Social e do tema trabalho. 

O trabalho se estrutura em dois capítulos. No primeiro buscou-se 

desvelar o modo de produção capitalista e seu funcionamento dependente de 

ciclos de crise e retomada; dando destaque a crise dos anos de 1970 que 

redefiniu as relações de trabalho ao instaurar a nova morfologia do trabalho, 

subjugando a classe trabalhadora com consequências como a intensificação, a 

informalidade, a terceirização etc. São apresentadas as trajetórias do 

neoliberalismo ao neodesenvolvimentismo, com particularidades do Brasil. 
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No segundo capítulo é discutido como a nova forma de ser da categoria 

trabalho atinge o Serviço Social atual e seus usuários – a população brasileira. 

A perda da capacidade da dimensão política – devido aos processos 

institucionais de otimização, quantidade de resultados a apresentar com 

rapidez - atrelada a diminuição da agenda social por meio de cortes das 

políticas públicas, dificulta o trabalho do assistente social. É apresentada a 

conjuntura de ter seu trabalho “aprisionado” aos novos modelos de gestão das 

instituições, perpassando a dicotomia entre ser trabalhador assalariado e 

atender as demandas postas, como a pauperização da classe trabalhadora 

nesse período de reestruturação capitalista. Mostra-se também, diante do 

exposto, os desafios e a necessidade da dimensão ético-política da profissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A CRISE DO CAPITAL E A NOVA MORFOLOGIA DO TRABALHO 

 

Contrariamente, entretanto, às teses que advogam o fim do trabalho, 

estamos desafiados a compreender o que venho denominando a 

nova polissemia do trabalho, sua nova morfologia, isto é, sua forma 

de ser [...] (ANTUNES, 2011, p. 104). 
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1.1 A crise do capital contemporâneo 

 

 

O modo de produção capitalista (MPC) figura de forma maciça na 

maioria das nações existentes, tendo não apenas uma configuração 

econômica, mas também atuando sob as relações sociais e culturais; na 

entrada do século XXI já pode ser visto como um sistema planetário (NETTO E 

BRAZ, 2006). 

A divisão social do trabalho e a propriedade privada dos meios de 

produção são essenciais para o capitalista obter lucros – objetivo principal do 

capitalismo – ou seja, este faz uso do trabalho a seu favor, mas não participa 

do processo de produção de mercadorias, compra a força de trabalho que 

produzirá sua riqueza. Esta última, fonte da exploração do 

trabalho,caracterizada por Marx como mais-valia2. De acordo com Netto e Braz 

(2006, p. 84), as classes fundamentais do “modo de produção capitalista 

caracterizam-se pela posse ou não dos meios de produção; a classe capitalista 

tem a propriedade enquanto o proletariado dispõe de sua força de trabalho que 

é vendida ao capitalista em troca de salário”. 

Para os autores a existência dessas duas categorias de homens não é produto 

de um acidente qualquer ou de uma lei da natureza:  [...] “ela resulta de um 

processo histórico que se operou do final do século XV até meados do século 

XVIII, constituindo a acumulação primitiva ou originária [...]” (NETTO E BRAZ, 

2006, p.86). 

A acumulação primitiva de capital é o movimento histórico que 

possibilitou a condição fundamental do surgimento do MPC: a relação 

capital/trabalho. Observa-se que até hoje, com o seu desenvolvimento e 

aparecimento de novas estratégias de conservação do status quo, essa relação 

 

2 De acordo com Bottomore (2001, p. 227) a “extração de mais-valia é a forma específica que 
assume a exploração sob o capitalismo, a differentiaspecificado modo de produção capitalista, 
em que o excedente toma a forma de LUCRO e a exploração resulta do fato da classe 
trabalhadora produzir um produto líquido que pode ser vendido por mais do que ela recebe 
como salário. Lucro e salário são as formas específicas que o trabalho excedente e o trabalho 
necessário assumem quando empregado pelo capital. Mas o lucro e o salário são, ambos, 
DINHEIRO e, portanto, uma forma objetificada do trabalho que só se torna possível em função 
de um conjunto de mediações historicamente específicas onde o conceito de mais-valia é 
crucial. 
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continua sendo indispensável ao organismo social do capitalismo 

(BOTTOMORE, 2001; NETTO e BRAZ, 2006). 

Netto e Braz (2006) sustentam com base na obra de Marx que: 

 

A força de trabalho, durante a jornada de trabalho, produz mais valor 

que aquele necessário à sua produção/reprodução, valor esse 

expresso no salário; assim, mesmo pagando o valor da força de 

trabalho, o capitalista extrai da jornada de trabalho do trabalhador um 

excedente (a mais-valia, fonte do seu lucro). Numa palavra, do valor 

criado pela força de trabalho, a parte que excede o valor de sua 

produção/reprodução é apropriada pelo capitalista – a relação 

capital/trabalho, personalizada na relação capitalista/proletário, 

consiste, pois, na expropriação (ou extração, ou extorsão) do 

excedente devido ao produtor direto (o trabalhador): é nessa relação 

de exploração que se funda o MPC (NETTO E BRAZ, 2006, p.101). 

 

Como se observa, a extração de mais-valia através da exploração da 

força de trabalho gera o lucro, fundamental para a manutenção do MPC. E só é 

possível esse movimento em busca da geração de riqueza ao lançar mão de 

mecanismos de extorsão do trabalho vivo. Ora, como não pode explorar o 

capital constante, suga o capital variável de todas as formas possíveis3. 

O MPC controla todas as esferas do processo de trabalho à medida 

que institui salários – que vale o necessário para reprodução da força de 

trabalho; dita o ritmo das jornadas de trabalho para que produza lucro 

excedente e nesse ponto, se for necessário, intensifica a atuação para 

aumentar a criação de valor. De acordo com Netto e Braz (2006, p.113) quando 

o processo de trabalho está subordinado realmente ao capital, o trabalhador 

perde o controle desse processo e assim o capital encontra terreno fácil para 

melhorar a produção de excedente. É importante também destacar que a 

distribuição da riqueza socialmente produzida é gerida pelo modo de produção 

e, portanto, o capitalismo subjuga sua lógica em detrimento dos trabalhadores. 

Para acumular cada vez mais e melhor, o capitalista não pode esgotar 

seus lucros apenas para satisfazer necessidades pessoais, o que significa, por 

outro lado, investir parte da mais-valia adquirida em insumos que melhorem a 

 

3 De acordo com Martins (2015) “a relação capital constante e capital variável surge intrínseca 
a esse processo [de produção]”. O primeiro, o capital constante, responsável pela inovação e 
produção, expresso nos meios de produção, não pode sofrer refração. De outro lado, o capital 
variável, correspondente ao valor que é utilizado para o pagamento dos salários, que tem o seu 
valor aumentado no processo produtivo. 
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produção – e isso aponta investimento nos capitais variável e constante. Não 

se encerra, puro e simples, na produção, mas sim na reprodução desse capital: 

a acumulação de capital. Nesse sentido, a acumulação depende da exploração 

da força de trabalho; é apenas com a mais-valia que o capital consegue 

melhorar e expandir os processos de acumulação. Isso rebate diretamente no 

trabalhador coletivo e nas estratégias que serão usadas para tirar maior 

proveito de sua força de trabalho (NETTO E BRAZ, 2006). 

Os autores contribuem à reflexão a comporem que: 

 

O processo de acumulação estimula e, ao mesmo tempo, é 

estimulado por inovações tecnológicas, na medida em que estas 

permitem aos capitalistas a redução dos seus custos; vimos 

rapidamente que o capitalista recorre à inovação para responder à 

pressão dos trabalhadores; mas também sugerimos ali que a 

inovação é um recurso do capitalista na concorrência com os seus 

pares. Ora, aqueles capitalistas que mais acumulam encontram-se 

melhor posicionados para enfrentar a concorrência - por isso, a 

acumulação aparece tão conectada aos progressos tecnológicos e 

igualmente por isso se explica o extraordinário desenvolvimento das 

forças produtivas no MPC (NETTO E BRAZ, 2006, p.130). 

 

É também importante destacar, 

 
Eis por que a tendência do capital, em seu movimento, é de 

concentrar-se: cada vez mais capital é necessário para produzir mais 

mais-valia. Essa tendência de concentração do capital faz com que 

os grandes capitalistas acumulem uma massa de capital cada vez 

maior (NETTO E BRAZ, 2006, p.130). 

 

Dessa maneira, fica claro o impacto da acumulação de capital na 

realidade da classe trabalhadora. Ao mesmo tempo em que controla os ritmos 

do processo de trabalho, os intensificando, emprega o uso da tecnologia com 

máquinas e robôs que realizam parte das atividades. É correto afirmar que tal 

acumulação é responsável direta pelo exército industrial de reserva – massa de 

trabalhadores que não encontra comprador de sua força de trabalho. Porém, 

segundo Netto e Braz (2006, p.134) “o desemprego em massa não resulta do 

desenvolvimento das forças produtivas, mas sim do desenvolvimento das 

forças produtivas sob as relações sociais de produção capitalistas”. 

Entretanto, não é somente o desemprego que assola o conjunto dos 

trabalhadores; há uma crescente pauperização desta classe, característica 
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presente na essência do MPC. Netto e Braz (2006, p. 136) acrescentam ao 

debate que o “sistema capitalista não é somente produção e reprodução de 

mercadorias e de mais-valia, mas também é produção e reprodução de 

relações sociais”, está assentado no trabalho assalariado e exploração da força 

de trabalho, colocando-se em confronto com o proletariado; as duas classes 

essenciais: os sujeitos que dispõem de recursos para ter os meios de produção 

e comprar a força de trabalho para produzir mercadorias, e do outro lado, os 

que se veem forçados a vender esta força, pois é o único bem que possuem. 

Netto e Braz (2006, p. 137) analisam que:  

 
Desde a constituição da base urbano-industrial da sociedade 

capitalista, o que tem resultado da acumulação é, simultaneamente, 

um enorme crescimento da riqueza social e um igualmente enorme 

crescimento da pobreza. Da dinâmica do MPC – ou se se quiser, da 

sua lógica – resulta que o avanço da acumulação polarize, de um 

lado, uma gigantesca massa de valores e, de outro, uma imensa 

concentração de pobreza. 

 

Em outras palavras, a riqueza social produzida fica sob o domínio da 

classe capitalista enquanto coexiste com uma pobreza cada vez mais 

abrangente: milhares que não tem acesso a bens e serviços essenciais a uma 

vida digna. Essa é a lei geral da acumulação capitalista, que nos leva a 

“questão social” vista aqui como as mazelas que surgem do embate entre 

capital versus trabalho, inerente ao MPC. 

No interim do movimento do capital percebe-se que a dinâmica 

capitalista expressa pela perpetuação do comando da produção pelo capital, 

seus principais mecanismos de funcionamento e, principalmente, como esse 

protagonismo afeta os que necessitam sobreviver pela venda de sua força de 

trabalho. A partir deste ponto, é necessário discorrer sobre as crises 

econômicas que afetam a classe trabalhadora em uma proporção maior que a 

classe dos capitalistas, ou seja: 

 
A análise teórica e histórica do MPC comprova que a crise não é um 

acidente de percurso, não é aleatória, não é algo independente do 

movimento do capital. Nem é uma enfermidade, uma anomalia ou 

uma excepcionalidade que pode ser suprimida no capitalismo. 

Expressão concentrada das contradições inerentes ao MPC, a crise é 

constitutiva do capitalismo: não existiu, não existe e não existirá 

capitalismo sem crise (NETTO E BRAZ, 2006, p.157). 



20 
 

 

As crises clássicas no capitalismo duram mais que os tempos de 

crescimento e, basicamente, tem duas funções principais: reduzir as conquistas 

sociais dos trabalhadores organizados e reorganizar a produção de modo que 

volte a gerar uma taxa de lucro satisfatória; se reinventa para aumentar a 

reprodução ampliada4 de capital. É uma crise causada não por falta de 

recursos, mas sim por excesso de mercadorias que não mais vendem em 

grande escala para gerar o movimento de dinheiro acrescido (NETTO E BRAZ, 

2006).  

De acordo com Netto e Braz (2006, p. 159), o “MPC experimenta ciclos 

econômicos que perpassam a crise, a depressão, a retomada e o auge”. 

Durante eles se sucede algo gerador da crise – a quebra de algum banco 

internacional, por exemplo; que leva à depressão – momento de desemprego e 

falências, de produção e salários estagnados, levando a radicalização das 

condições de vida das classes menos abastadas; a retomada funciona como 

trampolim para investir em novas tecnologias, renovar o mercado e a economia 

se aquece; no auge já há confiança e as empresas voltam a produzir em larga 

escala impulsionadas pela concorrência, aumentam postos de trabalho e 

vendem mais mercadorias; o ciclo recomeça (NETTO E BRAZ, 2006). 

As causas de uma crise não podem ser consideradas isoladamente, 

pois encontram períodos históricos, nacionalidades diferentes e principalmente 

por serem resultado da dinâmica contraditória do capitalismo. Porém Netto e 

Braz (2006) discutem as mais determinantes. A produção capitalista em escala 

global não obedece a nenhum tipo de controle do que é produzido, assim se 

produz demais e nem sempre a mercadoria encontra escoamento total; 

enquanto o mercado está saturado de produtos, a capacidade e a necessidade 

dos trabalhadores permanece limitada: a própria pobreza das massas causada 

pelo MPC o atrapalha; esse cenário culmina na queda da taxa de lucro, e como 

já mencionamos, não é aceitável que se minimizem os efeitos da acumulação. 

 

4 Na reprodução ampliada, uma parte da mais-valia é empregada pelo capitalista para ampliar 

a escala da produção: para a compra de meios de produção complementares e para a 
contratação de mais operários (BOTTOMORE, 2001). 
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É de importância significativa para este trabalho destacar as 

consequências desastrosas para as relações de trabalho e, 

consequentemente, para os trabalhadores. A crise não apenas acirra as 

condições de vida e pauperiza as massas, mas também mexe com a 

organização do trabalhador coletivo retirando-lhe conquistas realizadas a duras 

custas, imputando um sentido de que o momento ruim é enfrentado por todos 

com perdas iguais. Ora, sabemos perfeitamente que não funciona desta forma. 

Em conluio com as ações do Estado, o capital transfere para o trabalhador o 

ônus das perdas em tempos de crise.  

Para Mota (1995, p. 88) a ideia de crise global ou societal se refere ao: 

 
[...] conjunto de transformações econômicas, políticas, sociais, 

institucionais e culturais que interferem no processo de reprodução 

social, seja no sentido de incorporar potencialmente elementos 

ameaçadores da reprodução, seja no sentido de catalisar mudanças 

que permitam a reestruturação da produção. Tratada historicamente, 

essa concepção aponta para o fato de que, num período de crise, os 

velhos padrões estão se esgotando, mas o novo padrão ainda não se 

põe. 

 

Como já abordado, as crises fazem parte do movimento contraditório 

do MPC, mas também constituem novas condições para que se reestabeleça, 

sempre em níveis mais complexos, a sua continuidade. Segundo Netto e Braz 

(2006, p. 164) podemos considerar a contradição fundamental do MPC: a 

contradição entre a produção socializada e a apropriação privada.  

 

Eis a contradição fundamental do MPC: a produção torna-se 

socializada; mais: essa socialização é progressivamente 

aprofundada, envolvendo o conjunto das atividades econômicas em 

escala mundial; a apropriação, porém, permanece privada: o conjunto 

dos produtores diretos (os trabalhadores) cria um enorme excedente 

que é apropriado pelos donos dos meios de produção (os capitalistas) 

(NETTO E BRAZ, 2006, p. 165). 

 

Dessa maneira, se apreende que quanto mais se produz no capitalismo 

– e a tendência é sempre aumentar a capacidade de produção – mais 

excedente se cria e fica alocado de maneira privativa. O proletário estranha o 

produto que é fruto do seu trabalho, precisa adquiri-lo em forma de mercadoria, 

e na maioria das vezes não detém esse poder de aquisição, ao mesmo passo 

que o capitalista acumula cada vez mais. O sistema capitalista, em sua 
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reprodução, não caminha para a superação, mesmo com tantas contradições e 

crises (NETTO E BRAZ, 2006). 

Após desvelar as principais características do MPC e chegar a 

categoria crise, pode-se explicitar o momento histórico de fim do modelo de 

produção de cunho taylorista/fordista, pautado pela produção organizada em 

grande escala, de um trabalhador especialista no que faz e que possui poder 

aquisitivo para adquirir o que produz, ou seja, no gorila adestrado (GRAMSCI, 

2008). Além das fábricas, era um modo de vida, com acesso amplo as políticas 

sociais e o pleno emprego, os Estados de bem-estar social que marcaram esse 

período do capitalismo nas economias de capitalismo desenvolvido/central. 

Em decorrência da queda nas taxas de lucro devido a superprodução e 

o baixo consumo, além dos gastos com a proteção social, esse cenário 

precisava sofrer mudança: era uma crise cíclica do MPC e, obviamente, era 

necessário criar novas estratégias para retomar os lucros. Apesar de ter início 

nos anos de 1970, essa crise traz consequências até os dias atuais, pois foi a 

partir dela que se viu a necessidade de instaurar novos processos na 

sociedade, não só economicamente, mas socialmente e politicamente também. 

Do neoliberalismo ao neodesenvolvimentismo. 

Essa transição nas relações de trabalho indica a metamorfose do 

trabalho industrial, do setor produtivo industrial, para o setor de serviços que 

atende a ampliação das formas de “ser” do trabalho. O grande contingente de 

trabalhadores das fábricas é gradualmente substituído pelas novas tecnologias; 

substituição do trabalho vivo pelo morto, que demanda um processo de 

racionalização nas formas de acumulação do capital (ANTUNES, 2011).  

O modelo Toyotista, advindo dos países orientais, era mais adequado 

em vista de um mundo cada vez mais flexibilizado, com novas e inúmeras 

demandas do mercado. A produção era organizada de modo que atendesse a 

demandas flexíveis de mercadoria, feitas por trabalhadores cada vez mais 

polivalentes, qualificados e treinados para atuar em qualquer parte da empresa. 

Via de regra, para não perder tempo e dinheiro, só se produzia produtos de alta 

qualidade de acordo com a demanda (ANTUNES, 2011).  

 

Vê-se a fragmentação do trabalho acondicionada pela tecnologia, 

permitindo que o capital exerça maior controle sobre a força de 

trabalho e também maior exploração. O trabalho agora não precisa 
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ser mais limitado nos tempos da indústria e das paredes dela. Ele 

pode ser realizado na pequena oficina, na sala de casa, sem tempo 

de duração pré-definido, pois o contrato do número de peças e o 

tempo para a entrega determinam os tempos de trabalho, que 

suprimem o tempo do não trabalho. Toda regulamentação legal e 

moral fora tolhida dos direitos de segunda geração (MARTINS, 2015, 

p.40). 

 

Quando o capitalismo reorganiza os processos de trabalho para 

superar as crises, não apenas o faz na esfera econômica. Em parceria com o 

Estado, necessita também mexer nas estruturas sociais para condicionar e 

tornar efetivas as mudanças na economia. Dessa maneira, o neoliberalismo foi 

adotado nos países de capitalismo periférico para que estes se adequassem as 

transições econômicas, sociais, políticas e culturais necessárias. Um capital 

livre de regras. 

 

A retomada das ideias e reformas liberais, que mais tarde foram 

nomeadas de neoliberalismo, estimula a livre concorrência, o 

aumento da produtividade via implantação de tecnologias, da busca 

acelerada por crescimento econômico, quando se desencadeia um 

novo momento da história, instaurando profundos impactos para os 

estados, para os trabalhadores e para a proteção social. A crise que 

paira sobre os países de capitalismo desenvolvido e em 

desenvolvimento, nos anos 1970, reconfigura a forma de se fazer 

política e de o Estado responder as demandas por proteção social 

(MARTINS, 2015, p.55). 

 

A crise iniciada nos anos de 1970 se aprofunda pelos anos 1980, 

firmando as bases de precarização das políticas sociais ao exigir um Estado 

mínimo que ofereça espaço para que atue a livre mão do mercado. Há um 

corte geral nos gastos com o social, onde impera uma política focalizada de 

combate as expressões da pobreza e destruição da seguridade social. O 

orçamento público voltado ao social é visto como desnecessário e, por 

consequência, cortado ao máximo. Dessa forma, os trabalhadores além de 

enfrentarem mudanças drásticas no mundo do trabalho com o desemprego 

estrutural, convivem com a constante dificuldade em prover as condições 

mínimas de vida.  

No Brasil, o receituário neoliberal foi aplicado com vigor pelos governos 

de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, acentuando os efeitos de 

mais de vinte anos de ditadura militar em que ficou implícito o esgotamento 
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econômico e social da sociedade pelo “milagre econômico”. Alves (2007) 

denuncia o avanço neoliberal no país nos anos de 1990, quando a República 

precisava se adequar melhor a ordem capitalista e o fez através de lento 

desmonte da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e das conquistas 

sociais da Constituição Federal de 1988 – incorporando de formas escusas 

novas modalidades de flexibilização trabalhistas a favor da lógica empresarial. 

Foi a década de desindustrialização da Nação e rendimento a burguesia 

financeira. 

 

O contexto político sul-americano muda no final dos anos 1990 e 

início do século XXI. Neste período, o neoliberalismo mostra sinais de 

esgotamento no plano econômico, com a persistência dos 

desequilíbrios macroeconômicos, a redução dos direitos sociais e o 

aumento do desemprego estrutural e do pauperismo relativo. 

A crise argentina de 2001 seria o melhor exemplo do fracasso 

neoliberal. As reações populares não tardam a acontecer e a América 

do Sul vivencia um novo contexto histórico, caminhando na direção 

contrária do resto do mundo. Um a um, os países sul-americanos dão 

uma guinada à esquerda e antigos dirigentes dos projetos neoliberais 

locais são defenestrados do poder e novos governantes são eleitos 

com maciço apoio popular. Temos, assim, uma janela histórica que 

abre possibilidades de movimentos políticos e ideológicos 

contestatórios ao neoliberalismo (BRANCO, 2009, p. 74). 

 

Apesar de funcionar bem na esfera econômica ao atender as 

demandas capitalistas de acumular mais e melhor, o neoliberalismo falhava em 

outras áreas, prejudicando a reprodução da força de trabalho ao promover uma 

pauperização estrutural nos mecanismos de sobrevivência dos estratos da 

classe trabalhadora menos abastada. Como o capital obtém sua reprodução 

ampliada principalmente através do excedente produzido com trabalho não 

pago, não é viável corroer as condições humanas de se reproduzir e de 

oferecer a sua força de trabalho como mercadoria. É nessa conjuntura que 

aparece um projeto societal mais “justo e igualitário” - porém sem promover 

mudanças significativas na estrutura do MPC. Com a eleição de Luís Inácio 

Lula da Silva, em 2003, o Brasil entraria na era do neodesenvolvimentismo 

(ALVES, 2017). 

 

É nesta ocasião que surge o novo-desenvolvimentismo no Brasil, 

embalado pela promessa de um governo progressista de Luís Inácio 

Lula da Silva. O objetivo dos novo-desenvolvimentistas nos parece 
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claro: entrar, como uma espécie de Terceira Via, na disputa pela 

hegemonia ideo-política para a consolidação de uma estratégia de 

desenvolvimento alternativa aos modelos em vigência na América do 

Sul, tanto ao “populismo burocrático”, representado por setores 

arcaicos da esquerda e partidários do socialismo, quanto à ortodoxia 

convencional, representada por elites rentistas e defensores do 

neoliberalismo (BRANCO, 2009, p.74). 

 

De acordo com Alves (2017), o neodesenvolvimentismo propunha 

crescimento com justiça social. Implantado aqui, primeiramente no período dos 

oito anos de governo Lula, se viu o aquecimento do setor industrial (agro-

minério exportador e construção civil) além de paralisar o desmonte da CLT e 

da Constituição Federal de 1988, bem como o crescimento e o 

comprometimento da agenda social e do gasto público, com o fortalecimento e 

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS). Os neodesenvolvimentistas ou novo-

desenvolvimentistas defendem que a construção de um mercado forte depende 

da existência de um Estado forte, contudo: 

 
Não no sentido de produzir bens e serviços diretamente a partir de 
empresas estatais, mas atuando como uma instância reguladora das 
atividades econômicas. O Estado seria uma espécie de ente político 
promotor de condições propícias para o capital investir seus recursos 
financeiros e gerar emprego e renda para a população em geral 
(BRANCO, 2009, p. 77). 

 

Fica claro aqui que não era uma ruptura com os interesses do capital, 

muito menos o fim da política neoliberal, mas sim uma nova forma de conciliar 

as necessidades do MPC com o desenvolvimento do ser social. O Lulismo 

nunca rompeu com as elites, e estas nunca se preocuparam com a inclusão 

social. O Estado precisava de governabilidade e por isso se tornou refém do 

bloco neoliberal sob um novo revestimento; sem conseguir confrontá-lo, o 

processo histórico foi apenas paralisado e não revertido. Enquanto havia 

consenso, de forma cega se legitimava, social e politicamente, o avanço 

neoliberal. Esse cenário criou a possibilidade de uma ofensiva catastrófica nos 

anos seguintes contra os direitos sociais e trabalhistas adquiridos que culminou 

no golpe jurídico-parlamentar de 2016 (ALVES, 2017). 

 

 

1.2 Morfologia do mundo do trabalho 
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A realização do ser social se constitui nos processos de produção e 

reprodução da sua existência, onde se efetiva o trabalho. É o trabalho que nos 

difere de outros animais, que nos torna seres sociais. Porém, estamos 

subjugados a um sistema econômico e social – o capitalismo - que usurpa o 

sentido emancipatório que vem da essência do trabalho (ANTUNES, 2011).  

Com a reestruturação produtiva presente da década de 1970 para 

reverter os efeitos da grave crise do capital, houve uma reorganização 

referente aos processos de trabalho: o setor produtivo industrial foi dando 

espaço ao setor de serviços, ampliando as formas de apropriação do trabalho 

para retornar a reprodução ampliada eficaz do MPC. Era um novo modo de 

organizar o processo de trabalho e a produção do capital a partir da lógica do 

trabalho flexível, sendo ela caraterizada pela adoção das novas tecnologias 

informacionais, gestão toyotista e relações de trabalho flexíveis (ALVES, 2015, 

p.17). A flexibilização do trabalho é o principal elemento do processo de 

reestruturação vigente, um fenômeno global que aponta a nova fase do 

capitalismo. 

A ampliação dos mecanismos de funcionamento do capital acaba 

moldando uma nova morfologia do trabalho, construída a partir da crise dos 

anos de 1970 e se estendendo pelas décadas seguintes, expressa pelo avanço 

neoliberal (ANTUNES, 2013). O capital se apropria cada vez mais da dimensão 

intelectual do trabalho, dos tempos de não-trabalho e, portanto, da 

subjetividade do trabalhador. Como não é possível descartar totalmente o 

trabalho vivo, existe a necessidade de alargar sua efetividade, tirando maior 

proveito. Para isso o trabalho humano é mesclado com o advento das novas 

tecnologias. Esse processo deveria melhorar a relação do homem com a 

natureza, com o trabalho que realiza para modificá-la, visto que acrescenta 

maior racionalidade. De acordo com Antunes (2011), ocorre o inverso. As 

relações de trabalho e as relações humanas são deterioradas; o trabalhador 

estranha o trabalho e seus produtos: quanto mais trabalha, menos tem.  

A nova morfologia do trabalho caracteriza-se, principalmente, pela 

precarização das relações no mundo do trabalho, em todas as suas nuances. 

Para tirar o máximo proveito dos processos de trabalho, o capitalismo sugere a 
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necessidade de flexibilizar e intensificar o trabalho humano, tornando-se regra 

que as capacidades físicas, intelectuais e sociais sejam empregadas com mais 

rigor. Em um mundo do trabalho extremamente competitivo - que reduz os 

postos de trabalho com máquinas tecnológicas e causa desemprego na sua 

estrutura – exige-se também, um trabalhador multifuncional, polivalente, 

complexo, principalmente porque o trabalho material e o imaterial se fundem 

(ANTUNES, 2011).  

O metabolismo social do sistema capitalista necessita cada vez mais 

diversificar as formas de extração do trabalho (precário, parcial, terceirizado) e 

obtenção dos lucros. E faz isso via aumento da exploração da força de trabalho 

– aqui de forma precarizada – e consumo humano (robôs, por exemplo, não 

geram consumo e consequente lucros). A sociedade contemporânea enfrenta 

de uma forma cada vez mais intensa a lógica destrutiva do capital. 

 
Assim, nesse universo caracterizado pela subsunção do trabalho ao 

mundo maquínico (seja pela vigência da máquina-ferramenta 

autômata do século XX, seja pela da máquina informacional-digital 

dos dias atuais), o trabalho estável, herdeiro da fase taylorista-

fordista, relativamente moldado pela contração e pela 

regulamentação, vem sendo substituído pelos mais distintos e 

diversificados modos de informalidade, por exemplo: o trabalho 

atípico, os trabalhos terceirizados (com sua enorme gama e 

variedade), o “cooperativismo”, “o empreendedorismo”, o trabalho 

voluntário” etc. Essa nova morfologia do trabalho, ao mesmo tempo 

que abrange os mais distintos modos de ser da informalidade, vem 

ampliando o universo do trabalho invisibilizado e potencializando 

novos mecanismos geradores de valor – ainda que com aparência de 

não-valor – a partir de novos e velhos mecanismos de intensificação 

(quando não de auto exploração) do trabalho (ANTUNES, 2013, p. 

14-15). 

 

Diante do cenário dessa nova morfologia do trabalho, Dal Rosso (2008) 

apresenta uma necessária discussão sobre a intensidade do trabalho na 

atualidade. À medida que o trabalho assume uma configuração diferente de 

sua essência e aparece complexo para dar sentido as necessidades do capital, 

acaba por exigir do trabalhador seu máximo. A raiz da noção da intensidade do 

trabalho se encontra aí: sempre houve gasto de energia para tal atividade, 

porém na contemporaneidade essa energia tem nível exacerbado. Gasta-se 

energia física, psíquica, intelectual; é a adoção da totalidade do tempo e da 
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energia do sujeito para que se possa chegar ao plusde resultados. Segundo 

Dal Rosso (2008, p. 23): 

 

Chamamos de intensificação os processos de quaisquer naturezas 
que resultam em um maior dispêndio das capacidades físicas, 
cognitivas e emotivas do trabalhador com o objetivo de elevar 
quantitativamente ou melhorar qualitativamente os resultados. Em 
síntese, mais trabalho.  

 

O controle desta intensidade não diz respeito ao trabalhador, e sim ao 

capitalista. Então temos um cenário de extrema exploração e disputa do tempo 

e da intensidade do trabalho, com efeitos cruéis. Doenças físicas e mentais 

relacionadas ao ato de trabalhar são comuns, assim como a necessidade de se 

doar em tempo integral a alguma atividade tirando o tempo de lazer, do não 

trabalho, tornando o trabalho um martírio para a maioria das pessoas. Essa é a 

condição geral do trabalho contemporâneo. 

Com a reestruturação produtiva através do toyotismo, as mudanças na 

organização do trabalho são levadas até mesmo além, com adequação das 

legislações trabalhistas, perda de direitos sociais e consequente acirramento 

das condições de vida. Ao aliar as relações de trabalho aos avanços 

tecnológicos, pensava ser possível avançar em direção a melhores condições 

de vida, como um trabalho menos árduo e mais eficiente, mas isso é contra a 

lógica do capital. O que se vê, na realidade, é um processo de degradação e 

regressão social dos trabalhadores. Como explicita Dal Rosso (2008, p. 39): 

 

A tese da sociedade da inteligência tinha como pano de fundo 
desvelar uma sociedade que aos poucos fosse se liberando do 
trabalho e conduzida para o campo das atividades emancipatórias, 
que são o reino da inteligência e da liberdade. O problema com essa 
interpretação é que não é isso que está ocorrendo na sociedade 
contemporânea.  

 

A intensificação do trabalho, como outros processos, é descrita por 

Antunes (2013) como cenário da nova morfologia do trabalho, em que todos os 

espaços existentes deste devem ser para gerar valor – formal ou informal. 

Dessa maneira, o mundo do trabalho se torna terreno para a terceirização em 

massa; a informalidade; para os sem-emprego (desempregados e 
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trabalhadores informais); imigrantes superexplorados; uma precarização, 

sobretudo social. Não há mais estabilidade no mundo do infoproletariado5, pois 

caso não se adeque é imediatamente substituído. Existe uma competição entre 

a própria classe trabalhadora, pois a condição de não obter um emprego ou a 

ameaça constante de perdê-lo, é uma eficaz estratégia de dominação e 

acomodação dos interesses de luta (ANTUNES, 2013). 

Marx, de acordo com Dal Rosso, desenvolveu o conceito de mais-valia 

para explicar o valor do trabalho, porém vemos a necessidade de o capital 

imputar este valor em todas as lacunas do trabalho, material e imaterial; é onde 

o último assume maior relevância. A passagem das atividades industriais para 

as de serviço corresponde a uma transição do trabalho material para o imaterial 

(DAL ROSSO, 2008, p. 32). A nova forma de ser do trabalho necessita do 

trabalhador, principalmente, em um dispêndio de força intelectual, cultural e 

social.  

 

Os serviços com base na imaterialidade marcam diferenças 

significativas em relação ao trabalho industrial pelo fato de 

demandarem mais intensamente as capacidades intelectuais, 

afetivas, os aprendizados culturais herdados e transmitidos, o 

cuidado individual e coletivo. A intensidade em tais serviços não é 

adequadamente avaliada caso se expresse exclusivamente em 

termos corporais, físicos, materiais (DAL ROSSO, 2008, p.33). 

 

Devemos traçar aqui as diversas formas da morfologia do trabalho que 

se desenharam de acordo com a necessidade da acumulação flexível do 

capital. É evidente que a precarização no mundo do trabalho é a principal, 

dando origem a todas as outras. Os processos de intensificação do labor 

expressos por mais trabalho em intervalo de tempo menor; novas formas de 

contrato, em destaque a terceirização, que externaliza as atividades para 

outras empresas e pessoas, e ao final o trabalhador não é responsabilidade de 

ninguém, a não ser dele mesmo. Não obstante, existe a quarteirização, 

aumentando a mancha da informalidade. O informal não representa apenas o 

 

5 Nova condição de assalariamento no setor de serviços, sujeito a mesma condição de 
exploração de seu trabalho, porém combinando o arcaico e o moderno – implementos 
tecnológicos-informacionais-digitais aliados a intensificação e competição nas relações de 
trabalho. Bons exemplos são os trabalhadores de call centers e os criadores de novos 
softwares (ANTUNES, 2013, p. 23). 
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trabalhador de rua, o clássico “camelô”, ou o pedreiro, mas também o 

colaborador da empresa que trabalha por contrato, temporário, sem carteira 

assinada e, portanto, sem nenhum direito trabalhista (DAL ROSSO, 2008). 

Os trabalhadores informais, alguns que contribuem por si mesmos para 

a previdência, outros que não possuem qualquer tipo de proteção social e que 

até mesmo empregam toda a família na intenção de aumentar a força de 

trabalho; também podemos citar o trabalhador informal que presta serviços 

para grandes empresas por contrato, por trabalho realizado, Pessoa Jurídica 

(PJ) – inexistente de uma perspectiva de acesso a direitos que tais empresas 

possam oferecer. Os imigrantes que deixam seus países em busca de 

melhores oportunidades de vida ou por algum desastre natural, guerras, e 

sofrem xenofobia – por vezes nunca conseguem um emprego, e quando tem 

uma oportunidade são explorados sem também poder usufruir de quaisquer 

direitos trabalhistas (DAL ROSSO, 2008).  

O infoproletariado - advento da informalização das relações de trabalho 

– onde a cobrança por resultados triplica pelo uso da tecnologia. Ou os 

desempregados - que hora alguma encontram espaço em um mercado de 

trabalho exigente quanto a qualificação e em busca de um trabalhador 

polivalente (ANTUNES, 2013). Todos estes fazem parte do velho e novo 

mundo do trabalho; como característica do capitalismo, o velho nunca fica 

totalmente esquecido, incorporando partes ao considerado novo (NETTO E 

BRAZ, 2006). O preocupante é atestar que as novas configurações da 

morfologia do trabalho, digam-se desastrosas, não são temporárias: estão 

assumindo um sentido permanente. 

 
Uma fenomenologia preliminar dos modos de ser da informalidade no 

Brasil recente demonstra a ampliação acentuada de trabalhadores 

submetidos a sucessivos contratos temporários, sem estabilidade, 

sem registro em carteira, trabalhando dentro ou fora do espaço 

produtivo das empresas, quer em atividades mais instáveis ou 

temporárias, quer sob ameaça direta do desemprego (ANTUNES, 

2013, p.15). 

 

As consequências dessas práticas isentas de responsabilidade são 

“vendidas” como modernização, globalização. Na realidade constitui grave 

ataque a vida do trabalhador coletivo. Enquanto o capitalista obtém, sem 
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amarras, o máximo possível do excedente da exploração de trabalho, a classe 

trabalhadora perde sua saúde, seus direitos e sua dignidade. O metabolismo 

do MPC necessita cada vez menos do trabalho estável e cada vez mais das 

diversificadas formas de trabalho parcial, terceirizado, precarizado (ANTUNES, 

2011). As novas formas que a categoria trabalho assume - seja na 

intensificação dos ritmos e informalização da força de trabalho - são 

mecanismos do capital para ampliar o processo de valorização, e ao adotá-los, 

desencadeia elementos que aprofundam a precarização estrutural do trabalho 

(ANTUNES, 2013). 

Ao falar em nova era de precarização estrutural do trabalho, Antunes 

(2013, p. 20) caracteriza esse cenário: 

 

1) a erosão do trabalho contratado e regulamentado, dominante no 

século XX, e sua substituição pelas diversas formas de trabalho 

atípico, precarizado e “voluntário”; 

2) a criação de “falsas” cooperativas a fim de dilapidar ainda mais as 

condições de remuneração do trabalhadores, erodir seus direitos 

e aumentar os níveis de exploração de sua força de trabalho; 

3) o “empreendedorismo, que se configura cada vez mais como 

forma oculta de trabalho assalariado e multiplica as distintas 

formas de flexibilização de horário, salarial, funcional ou 

organizativa; 

4) a degradação ainda mais intensa do trabalho imigrante em escala 

global. 

 

Podemos observar os rebatimentos desse quadro firmados no 

desmonte da legislação social do trabalho e das políticas sociais, há muitos 

conquistados arduamente pela classe trabalhadora, exigência dos capitais 

globais (ANTUNES, 2013, p.21). No Brasil, por exemplo, as consequências 

atuais vieram por meio do golpe contra a presidente legítima, reeleita em 2014, 

Dilma Roussef. O Congresso e o Senado desde então tem atuado com uma 

agenda esmagadora de eclosão dos direitos sociais ao aprovar a reforma 

trabalhista6 e encaminhar a aprovação da reforma da previdência7. Dessa 

 

6  Lei nº 13.467/2017 – regulamenta a reforma trabalhista. Passa a valer a partir de 
novembro de 2017.  
7  Até o presente momento, janeiro de 2018, ainda não havia sido votada pelo Congresso 
e o Senado. 
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maneira, a máxima se torna “a prevalência do negociado sobre o legislado”, 

subjugando ainda mais intensamente o trabalhador à lógica do capital.  

A nova morfologia do trabalho é um fenômeno multifacetado, mas traz 

em sua raiz a expressão de um sistema social que se apropria cada vez mais 

da subjetividade, da liberdade, dos espaços-tempo da classe trabalhadora 

causando mutações no mundo do trabalho que exprimem todas as formas de 

precarização das relações de trabalho. Isso, para gerar mais valor. Portanto, o 

que se apresenta como esgotamento e fim do trabalho é, na verdade, 

ampliação de suas formas, trazendo à tona novos mecanismos de extração do 

sobretrabalho (ANTUNES, 2013, p. 27). 
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2 A NOVA MORFOLOGIA DO TRABALHO: IMPLICAÇÕES AO TRABALHO 

DO ASSISTENTE SOCIAL NO SÉCULO XXI 

 

As transformações contemporâneas que afetam o mundo do trabalho, 

seus processos e sujeitos provocam redefinições profundas no 

Estado e nas políticas sociais, desencadeando novas requisições, 

demandas e possibilidades ao trabalho do assistente social no âmbito 

das políticas sociais (RAICHELIS, 2010, p. 751). 

 

2.1 O cenário da sociedade brasileira e o trabalho do assistente social 

 

O MPC sofre profundas transformações no decorrer da história para 

ampliar os mecanismos de reprodução ampliada do sistema, exemplo claro é o 

período com início em 1945 e que possui rebatimentos até a década de 1970. 

Intitulado, sob a análise de Mandel (1982), como capitalismo tardio, é uma fase 

de revolução metal-máquina, do advento de novas tecnologias. Sob a égide do 

capitalismo tardio é desvelado que as crises são cada vez mais longas, com 

ondas longas de recessão e ondas curtas de recuperação: o ciclo do capital 

(MANDEL, 1982). Entende-se que as mudanças no metabolismo social do 

capitalismo influenciam a sociedade como um todo, dessa maneira, de acordo 

com Mandel (1982, p. 282): 

 

A expansão do setor de serviços capitalistas que caracteriza o 

capitalismo tardio resume, portanto, à sua própria maneira, todas as 

principais contradições do modo de produção capitalista, reflete a 

enorme expansão das forças produtivas sociotécnicas e científicas e 

o crescimento correspondente das necessidades culturais e 

civilizadoras dos produtores, exatamente como reflete a forma 

antagônica em que essa expansão se realiza sob o capitalismo: pois 

ela se faz acompanhar de uma supercapitalização crescente 

(dificuldades de valorização do capital), de dificuldades crescentes de 

realização, de desperdício crescente de valores materiais e de 

alienação e deformação crescentes dos trabalhadores em sua 

atividade produtiva e em seu âmbito de consumo. 

 

A crise dos anos 1970 trouxe a reestruturação produtiva com o 

significativo crescimento do setor de serviços devido à informalização das 
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relações de trabalho, aumento do trabalho improdutivo e consequente 

alterações nas relações entre Estado, capital e sociedade civil – principalmente 

no acirramento das condições de vida da classe trabalhadora nas décadas de 

1980 e 1990. De acordo com Behring (2009, p.173), “a política social tem papel 

centralizado em meio ao embate econômico e político no fim do século XX, 

como uma estratégia econômica e também política”. A onda longa com 

tendência à estagnação coloca a política social no cerne da crise (BEHRING, 

2009). Como bem explicita Martins (2015), o Estado como aliado das reformas 

neoliberais, também necessita dar respostas à população quanto aos serviços 

públicos e as políticas sociais e, “assim transforma profundamente a ideia de 

uma proteção social ampla, aberta às potencialidades protetivas e substantivas 

para além do mercado de trabalho, capaz de transformar não o sujeito, mas o 

cenário em que se encontra esse sujeito e assim transformar o sujeito”. 

As políticas sociais são construções do Estado e sociedade civil 

através das lutas e movimentos da classe trabalhadora, e o Serviço Social atua 

nessa mediação; é uma prática polarizada pelos interesses das classes sociais: 

interesses do capital versus interesses das massas. Dessa maneira, é 

necessário clarear o caráter contraditório da profissão, pois participa dos 

mecanismos de manutenção e mudança na sociedade (RAICHELIS, 2010). De 

acordo com Iamamoto (2006, p.21): 

 

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 e 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. 

 

A nova morfologia do trabalho que precariza, terceiriza e flexibiliza, 

também retira direitos. O aumento da desigualdade social foge da perspectiva 

do Estado no receituário neoliberal, sendo essa responsabilidade dada a 

sociedade civil através de Organizações Não-Governamentais – as ONGS – da 

Igreja e da iniciativa privada. A centralidade do trabalho define quem estará 

protegido: se você trabalha formalmente, terá seus direitos sociais e 

trabalhistas, mesmo que residuais. Esse cenário incentiva as pessoas a 
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aceitarem qualquer tipo de emprego, inclusive suas subformas, para não 

ficarem desprotegidas, ao mesmo tempo que o mínimo de gasto social por 

parte do governo é focalizado em políticas para a pobreza e a extrema pobreza 

(RAICHELIS, 2013). 

Com o avanço neoliberal presente nesse cenário, o capital se articula 

com o Estado na perspectiva de suprimir os gastos sociais, nomeando-os de 

desnecessários, supérfluos. Dessa maneira, e ao mesmo tempo, a população 

de modo geral, sofre com a crescente instabilidade no mundo do trabalho – 

marcado por desemprego e precarização de suas relações – e com a 

consequente pauperização das massas. Narrados como efeitos colaterais 

decorrentes da crise, há a construção de uma comoção social que dita um 

enfrentamento geral desta condição: a crise vem para todos e, portanto, deve 

ser enfrentada pelo conjunto da sociedade (MOTA, 1995). Sabemos que nessa 

conjuntura, quem paga o preço da crise é a classe trabalhadora. 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no 

Brasil –– através do Atlas do Desenvolvimento Humano instituiu o IDHM – 

Índice de Desenvolvimento Humano por Municípios – indicador que utiliza as 

dimensões de longevidade, educação e renda para medir a qualidade de vida 

da população. Em 1991, o IDHM brasileiro era de 0,493, considerado muito 

baixo; em 2000 teve alguma melhora passando para 0, 612, e chega em 2010 

ao índice de 0, 7278. De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil do ano 2000, 32,99% da população brasileira vivia com renda per capita 

abaixo da linha da pobreza9. Mesmo com um significativo aumento do IDHM, 

não significa que avançamos em direção ao caminho certo. Soares (2001) 

observa que a “diminuição da pobreza” se prende, em sua maioria, a valores 

econômicos galgados pelas políticas públicas focalizadas, geralmente de 

transferência de renda. Todavia, esses programas sociais fragmentados – 

contra a fome, contra o desemprego, entre outros – não conseguem responder 

a realidade social de forma satisfatória; muito menos seus indicadores de 

melhora expressam uma real diminuição do quadro de regressão social. 

 

8  O IDHM é um número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior o 
desenvolvimento humano de uma unidade federativa, município, região metropolitana ou UDH 
– Unidade de Desenvolvimento Humano. 
9  Indicador de pobreza aqui expressa renda per capita inferior a metade do salário 
mínimo vigente. 
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“Reduzem a desigualdade social à desigualdade de renda” (MORAES, 2016). 

As políticas neoliberais, nesse quadro, cumprem seu papel de retirar 

“silenciosamente” os direitos sociais. 

O século XXI no Brasil perpetua os avanços neoliberais e a 

reestruturação produtiva que teve seu início na década de 1990, aprofundando 

e complexificando as expressões da questão social. Os usuários do Serviço 

Social – os usuários dos serviços sociais públicos, como também os 

trabalhadores de forma geral – sofrem os impactos das metamorfoses do 

mundo do trabalho que precarizam e intensificam a vida cotidiana. A política de 

assistência social enfrenta um crescimento sem precedentes das faces da 

questão social, sobretudo, neste tempo da financeirização do capitalismo, que 

alimentou a instabilidade do emprego, o desemprego, a pobreza e até mesmo, 

os direitos sociais. O sistema do capital contemporâneo consiste em otimizar 

os lucros provenientes do trabalho humano com progressos tecnológicos e 

avanços científicos – Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) – que 

intensificam e precarizam as relações.  

Existe um processo constante de transformar o trabalho em parcial, 

temporário, terceirizado; apenas o utilizando enquanto é eficiente ao máximo. 

Para isso maquinário tecnológico é introduzido, e as dimensões do trabalhador 

são utilizadas de forma integral: físicas, psíquicas, intelectuais e culturais. 

Porém, ainda existe uma grande massa fora desse processo, sem 

especialização, que sofre com o desemprego estrutural. Portanto, esse 

trabalho regulado, mecanizado, não responde de forma satisfatória a realidade 

social; não cumpre o papel vital de dar condições de produção e reprodução do 

ser social, tanto para quem está empregado quanto por quem está à margem 

do mundo do trabalho. De acordo com Raichelis (2013, p. 619-620): 

 

A dinâmica societária desencadeada pela crise contemporânea [...] 

atinge a totalidade dos processos produtivos e dos serviços, 

alterando perfis profissionais e espaços de trabalho das diferentes 

profissões, e também do Serviço Social, que tem na prestação de 

serviços sociais seu campo de intervenção privilegiado e nas 

instituições sociais públicas e privadas seu espaço ocupacional.  

 

O Serviço Social e o trabalho do assistente social assumem formas nos 

diferentes espaços ocupacionais e nas diversas atividades que desenvolvem 



37 
 

no cotidiano de instituições públicas e privadas, convivendo com as mudanças 

contemporâneas que determinam o mundo do trabalho; seus processos e 

sujeitos provocam redefinições profundas no Estado e nas políticas sociais, 

trazendo novos desafios e possibilidades a atuação da categoria profissional 

(RAICHELIS, 2010). O SUAS ao mesmo tempo em que expande o mercado de 

trabalho para os assistentes sociais, também é sinônimo de precarização das 

condições em que o trabalho desses profissionais se realiza, pois também 

fazem parte da massa de trabalhadores que vendem sua força de trabalho e, 

portanto, são subordinados a processos de alienação, restrição de sua 

autonomia técnica e intensificação do trabalho (RAICHELIS, 2010).  

Raichelis (2013) avança nesse debate e nos traz a perspectiva da 

diferenciação que o capital faz entre integrados e não-integrados ao mundo do 

trabalho; o primeiro grupo com uma proteção social mais forte acoplada a 

política de previdência social que é contributiva; o segundo, com uma proteção 

social focalizada, para a extrema pobreza.  

É de interesse para a lógica do sistema que todos estejam inseridos no 

mercado de trabalho, mesmo que seja integrante do exército-reserva; e ainda 

de acordo com Raichelis (2013), apenas os integrados possuem uma “política 

social forte”: enfraquece a perspectiva de universalidade dos direitos. Porém, 

grande parte da população vive sob a égide do trabalho desprotegido, informal, 

precário, que subjuga o sujeito a aceitar “qualquer tipo” de ocupação; essa é a 

estrutura do mercado de trabalho brasileiro na contemporaneidade.  

O cenário exposto além de aumentar a desigualdade social, é 

agravado pela desresponsabilização do Estado em tratar das políticas públicas 

e sociais, fato que redefine a atuação do Serviço Social. Essa conjuntura chega 

para o assistente social não só como demanda - no caso das políticas sociais 

focalizadas – mas também como ambiente propício para incentivar a luta por 

direitos. Conforme elucida Martins (2015, p.17): 

  

O Estado é reconhecido como o principal ator na mediação entre 

produção e proteção, ao incentivar financeiramente o setor produtivo 

ou assumindo o papel de produtor, de um lado, e ao instituir políticas 

reguladoras para exploração da força de trabalho e criar sistemas de 

proteção aos trabalhadores, de outro lado. Assume, assim, um novo 

nexo ao transformar as funções assumidas historicamente na 

mediação entre capital e proteção. Torna-se indutor da acumulação 
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transformando suas ações junto ao setor privado e sobre as políticas 

sociais. 

 

Em 2003 tem início o governo Lula, que pode ser aqui definido como 

uma curta onda de recuperação das crises cíclicas do capital (MANDEL, 1982). 

Com as décadas de 1980 e 1990 marcadas pela ofensiva neoliberalista e 

acentuação da pobreza estrutural no Brasil, o governo Lula possuía uma 

proposta pautada pela justiça social, fato que deu esperança a milhões de 

brasileiros. Foi no seu primeiro mandato que a implementação do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS – através da aprovação da Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS, em 2004, constituiu um momento 

histórico de consolidação e construção da política de assistência social, a 

tempos relegada ao esquecimento neste país. Vejamos a importância deste 

feito: 

 

De acordo com o artigo primeiro da LOAS, “a assistência social, 

direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social 

não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de 

um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para 

garantir o atendimento às necessidades básicas”. A Constituição 

Federal de 1988 traz uma nova concepção para a Assistência Social 

brasileira. Incluída no âmbito da Seguridade Social e regulamentada 

pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – em dezembro de 

1993, como política social pública, a assistência social inicia seu 

trânsito para um campo novo: o campo dos direitos, da 

universalização dos acessos e da responsabilidade estatal. A LOAS 

cria uma nova matriz para a política de assistência social, inserindo-a 

no sistema do bem-estar social brasileiro concebido como campo de 

Seguridade Social, configurando o triângulo juntamente com a saúde 

e a previdência social (PNAS, 2004, p. 25). 

 

 

Porém, como explicita Alves (2017), Luís Inácio Lula da Silva não 

rompeu totalmente com a burguesia, mas sim procurou ter governabilidade 

atendendo a interesses de ambas as classes. Paralisar o processo de 

espoliação dos gastos públicos feito pelo capital, não foi uma boa alternativa 

visto que apenas o congelou por determinado tempo, tendo a crise capitalista 

de 2008 – com efeitos ainda atuais – reacendendo o desejo da classe 

capitalista de retomar suas taxas de lucro por meio de usurpação da agenda de 

gastos sociais (ALVES, 2017). Exemplo desse cenário é o golpe de 2016, com 

o impeachment da presidente eleita democraticamente, Dilma Roussef e, 
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posterior ataque aos nossos direitos constituídos pelo Senado e Câmara 

nacional com a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 241 – PEC 

24110 – e das Reformas Trabalhista e da Previdência, sob o governo de Michel 

Temer. 

De acordo com dados oficiais do governo através do Ministério de 

Planejamento Desenvolvimento e Gestão, os indicadores de trabalho e renda 

nacionais entre 1999 e 2001, apontam um crescimento da ocupação de 2,9% 

com criação de 2,112 milhões de novos postos de trabalho, com aumento dos 

empregos com carteira assinada de 10,2% e queda na taxa de desemprego de 

9,6% para 9,4%. Porém, segundo os dados do Atlas-2000, as pessoas de 18 

anos ou mais sem ensino fundamental completo e em ocupação informal era 

de 48,71%. Pode-se perceber com esses indicadores o resultado da aplicação 

do receituário neoliberal presente nas décadas de 1980-1990, que intensificou 

o processo de precarização das relações de trabalho, aumentando a 

informalidade entre os trabalhadores sem qualificação não oferecendo 

condições para esse mesmo trabalhador escapar do desemprego. 

A Organização Internacional do Trabalho – OIT – definiu os conceitos 

de trabalho decente para caracterizar a qualidade das relações de trabalho. 

Entre muitos aspectos destaca-se:  

 

O Trabalho Decente é o ponto de convergência dos quatro objetivos 

estratégicos da OIT: o respeito aos direitos no trabalho (em especial 

aqueles definidos como fundamentais pela Declaração Relativa aos 

Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho e seu seguimento 

adotada em 1998: (i) liberdade sindical e reconhecimento efetivo do 

direito de negociação coletiva; (ii) eliminação de todas as formas de 

trabalho forçado; (iii) abolição efetiva do trabalho infantil; (iv) 

eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de 

emprego e ocupação), a promoção do emprego produtivo e de 

qualidade, a extensão da proteção social e o fortalecimento do 

diálogo social (OIT, 2006). 

 

Ainda utilizando o debate da qualidade das relações de trabalho, não 

se pode deixar de citar o mercado de trabalho, que contém indicadores de sua 

qualidade, principalmente quando leva em conta não apenas a situação da 

 

10 Cria um teto de gastos públicos e os congela por 20 anos. Promulgada em 15 de dezembro 

de 2016. 
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venda de força de trabalho, mas também as relações do ser social. Segundo 

Moutinho, Gouvêa e Klagsbrunn (2002, p.5) 

 

[...] a qualidade de um mercado de trabalho não pode ser medida 

apenas por indicadores estritamente econômicos. Devem ser 

incluídas dimensões políticas e sociais. Assim, um indicador para a 

qualidade de um mercado de trabalho deve ser uma construção com 

base em observações estatísticas que dê conta dessas relações. Os 

indicadores apropriados para isto são os denominados indicadores 

sociais. 

 

 

A partir de consulta a base de dados do Instituto Observatório Social, 

tomamos como exemplo de estudo o estado do Rio de Janeiro. Mesmo com a 

queda do total de desocupados (sem nenhum tipo de emprego que gere renda) 

de 11,5% em 2004 para 7,6% em 2013; e crescimento de 8,4% da criação de 

empregos formais entre 2004 e 2013, observa-se a precarização do mercado 

de trabalho. De um total de 7.487.527 milhões de ocupados no estado, o 

número total de empregos com carteira assinada era de 4.611.983 milhões, um 

déficit de mais da metade dos trabalhadores sem proteções trabalhistas em 

2014. 

Em recente entrevista ao Jornal Folha de São Paulo, o sociólogo Ruy 

Braga, professor da Universidade de São Paulo, afirma que o “precariado” 

tende a se alastrar no Brasil como nunca antes. Braga (2018) utiliza esse termo 

para designar “uma parcela crescente dos trabalhadores que se engaja em 

relações de trabalho precarizadas, como empregos de alta rotatividade e 

instabilidade.” Ao ser indagado sobre a retomada do emprego, mesmo sob o 

peso da informalidade e da nova legislação trabalhista vigente, Braga (2018) 

elucida 

 

Eu não acredito em uma retomada dos empregos em 2018. Imagino 

uma estagnação dos empregos formais, e aumento do subemprego. 

Isso porque não há uma recuperação econômica consistente, porque 

as empresas não estão contratando e o governo corta gastos e 

investimentos. As pessoas não são suficientemente ricas para ficar 

desempregadas muito tempo, então elas precisam fazer alguma 

atividade, o que as leva à informalidade, em situações de bico. Isso 

reduz estatística [de desemprego], mas não o lado dramático. 

Aí você tem outra novidade que é o impacto da reforma trabalhista. 

Eu diria que a tendência, tendo em vista as características centrais, 

da flexibilização, com a afirmação do negociado sobre o legislado e 
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multiplicação das formas atípicas de contratação, como o 

intermitente, é de aprofundamento do subemprego. Deve haver uma 

multiplicação do emprego intermitente, o que pode mascarar a 

realidade do avanço do subemprego no país. 

Esses eixos da reforma apontam para uma desestruturação do 

mercado e compressão da renda do trabalhador. Eu prevejo uma 

concentração ainda maior da renda, com aumento da desigualdade e 

assim por diante.  

 

O Serviço Social conquistou terreno cativo de efetivação de suas ações 

com o SUAS, enquanto espaço sócio ocupacional do assistente social que 

amplia o mercado de trabalho e abre novas possibilidades de intervenção 

profissional, ao mesmo tempo queprecariza e intensifica os processos de 

trabalho (RAICHELIS, 2010). Esse paradoxo existe necessariamente porque 

como profissão assalariada, inserida na globalização e na lógica do capital, 

está sujeita as condições de flexibilização e reestruturação produtiva do 

mercado de trabalho, nos mesmos moldes do precariado, da subcontratação, 

da terceirização e da quarterização. 

De acordo com Raichelis (2010), as transformações contemporâneas 

que afetam o mundo do trabalho, seus processos e sujeitos, provocam 

redefinições profundas no Estado e nas políticas sociais, desencadeando 

novas requisições, demandas e possibilidades. Em outras palavras, o SUAS 

expande a atuação do assistente social, tanto como emprego como nas 

intervenções com os usuários, mas acaba sujeito também ao aprofundamento 

da precarização das condições de trabalho. É preciso pensar como a categoria 

profissional recebe as novas configurações que o trabalho assume para que 

alcance estratégias e condições de intervenção com os usuários, visto que o 

Serviço Social se insere na sociedade capitalista moderna articulado aos 

processos de produção e reprodução das relações sociais. 

Segundo Raichelis (2010, p.753-754): 

 

O trabalho do assistente social é, pois, a expressão de um movimento 
que articula conhecimentos e luta por espaços no mercado de 
trabalho, competências e atribuições privativas que tem 
reconhecimento legal nos seus estatutos normativos e reguladores 
(regulamentação profissional, código de ética, diretrizes curriculares 
da formação profissional) projeto ético-político que confere direção 
social ao trabalho profissional. Ao mesmo tempo, os sujeitos que a 
exercem, individual e coletivamente, se subordinam às normas de 
enquadramento institucional, mas também se organizam e se 
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mobilizam no interior de um coletivo de trabalhadores que repensam 
a si mesmos e a sua intervenção no campo de ação profissional. 

 

Portanto, o assistente social acaba sendo também parte desse projeto 

escuso de precarização das relações de trabalho, pois segue preceitos da 

instituição a que se insere, seja Estado ou iniciativa privada (os dois seguindo a 

linha do capital). Porém, no seu espaço profissional dá-se o ambiente de 

mudança. As mudanças societais em curso dificultam a observação e a 

absorção da totalidade dos sujeitos, mas a categoria profissional, de acordo 

com seu código ético-político, se posiciona pelos interesses dos movimentos 

sociais e da “classe-que-vive-do-trabalho” (ANTUNES, 2013). 

 

 

2.2 Os desafios do trabalho profissional diante da dimensão política 

 

 

Em recente reportagem da edição online do jornal Folha de São Paulo - 

com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 

ainda não divulgados de forma oficial pelo governo – é apontado que o Brasil 

encerrou 2017 com mais demissões do que contratações. Ainda de acordo com 

esta matéria, o governo enxerga uma “recuperação significativa” visto que nos 

anos anteriores de 2015 e 2016 foram fechadas mais de um milhão de vagas. 

Não obstante o cenário preocupante do mundo do trabalho no Brasil, os 

indicadores sociais revelam um país mais desigual, fadado a reproduzir de 

forma prolongada os efeitos da crise, como mostra a reportagem da revista 

digital da Carta Capital. Quando a disparidade entre as pessoas é levada em 

conta, o IDH brasileiro cai significativamente, dado que aparece no relatório do 

Índice de Desenvolvimento Humano de 2015 do PNUD, comenta Andrea 

Bolzon, coordenadora do Relatório de Desenvolvimento Humano no Brasil. “A 

ponderação pela desigualdade faz o país perder 26,3% de seu IDH, que vai de 

0,755 para 0,557.” 

O cenário exposto contribui para entender a dinâmica de uma classe 

trabalhadora que não dispõe de condições objetivas para obter sua condição 

de vida e de cidadania; esta só pode ser objetivada pelo capitalista, que media 
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as relações no mercado de trabalho, portanto, esse controle não pertence ao 

trabalhador (CEOLIN, 2014). Segundo, Ceolin (2014, p. 247) 

 

Ocorre ainda que a dinâmica de reprodução do capital exige uma 

apropriação da parte do valor novo produzido necessário à 

manutenção da força de trabalho. Ao apropriar-se não apenas do 

trabalho excedente, mas também de parte do trabalho necessário à 

reprodução da força de trabalho, o capital submete o trabalho às 

condições de precarização e de não atendimento das necessidades 

humanas da classe trabalhadora. 

 

As expressões da precarização do trabalho e do aprofundamento da 

questão social são emanadas com mais ardor em tempos de crise estrutural do 

capital, como traço fundamental dos movimentos de produção coletiva e 

apropriação privada, necessários ao MPC (CEOLIN, 2014). As condições de 

trabalho do assistente social são profundamente atingidas, pois como 

trabalhador assalariado também sofre os efeitos da precarização e 

flexibilização do trabalho, e precisa lidar com restrição de sua autonomia 

profissional - seja por cortes orçamentários em políticas sociais que dificultam o 

atendimento a demandas trazidas pelos sujeitos beneficiários de sua prática 

profissional e/ou por determinações que dificultam o exercício de pensar na 

dimensão ético-política (CEOLIN, 2014). Ceolin (2014, p.257), aponta o caráter 

interventivo do Serviço Social: 

 

O objeto de intervenção profissional, em sua imediaticidade, 

apresentado unilateralmente como demanda institucional, conduz a 

uma mera adequação do exercício profissional às requisições do 

mercado de trabalho. O assistente social, em seu exercício 

socioprofissional, transforma as necessidades sociais em demandas 

profissionais, realizando esse movimento de reconstrução do objeto 

de intervenção profissional na conjugação de categorias ontológicas e 

intelectivas com observações e dados empíricos. Com base no 

conhecimento da realidade de sua intervenção profissional, 

desvelam-se as mediações ocultas na aparição cotidiana, projetando 

os dados empíricos no plano das determinações universais. 

 

Yazbek (2014) salienta a importância do fazer profissional através das 

políticas sociais, espaço rico para a intervenção profissional. Porém, o campo 

da política social vem tendo seu sentido usurpado pelas alterações na estrutura 

do processo produtivo do capital; os interesses e necessidades da classe 

trabalhadora são mantidos fora da agenda pública. “Dessa forma, passamos a 
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viver uma era de despolitização da questão social (YAZBEK, 2014)”. O 

profissional de Serviço Social acaba por fazer parte do processo que 

intensifica,precariza e aliena o trabalho na sua estrutura, tendo dificuldades 

para ir além das aparências postas pelo cotidiano excruciante da profissão 

atualmente – pouco tempo e pouco recurso, ao mesmo passo que cresce a 

demanda por serviços. De acordo com Yazbek (2014, p.680): 

 

Na política social, a luta contra a pobreza toma o lugar da luta de 

classes. A perspectiva é de desenvolvimento dos “ativos” dos pobres, 

desconsiderando os fatores estruturais da pobreza, atribuindo a 

responsabilidade da pobreza aos próprios pobres. 

 

 

O capitalismo para além de seus mecanismos de produção e 

reprodução do capital, também necessita manter em evidência o modo de 

pensar do sistema, recorrendo ao imediatismo das situações. As formas de 

desigualdade, de pobreza, tendem a ser “vendidas” como naturais; esse é uma 

ótima estratégia de conformação das massas. É nesse ambiente, no cotidiano 

dos sujeitos sociais, que a profissão tem possibilidade de desvelar o que está 

posto, em detrimento de perpetuar as condições ideológicas e sociais do modo 

de produção capitalista (YAZBEK, 2014). 

Diante da precarização das relações de trabalho no século XXI, Mota 

(2014, p.702) traça um perfil preocupante de parte da realidade do Serviço 

Social 

 

No campo do Serviço Social, as terceirizações, o trabalho por projeto, 

a contratação por horas de trabalho etc. podem contribuir para a 

desprofissionalização sob o signo da multifuncionalidade e da 

multidisciplinaridade, criando verdadeiras subespecializações 

profissionais, diante das quais o saber-fazer constitui a antítese do 

trabalho intelectual e a negação das diretrizes curriculares do curso 

de Serviço Social. Sem dúvida, esses processos são favorecidos pela 

expansão do exército de reserva profissional. 

 

Como profissão inserida na divisão social do trabalho, sofre os 

processos desencadeantes da nova morfologia do trabalho, em que o parcial, o 

fragmentado, superam a totalidade. É preciso que o assistente social mantenha 

sua capacidade analítica, de estudo da realidade, ao mesmo tempo em que 

lida com os conflitos de classes, sempre primando e reafirmando o 
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compromisso com as classes menos abastadas. Iamamoto (2006, p.17) 

evidencia a importância da dimensão política da prática do Serviço Social: 

 

[...] decifrar as novas mediações através das quais se expressa a 

“questão social” na cena contemporânea é de fundamental 

importância para o Serviço Social em uma dupla perspectiva: para 

que se possa apreender as várias expressões que as desigualdades 

sociais assumem na atualidade e os processos de sua produção e 

reprodução ampliada; e para projetar e forjar formas de resistência e 

de defesa da vida. Formas de resistência já presentes, por vezes de 

forma parcialmente ocultas, no cotidiano dos segmentos majoritários 

da população que dependem do trabalho para a sua sobrevivência. 

Assim, apreender a “questão social” é também captar as múltiplas 

formas de pressão social, de invenção e de re-invenção da vida, 

construídas no cotidiano. 

 

 

Ora, a tarefa não é nada fácil. Reflexo das reformas de cunho 

neoliberal a partir de 1990 foi preciso adequar todos os aparatos de 

sustentação do capital e isso significa remodelar os caminhos da gestão nas 

instituições públicas e privadas. O trabalho da categoria profissional encontra 

mais um empecilho: atender as necessidades do novo modelo de gestão em 

vigor que aprisiona e subjuga a atuação nos seus diferentes âmbitos da 

intervenção profissional. “O desmonte das políticas sociais impactou o trabalho 

do(a) assistente social na medida em que esse profissional tem atuado 

diretamente com políticas, programas e serviços sociais [...]” (SILVA E 

RAICHELIS, 2015). Martins (2015, p. 166), nos dá o panorama a ser 

enfrentado pelos assistentes sociais: 

 

A rejeição à política social pública compreende que os indivíduos 

deveriam realizar todas as suas necessidades no livre mercado, 

tendo em vista que a privatização do patrimônio público e a 

flexibilização do mercado laboral seriam suficientes para criar um 

novo estilo de vida, com menor dependência do Estado e maior 

independência dos indivíduos, restando ao Estado preocupar-se com 

pequenas parcelas de “fracassados” no mercado e, para estes, gerar 

políticas focalizadas. 

 

 

Iamamoto (2006, p. 22) desenha os paralelos e limites que permeiam o 

trabalho profissional: 
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Embora o assistente social disponha de uma relativa autonomia na 

sua condução de seu trabalho – o que lhe permite atribuir uma 

direção social ao exercício profissional – os organismos 

empregadores também interferem no estabelecimento de metas a 

atingir. Detêm poder para normatizar as atribuições e competências 

específicas requeridas de seus funcionários, definem as relações de 

trabalho e as condições de sua realização – salário, jornada, ritmo e 

intensidade do trabalho, direitos e benefícios, oportunidades de 

capacitação e treinamento, o que incide no conteúdo e nos resultados 

do trabalho. E oferecem o background de recursos materiais, 

financeiros, humanos e técnicos para a realização do trabalho no 

marco de sua organização coletiva. 

 

Podemos destacar aqui que a reforma gerencial estatal, fruto das 

reformas neoliberais, atingiu fortemente o trabalho dos assistentes sociais, 

visto que em sua maioria são trabalhadores do setor público e neste cenário 

tudo que é coisa pública precisava ser reajustado, diminuído, em prol de um 

Estado mínimo. A nova política de gestão dos recursos humanos propunha 

terceirização irrestrita do trabalho, competição entre trabalhadores e adoção de 

uma avaliação quantitativa de desempenho, que para a categoria profissional é 

um retrocesso no dia a dia da sua prática com os usuários, além de ter 

inúmeros programas e benefícios sociais cortados – que fortalecem o fazer 

profissional - devido a lógica de enxugamentos de gastos públicos (SILVA E 

RAICHELIS, 2015). Nessa perspectiva acontece cobrança de resultados 

quantitativos e até de cobrança de metas, mesclados com formas de controle e 

fiscalização da atividade profissional, deteriorando as relações de trabalho e a 

qualidade do trabalho, configurando assédio moral (SILVA E RAICHELIS, 

2015). 

Moraes (2016) nos traz uma investigação importante e esclarecedora 

sobre o reordenamento da formação profissional no terreno acadêmico dos 

Institutos Superiores de Ensino (IES), necessária a partir dos ajustes 

neoliberais ditados por órgãos internacionais como o Fundo Monetário 

Internacional(FMI) e o Banco Mundial. Com a necessidade de preterir à lógica 

do mercado através do “entreguismo” da coisa pública, o ensino superior se 

transforma em terreno de capitalização com o crescimento dos IES privados e 

sucateamento das instituições públicas. Além disso, como é próprio do período 

de reestruturação das políticas socioeconômicas, a pobreza é naturalizada e, 

aqui, deve ser superada pela educação, pelos estudos, impulsionando a busca 
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por qualificação, inclusive os cursos universitários (MORAES, 2016). Ainda de 

acordo com este autor, essa conjuntura transforma as relações dentro da sala 

de aula, comprometendo a qualidade do conteúdo com períodos abarrotados 

de estudantes; professores em condições aviltantes de ensino-pesquisa; e 

concorrendo com o crescente Ensino à Distância (EAD) que denomina a 

crescente precarização do ensino e contribui para uma formação imediatista, 

sem cunho político. Nas palavras de Moraes (2016, p. 118-119): 

 

[...] entre a tendência predominante de imprimir uma lógica mercantil, 

empresarial e operacional à universidade e a tentativa de 

manutenção da vida das Diretrizes no interior das Instituições de 

Ensino Superior, é possível sinalizar que há, na arena ético-política, 

uma luta pela hegemonia do projeto profissional do Serviço Social 

atual. E essa batalha não pode ser desenvolvida sem uma vigilância 

constante da realidade, estudos, investigações, articulações políticas 

por parte dos profissionais e organizações da categoria, a fim de 

compreender como esse processo de precarização e mercadorização 

da política e dos serviços de educação atinge as instituições 

superiores de ensino e incidem na formação do assistente social.  

 

De acordo com Moraes (2016, p.127), é de total urgência neste século, 

para o Serviço Social, reflexões que mantenham a importância da dimensão 

política, analítica, na formação e no trabalho profissional. Diante dos 

retrocessos vivenciados em tempos de reestruturação produtiva que prima 

pelos resultados, estudantes e profissionais da categoria, podem encontrar 

dificuldades para sair da “teia” das questões mediatas, fragmentadas, do 

individualismo que obscurece a visão da totalidade dos fenômenos. Moraes 

(2016, p.126), nos remete a pensar tais rebatimentos 

 

Diante da racionalidade burguesa em curso, em suas diversas formas 

de manifestação, assinala-se as ameaças ao Serviço Social crítico, 

sobretudo com as interferências diretas sobre uma formação 

profissional regida pela lógica do mercado, que incentiva os cursos 

particulares centrados no ensino, os cursos a distância, precarizam a 

universidade pública e dissociam ensino, pesquisa e extensão, sendo 

uma formação fragmentada que ameaça a dimensão intelectiva do 

trabalho profissional na perspectiva do atual projeto ético-político do 

Serviço Social. Tais fatos repercutem na despolitização dos 

assistentes sociais e em intervenções profissionais marcadas pela 

insegurança no trabalho e pela condição de assalariado, tornando 

cada vez mais limitadas à lógica e poder institucional e desprovidas 

de criticidade. 
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O contexto das últimas décadas e a conjuntura que se apresenta 

atualmente são indissociáveis; consequentemente, são múltiplos os desafios 

do trabalho profissional diante da dimensão política. Existe um paradoxo no 

bojo da luta de classes – de estarmos na posição de atender aos interesses de 

dois atores sociais (burguesia e classe trabalhadora) - que nos instiga a 

aprender e a apreender as implicações políticas do exercício profissional no 

cotidiano. Ora, essa relação é essencial e, ao mesmo tempo que é 

contraditória, que possibilita sua reprodução, também é espaço de luta, com 

criação das possibilidades de mudança (YAZBEK, 2014, p. 681). Yazbek 

(2014, p.681-682), analisa esse cenário: 

 

Trazendo essa tese para o exercício profissional em sua 

contemporaneidade estamos tratando das disputas políticas no 

espaço das políticas sociais, mediações centrais no exercício da 

profissão. Estamos tratando das disputas políticas na esfera pública e 

nas lutas sociais em seus impactos sobre as relações sociais. 

Estamos tratando da questão de construção de hegemonia, na 

condução dos serviços sociais e das necessidades que atendem, 

bem como dos direitos que asseguram, não apenas como questão 

técnica, mas como questão essencialmente política, lugar de 

contradições e resistência. Âmbito a partir do qual é possível 

“modificar lugares de poder demarcados tradicionalmente, e, portanto 

de abertura para construir outros” e não apenas realizar “gestões 

bem-sucedidas de necessidades, encobertas pelos signos de uma 

nova legitimação”. 

 

 

O Serviço Social se mostra bastante presente quando pensamos na 

estrutura do MPC, especialmente por se portar historicamente como profissão 

que precisa dar respostas as faces da questão social ao mesmo tempo em que 

contribui para reprodução da força de trabalho, das condições materiais da 

vida. Inserida na divisão sociotécnica do trabalho, não foge a regra da nova 

morfologia deste e, portanto, agrega as condições de precarização das 

relações de trabalho: trabalho em “modo automático”; robotizado; pouca 

disponibilidade de tempo e de recursos ao passo que só aumenta a demanda 

por serviços; precisa dar respostas quantitativas as instituições que atua; enfim, 

é um grande conglomerado de desafios. Esse endurecimento, no entanto, deve 

ser pensado, discutido, refletido. Não se pode abdicar da criticidade, da 

análise, em tempos de produtivismo exacerbado, de perda de direitos sociais 
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que julgávamos estar consolidados. O nosso compromisso com as classes 

menos abastadas permanece vivo e, só é possível realiza-lo com uma 

perspectiva de luta cultural, social e política, de construção da hegemonia 

(YAZBEK, 2014). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

A construção deste trabalho buscou elucidar o cenário atual - mais 

precisamente o século XXI - de precarização das relações de trabalho, fruto de 

sua nova morfologia (ANTUNES, 2011), e as implicações ao Serviço Social. 

Como profissão interventiva e comprometida com a classe trabalhadora, fica 

claro que os efeitos do acirramento das condições de vida e do trabalho, 

chegam com intensidade aos profissionais da categoria. Dessa maneira, é 

necessário o debate sobre como se materializam as conjunturas e os atores 

sociais.  

Nos anos 1970, com a transição do trabalho produtivo (industrial) para o 

de serviços, surge um novo modo de gerir a reprodução ampliada do capital, 

com implemento de novas tecnologias e reorganização da forma de produzir. 

Isso incide diretamente sobre o trabalhador coletivo. As fábricas antes lotadas 

de operários dão lugar a computadores de última geração e até a robôs que 

realizam o trabalho em larga escala. Uma grande parcela de trabalhadores se 

transforma em exército de reserva; parte vai para a informalidade; outros são 

absorvidos pelos novos postos de trabalho. De certo, apenas uma coisa: o 

novo e (velho) mundo do trabalho (NETTO E BRAZ, 2006) traz consequências 

catastróficas. 

A nova morfologia do trabalho instaura mecanismos de extração de 

mais-valor de forma mais elaborada e mais cruel. O trabalho tem seu ritmo 

intensificado ao máximo enquanto as condições de sua execução são 

precárias, sob novas formas de contrato que escondem a informalidade, o que 

muitas vezes significa a terceirização de forma escancarada. O capitalista quer 

ser desresponsabilizado e quer que o Estado também o seja. Resultado: a 

classe trabalhadora se deteriora em todas as suas formas; empobrece, perde 

direitos sociais e trabalhistas, não é responsabilidade de ninguém a não ser 

dela própria. 

 O Serviço Social tem em seu projeto ético-político o comprometimento 

com as demandas da classe trabalhadora. A precarização das relações de 

trabalho pauperiza as massas ao mesmo tempo em que traz novas 

configurações nas formas do trabalho profissional. Além de lidar com a maior 
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busca por serviços que supram a condição de empobrecimento da população 

usuária, necessita equilibrar a dicotomia entre realizar essa intervenção e ser 

trabalhador assalariado regido por regras e preceitos de determinada 

instituição. É fato que há a ampliação dos postos de trabalho para o assistente 

social, com a consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

porém esse trabalho acaba por ser realizado de forma parcial: sem recursos 

para atender a todos que necessitam devido ao corte nos gastos sociais, o que 

gera políticas públicas focalizadas, fragmentadas.  

Apenas a pobreza e a extrema pobreza devem ser pauta; quem trabalha 

precisa responsabilizar-se por si. Essa é a lógica da “mão invisível” do 

mercado. Desse jeito, as instituições assumem um novo modelo de gestão em 

que a quantidade se sobrepõe a qualidade. Números e mais números 

“robotizam” a atuação do profissional de Serviço Social; este trabalha como 

uma máquina, no automático, atendendo a uma demanda enorme em pouco 

tempo e com poucos recursos. Yazbek (2014) retrata essa conjuntura como a 

desconstrução da dimensão política da profissão. Ora, se perdemos a 

capacidade analítica da profissão, o que nos resta? É a partir da consciência 

de uma profissão interventiva sob o princípio da totalidade, de não levar em 

conta os fenômenos por si próprios, que realizamos mudanças significativas no 

cotidiano dos sujeitos sociais.  

A discussão deste trabalho demonstrou a necessidade de colocar em 

pauta os efeitos da crise do capital, principalmente para apreender o 

movimento que o Serviço Social realiza junto a seus usuários. Muito além de 

intensificar as condições de vida da classe trabalhadora, a nova forma de ser 

da categoria trabalho desmobiliza, despolitiza, o assistente social e seu público 

alvo. Com uma rotina pautada pelo mecanicismo, pela performatividade 

(MARTINS, 2015), se torna complexa a tarefa de apreender as novas 

manifestações da questão social, fruto das mudanças estruturais do 

capitalismo. 

É um alerta que permanece “aceso” na contemporaneidade. Quando se 

intensifica, se precariza, as relações de trabalho, há consequências para toda a 

classe trabalhadora que sobrevive da venda de sua força de trabalho. Está 

incluso aí o profissional de Serviço Social. Então, o seu espaço de trabalho, é 
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também espaço de luta; seu e dos usuários de sua prática. Como elucida 

Yazbek (2014, p. 686): 

 

[...] a profissão é interpelada e desafiada pela necessidade de 

construir mediações políticas e ideológicas expressas sobretudo por 

ações de resistência e de alianças estratégicas no jogo da política em 

suas múltiplas dimensões, por dentro dos espaços institucionais e 

especialmente no contexto das lutas sociais. 

 

 

 Nestes tempos de crise fiscal aliado a corrosão das condições de 

trabalho e perda de direitos sociais, é necessário fortalecer na realidade social 

nosso projeto ético-político e, como demonstrado aqui, a dimensão política. A 

começar pela formação profissional, dentro das universidades, até chegar ao 

dia a dia da relação assistente social-usuário. De acordo com Yazbek (2014, 

p.687) “nesse âmbito evidencia-se a relevância da dimensão cultural e política 

do exercício da profissão.” 

 O cotidiano das classes subalternas e do assistente social, ao mesmo 

tempo em que sofre as metamorfoses de ajuste do modo de produção 

capitalista, é terreno para buscar novas práticas, novas formas de resistência e 

luta. Dentro dos espaços institucionais a categoria profissional deve apoiar o 

sujeito de sua prática, levando em conta o poder da informação, de apoiar as 

múltiplas visões de mundo. Pois, segundo Yazbek (2014, p. 687), “a construção 

de novos modos de pensar, a elaboração de uma concepção de mundo crítica 

e coerente, necessária para suplantar o senso comum e tornar as classes 

subalternas capazes de produzir uma contra-hegemonia.” 

 Finalmente, o presente estudo pretende enriquecer o debate acerca do 

enfrentamento do Serviço Social frente a relações de trabalho que precarizam 

o ser social, sobretudo, nas suas formas de luta e sobrevivência. Seja como 

profissional em sua prática interventiva, seja como trabalhador assalariado e 

que, portanto, sofre também os efeitos da nova morfologia do trabalho. Os 

caminhos da profissão não nos levam a outro destino a não ser o de 

construção de uma nova ordem societária, com justiça social, mais participativa 

e igualitária.  
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