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RESUMO 

 

 

As transformações no mundo do trabalho contemporâneo, marcadas pelo processo de 

reestruturação produtiva do capital e incorporada à lógica neoliberal, têm promovido o 

aumento significativo dos níveis de precarização do trabalho, e consequentemente 

desencadeado severas alterações no papel do Estado, nas configurações das políticas sociais e 

no mercado de trabalho do assistente social. Sendo o Serviço Social uma profissão inserida na 

divisão social e técnica do trabalho que atua nas esferas pública e privada, formulando e 

implantando propostas para enfrentar as múltiplas expressões da questão social que assola a 

classe trabalhadora, sofre as repercussões da precarização das relações e condições de 

trabalho e das novas configurações das políticas sociais desencadeadas no cenário neoliberal 

pela desregulamentação do Estado que se torna mínimo para o social. Neste sentido, o 

presente trabalho busca-se como objetivo, identificar as raízes das transformações no mundo 

do trabalho no sistema capitalista que incidem na intensidade do gasto de energia – física e/ou 

psíquica – para realização do labor, compreender as repercussões de tais transformações no 

mercado de trabalho pautadas nas condições de precarização do trabalho e no desmonte das 

políticas sociais e analisar suas implicações no exercício profissional do Serviço Social.  
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ABSTRACT 

 

 

The transformations in the world of contemporary labor, marked by the process of productive 

restructuring of capital and incorporated into the neoliberal logic, have promoted a significant 

increase in levels of precariousness of work, and consequently triggered severe changes in the 

role of the State, in the configurations of social and in the labor market of the social worker. 

Being Social Service a profession inserted in the social and technical division of labor that 

works in the public and private spheres, formulating and implementing proposals to face the 

multiple expressions of the social question that plagues the working class, suffers the 

repercussions of the precariousness of the relations and conditions of work and the new 

configurations of social policies unleashed in the neoliberal scenario by the deregulation of 

the State that becomes minimal for the social. In this sense, the present work seeks to identify 

the roots of transformations in the world of work in the capitalist system that affect the 

intensity of the energy expenditure - physical and / or psychic - to carry out the work, to 

understand the repercussions of such transformations in the labor market based on the 

precarious conditions of work and the dismantling of social policies and analyze their 

implications in the professional practice of Social Work. 

 

 

 

KEY WORDS: Work; Social politics; Social service; Precariousness. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A atual conjuntura política, econômica e social no Brasil tem revelado uma enorme 

disparidade entre a riqueza e o pauperismo, faces de uma mesma moeda. Pois, se por um lado, 

o sistema capitalista tem promovido o grande avanço tecnológico com a ampliação sem 

precedentes da ciência, das técnicas e da riqueza, do outro, tem promovido o crescimento 

exponencial da pobreza, da miséria e consequentemente, da desigualdade social que assola o 

mundo contemporâneo.  

Como forma de enfrentamento das múltiplas expressões da questão social que 

emergem diante as contradições capital versus trabalho, o Estado brasileiro promoveu um 

processo tardio de implementação das políticas protetivas subscrito no tripé da Seguridade 

Social (saúde, previdência e assistência social), com bases formais e legais da Constituição 

Federal de 1988. Porém, desde a década de 1990, o Estado capturado pela lógica neoliberal 

tem modificado sua forma de intervenção social através de contingenciamentos, reduções e 

cortes nos gastos com as políticas públicas e sociais tornando-as cada vez mais precárias, 

emergenciais, seletivas e focalistas. 

Sendo o Serviço Social uma profissão impulsionada pelo reconhecimento da questão 

social pelo Estado, “que passa a requisitar agentes habilitados para a formulação e 

implementação das políticas sociais” (RAICHELIS, 2018, p. 27), essa categoria sofre as 

repercussões dessa conjuntura que precariza suas relações e condições de trabalho devido a 

forte pauperização que assombra o cenário social, com a falta de verbas, recursos e redução de 

gastos nas políticas públicas e sociais que afetam o atendimento as demandas que chegam aos 

serviços públicos e ao Serviço Social, orientado pelos princípios da focalização e da 

seletividade. 

Ao passo que imprimem alterações nas configurações das políticas sociais oriundas 

da desregulação do Estado, crescem as demandas por políticas sociais, e consequentemente 

promovem a ampliação do mercado de trabalho do assistente social – profissionais do Serviço 

Social –.  

No entanto, assim como a hegemonia neoliberal provocou o desmonte das políticas 

sociais, a reestruturação produtiva do capital promoveu profundas mudanças no mundo do 

trabalho devido às novas organizações laborais desencadeando um aumento expressivo nos 

níveis de precarização do trabalho “que vem acompanhada da desregulamentação dos direitos 
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do trabalho, de estratégias de informalização da contratação dos trabalhadores” 

(IAMAMOTO, 2000, p. 31). 

Este cenário fortemente marcado pela precarização e pelo desemprego também 

revela a “expansão de novos modos de extração do sobretrabalho” (ANTUNES, 2013, p. 14) 

promovendo a ampliação de trabalhadores submetidos a contratos temporários, sem registro 

em carteira, sem estabilidade, sob a ameaça do desemprego a qualquer momento, e inseridos 

nos mais variados moldes de informalidade. Tais aspectos corroboram para fragilidade da 

legislação trabalhista que, por sua vez, promove a acentuação da precarização do trabalho.  

Desta forma, embora o Serviço Social possua uma autonomia relativa, para se 

realizar no mercado de trabalho vende sua força de trabalho a entidades empregadoras, sejam 

elas públicas ou privadas, e torna-se dependente dessas instituições que lhe fornecem meio e 

recursos para realização do seu exercício profissional que estão atreladas as exigências 

impostas pelas entidades, desencadeando um novo redirecionamento teórico-operativo do 

exercício profissional nos espaços sociocupacionais.  

Tal processo de submissão às entidades empregadoras implica diretamente na 

autonomia relativa do assistente social, que restringe o poder de definição das prioridades e 

imprime o conflito entre a direção ético-política que assumiu o compromisso com a garantia 

dos direitos da classe trabalhadora pautada no Código de Ética após a ruptura do 

conservadorismo da profissão.  

Assim, as transformações no mundo do trabalho afetam as condições e relações de 

trabalho dos profissionais do Serviço Social como trabalhadores assalariados e como 

viabilizadores das políticas públicas e sociais frutos da precarização do trabalho.  

Portanto, o presente trabalho justifica-se pela minha inserção no estágio no Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS) do município de São Fidélis com duração de um 

ano e meio, em que pude presenciar a atuação do exercício profissional do Serviço Social no 

âmbito das políticas públicas e sociais marcado pela dualidade que se insere nesse cenário de 

contradições, em que, ao passo que precisa responder o aumento das demandas, também 

precisa lidar com a redução dos gastos das políticas públicas e sociais. E que além dos 

enormes desafios delimitados pelo enxugamento dos gastos públicos, o Serviço Social, assim 

como as demais profissões, é afetado pelas transformações no mundo do trabalho que 

corroboram para a acentuação da precariedade das relações e condições de trabalho do 

assistente social.  

Muito embora a precarização do trabalho tenha sido palco de discussão recorrente na 

última década, esse trabalho pretende contribuir para o debate quanto às implicações atuais 
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das transformações do mundo do trabalho no exercício profissional do Serviço Social no 

âmbito das políticas sociais. E para tanto, busca-se, como objetivo analisar as condições de 

precarização no mundo do trabalho e suas expressões no exercício profissional do Serviço 

Social, além de identificar as raízes – sem esgota-las – das transformações no mundo do 

trabalho e compreender as repercussões da precarização no âmbito das políticas sociais.  

Desta forma, surgiram inquietações que permearam a construção desse texto, tais 

como: quais as raízes que promoveram as transformações no mundo do trabalho? Como tem 

se materializado a precarização do trabalho no mundo contemporâneo? Quais as repercussões 

da precarização no âmbito das políticas sociais? Como a precarização do trabalho se expressa 

na atuação do exercício profissional do Serviço Social? Qual o direcionamento ético-político 

do assistente social frente aos desafios postos a profissão? Tais desafios devem paralisar ou 

motivar os assistentes sociais?  

Diante os objetivos e questionamentos aqui expressos, o caminho metodológico foi 

trilhado pela pesquisa bibliográfica sobre a discussão teórica a respeito da categoria 

“trabalho” para subsidiar o entendimento das transformações no mundo do trabalho 

circunscrito na intensidade do labor no sistema capitalista, o debate em torno das políticas 

sociais marcadas pela desregulação do Estado capturado pela lógica neoliberal e a discussão 

sobre o mercado de trabalho do assistente social expresso pela precarização do trabalho fruto 

da reestruturação produtiva do capital.  

Para atender tais requisitos, o trabalho foi dividido em dois capítulos. O primeiro 

capítulo fará uma análise em torno das transformações no mundo do trabalho subscrito na 

intensidade do labor no sistema capitalista atual e para tanto será divido em dois itens. O 

primeiro item discutirá a compreensão da categoria “trabalho” para subsidiar a discussão das 

raízes que impulsionaram as transformações no mundo do trabalho. O segundo item abordará 

como tais transformações tem desencadeado ao longo da produção a intensidade do labor 

proveniente ao aumento do gasto de energia física e/ou psíquica para realização do trabalho, 

afetando suas práticas através da expansão do rendimento do trabalho, tais como, 

flexibilidade, ritmo acelerado, alongamento da jornada.  

O segundo capítulo, por sua vez, focará na materialização da precarização do 

trabalho do assistente social, e para tanto, também será dividido em dois itens. O primeiro 

item abordará como tem se desenhado o mercado de trabalho do assistente social no âmbito 

das políticas sociais recorrendo a um breve histórico do Serviço Social como profissão, o 

papel do Estado frente às expressões da questão social e as exigências do perfil do assistente 

social para se adequar as novas transformações no mundo do trabalho. Já o segundo item 
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preocupa-se em problematizar elementos fundantes da precarização do trabalho e suas 

repercussões na atuação do exercício profissional do assistente social em tempos neoliberais.  

Por fim, trataremos das considerações finais, analisando os desafios postos ao 

assistente social neste cenário fortemente marcado pela precarização do trabalho e as 

possíveis estratégias para o enfrentamento desses enormes desafios.  
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1. TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E A INTENSIDADE DO 

TRABALHO NO SISTEMA CAPITALISTA 

 

1.1. TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO  

 

 

Os estudos sobre o homem e suas formas de sobrevivência ao longo da história têm 

revelado “sua capacidade de prever os resultados de uma determinada ação” (NETTO, 2010, 

p. 75) a fim de atender suas necessidades, permitindo o acúmulo de conhecimento, sua 

reprodução e sua capacidade de transmiti-lo a outras gerações.  

Para tanto, o homem se apropria dos elementos da natureza com a finalidade de 

modifica-los para atender e satisfazer suas próprias necessidades (COLMÁN; POLA, 2009). 

A este processo de interação criativa que se desenvolve entre o homem e a natureza, Marx 

chamou de trabalho, “que só se objetiva após a prévia ideação e com a conjugação entre a 

atividade mental e a atividade física, muscular” (NETTO, 2010, p. 76). 

Nas palavras de Marx, o trabalho: 

 

[...] é um processo entre o homem e a natureza, processo em que o ser humano com 

sua própria ação impulsiona, regula e controla seu intercambio material com a 

natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas forças. Põe em movimento 

as forças naturais de seu corpo, braços e pernas, cabeças e mãos, a fim de apropriar-

se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando 

assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua 

própria natureza (MARX, 2001, p. 211). 

 

Assim, o homem além de modificar a natureza através de sua ação, ele também 

modifica a si próprio. Além disso, o homem é um único ser vivo capaz de idealizar 

previamente o resultado de sua ação (NETTO, 2010, p. 77), portanto, “o trabalho para Marx 

não é só aquela atividade que promove a transformação da natureza, mas é uma atividade 

previamente idealizada que promove a transformação do próprio homem” (COLMÁN; 

POLA, 2009, p. 187). 

Tal afirmação se comprova pelo próprio autor: 

 

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha 

mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de suas colmeias. Mas o 

que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o 

favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho 

obtém-se um resultado que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador e, 

portanto, idealmente (MARX, 1985, p.149-150). 
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Além disso, o homem é capaz de produzir muito mais do que necessita para sua 

sobrevivência, ele é capaz de produzir também o excedente. Netto (2010, p. 77) indica que 

“isso revela que a força de trabalho humano possui um caráter inteligente e proposital, capaz 

de organizar as condições sociais e culturais para ampliar continuamente seu excedente”. 

Assim, modificando a natureza através do trabalho, o homem modifica a si próprio e 

desenvolve cada vez mais formas complexas da organização social.  

Para Colmán e Pola (2009, p. 195), “o trabalho é a forma humana de agir na 

natureza, por meio do trabalho o homem se humaniza”, portanto, é a partir do trabalho que é 

construída a história da sociedade pelo ser social (NETTO, 2010, p. 78). Desta forma, a 

economia de uma sociedade não é estática e tampouco é dada pronta, ela é desenvolvida a 

partir da construção humana, que por sua vez, “transparece como se realizam as relações 

humanas, surgindo a realidade humana” (NETTO, 2010, p. 79).  

É através do trabalho que é possível compreender as formas de organização social e 

os modos de produção econômica que vão se desencadeando nas mais complexas relações 

sociais da vida humana, que além de proporcionar à humanização do homem, o 

aperfeiçoamento de suas capacidades, a apropriação da natureza e a dominação de si mesmo, 

o trabalho também gera várias formas de atividades e relação entre os homens. Afinal, “todo o 

produto intelectual e os valores que permeiam a sociedade nascem essencialmente do 

trabalho” (NETTO, 2010, p 81).  

Por meio do modo de produção ao acionar as forças produtivas e relações de 

produção, o homem busca alternativas para satisfazer suas necessidades vitais e sua 

sobrevivência, além de transformar e criar a realidade em que está inserido (COLAO, 2006). 

De acordo com a autora citada acima: 

 

No modo de produção estão as forças produtivas e as relações de produção, mas 

também o ser social, a consciência social, a arte, a ciência, os valores, a cultura em 

geral. Ou seja, o ser humano como ser social, político, econômico, como cidadão, 

como pessoa em desenvolvimento, em criação, em processo de transformação do 

mundo, da vida, da sociedade (COLAO, 2006, p. 146). 

 

Portanto, “o desenvolvimento da vida social está intimamente ligado ao modo de 

produção que lhe é próprio” (COLAO, 2006, p. 147). Porém, os estudos de Marx mostram 

que o sistema capitalista não foi o único modo de produção que a história da sociedade 

experimentou.  
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Um dos primeiros modos de produção foi à comunidade primitiva sob o prisma da 

propriedade tribal, onde “a estrutura social não apresentava grande complexidade” (NETTO, 

2010, p. 82-83). Através da caça, pesca, da criação de gado e início da agricultura se produzia 

o necessário para atender as necessidades da comunidade, pois “o resultado da produção 

agrícola se distribui entre toda a comunidade, sem que origine excedente” (QUINTANILLA, 

1985, p. 325).  

De acordo com Marx e Engels (2007, p. 90), essa fase “se limita a uma maior 

extensão da divisão natural do trabalho que já existia na família: os chefes patriarcais da tribo, 

abaixo deles os membros da tribo e, por fim, os escravos”. A escravidão vai se desenvolvendo 

aos poucos através do crescimento populacional e com ele suas necessidades, e pela expansão 

do intercâmbio externo.   

De acordo com Marx (1986, p. 89-90): 

 

Ora, esta unidade que, em certo sentido, mostra-se como a forma particular de 

propriedade, tem sua realidade viva num modo de produção específico e este modo 

mostra-se, igualmente, como o relacionamento de indivíduos uns com os outros e 

como seu comportamento cotidiano, específico, frente à natureza inorgânica, seu 

modo específico de trabalho (que sempre é trabalho familiar e muitas vezes 

comunal). A própria comunidade apresenta-se como a primeira grande força 

produtiva.  

 

O segundo modo de produção que se desenvolveu na Antiguidade foi a estatal ou 

comunal “que resulta da unificação de mais de uma tribo numa cidade por meio de contrato 

ou conquista, e na qual a escravidão continua a existir” (MARX; ENGELS, 2007, p. 90). 

Nesta fase se desenvolve a propriedade privada móvel e posteriormente a propriedade privada 

imóvel. Porém, os cidadãos só podem exercer seu poder sobre seus escravos trabalhadores em 

sua comunidade. Sendo assim, os autores compreendem que: 

 

A divisão do trabalho já está mais desenvolvida. Já podemos encontrar a oposição 

entre cidade e campo e, mais tarde, a oposição entre Estados que representam o 

interesse da cidade e aqueles que representam o interesse do campo; e, no interior 

das próprias cidades, encontramos a oposição entre a indústria e o comércio 

marítimo. A relação de classes entre cidadãos e escravos está completamente 

desenvolvida (MARX; ENGELS, 2007, p. 90). 

 

Já o terceiro modo de produção foi o feudal que surgiu na Idade Média. Enquanto na 

Antiguidade se baseava na cidade, na Idade Média baseou-se no campo (MARX; ENGELS, 

2007, p. 90). Colao (2006, p. 158) ilustra ao afirmar que “este modo de produção combina a 

propriedade coletiva da terra com a posse de uma parcela particular de um indivíduo”. 
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Porém, o modo de produção feudal já não se baseava mais na escravidão, mas na 

hierarquia comandada pela nobreza e “unida aos vassalos armados” (NETTO, 2010, p. 83) 

que comandavam os pequenos camponeses servos – responsáveis por executarem o trabalho 

na propriedade feudal –. Assim, “tratava-se de uma sociedade em que prevalecia a afirmação 

explícita da desigualdade entre os homens, o que contribuía para reproduzir uma estrutura 

social relativamente estável” (PRONI, 1997, p. 5). 

O modo de produção capitalista, por sua vez, nasceu na Idade Média (COLAO, 2006, 

p. 260) “quando as oficinas artesanais começaram a pagar salário aos aprendizes que nesses 

locais trabalhavam”. Antes, o aprendiz da oficina apenas adquiria experiência por um longo 

tempo de prática e posteriormente abria sua própria oficina e ensinava aos seus aprendizes.  

De acordo com Colao (2006, p. 260), “quando o aprendiz se torna assalariado, é 

possível que siga nessa condição durante toda sua vida. Parece-me, aí na oficina da Idade 

Média, que esteve o germe da exploração do proletário, de acordo com o modo de produção 

capitalista”.  

Portanto, a gênese do capitalismo ocorre a partir da decomposição do feudalismo e 

do aparecimento das novas formas de organização econômica e social que vão se 

desenvolvendo ao longo da história (PRONI, 1997, p. 6).  

Pois, o sistema capitalista só foi possível através de certo “individualismo” que se 

desenvolveu de forma progressista e a “aplicação de uma mentalidade racional e pragmática à 

organização da vida social, o que, por sua vez, foi reforçado pela crescente complexidade dos 

‘jogos das trocas’ no meio urbano” (PRONI, 1997 p. 4). O autor situa que a reprodução da 

vida material não mais se assenta na ética religiosa e sim numa nova ética: 

 

[...] a do trabalho livre e do progresso material. A universalidade passa a ser 

garantida pelo direito positivo e pela afirmação de valores gestados no interior de 

uma das criaturas mais mitológicas da nova civilização: o mercado. [...] Finalmente, 

predomina uma nova ideologia, a livre concorrência, princípio inspirador dos 

mercados capitalistas (PRONI, 1997, p. 5). 

 

De acordo com Netto (2010, p. 84), de todos os modos de produção, o sistema 

capitalista é o de maior complexidade na divisão de trabalho social, que divide a sociedade 

em duas classes antagônicas essenciais para o desenvolvimento desse sistema.  

São eles, de um lado, os capitalistas, proprietários do capital e dos meios de produção 

(COLAO, 2006, p. 161), e do outro, os indivíduos livres, que expropriado de qualquer 

propriedade (NETTO, 2010, p. 84) e meios necessários para realizarem e concretizarem sua 
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força de trabalho por conta própria (COLMÁN; POLA, 2009), vendem sua força de trabalho, 

em “forma de mercadoria” (Ibidem, 184), aos capitalistas, como forma de sobrevivência. 

Para manutenção do sistema e para o desenvolvimento do modo de produção 

capitalista é exigido: 

 

Como condição prévia, a separação entre o trabalho e os meios de produção, de 

forma que o proprietário do trabalho, ou para ser mais exato, da força de trabalho, se 

veja obrigado a vendê-la ao proprietário dos meios de produção em troca de um 

salário. Isto ocorre porque o trabalhador direto – o verdadeiro e genuíno produtor – 

foi expropriado previamente de toda propriedade e vê-se obrigado, para sobreviver, 

a vender a única coisa de que dispõe: sua força de trabalho, tornando-se assim um 

trabalhador assalariado (COLMÁN; POLA, 2009, p. 181-182). 

 

Portanto, Marx (1985, p. 48) revela que “todo sistema de produção capitalista 

repousa no fato de que o trabalhador vende a sua força de trabalho como mercadoria”.  

Pois, neste modo de produção, a força de trabalho torna-se a primeira forma de 

mercantilização, que mesmo não sendo materializada em objeto, ela aparece como valor de 

troca, ou seja, a força de trabalho acaba sendo coisificada (NETTO, 2010). 

 

 

1.2. A INTENSIDADE DO TRABALHO NO CAPITALISMO ATUAL 

 

 

O trabalho sendo “a transformação da natureza realizada pelos seres humanos 

empregando para isso meio e instrumentos a seu dispor e seguindo um projeto mental” (DAL 

ROSSO, 2008, p. 20), exige do homem um determinado nível de energia física e/ou psíquica 

para realiza-lo, ou seja, exige-se esforço do homem.  

Este gasto de energia, em maior ou menor grau está intrinsicamente ligado a sua 

intensidade. Portanto, “a intensidade tem a ver com a maneira como é realizado o ato de 

trabalhar” (Ibidem), dispondo do homem mais ou menos energia para realização do trabalho. 

Dal Rosso (2008) faz sua análise sobre a intensidade do trabalho pautada tão direta e 

exclusivamente sobre o trabalhador que gasta suas energias para realização do trabalho, e não 

sobre os componentes do trabalho e os recursos tecnológicos, pois é o homem com seu gasto 

de energia – física e/ou psíquica – que se apropria desses meios e recursos para concretização 

do trabalho. 

Assim, o autor define: 
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Sempre que falamos em intensidade do trabalho partimos da análise de quem 

trabalha, isto é, do trabalhador. Dele é exigido algo a mais, um empenho maior, seja 

física, seja intelectual, seja psiquicamente, ou alguma combinação desses três 

elementos. Não se trata de examinar o desempenho das máquinas ou outras coisas 

quaisquer. A atenção está centrada sobre quem trabalha para examinar qual 

dispêndio qualitativo ou quantitativo de energias [...] A intensidade tem a ver tão-

somente com o sujeito do trabalho, com o trabalhador individualizado ou com o 

coletivo dos trabalhadores (DAL ROSSO, 2008, p. 20). 

 

Portanto, a intensidade do trabalho é mais do que apenas o esforço físico, pois 

“envolve todas as capacidades do trabalhador” (Ibidem, p. 21), uma vez que o homem 

desenvolve todas suas condições humanas para realização da atividade – capacidade física, 

intelectual e emocional –.  

Além do seu desenvolvimento pessoal, o homem também realiza o trabalho a partir 

da sua interação e relacionamento de cooperação com outros sujeitos através da troca e 

compartilhamento de conhecimento que “permite um aprendizado mútuo”. (DAL ROSSO, 

2008, p. 21). 

No capitalismo contemporâneo, por sua vez, a intensidade do trabalho se baseia nos 

resultados – quantitativos e qualitativos –, exigindo assim um maior consumo de energia do 

trabalhador para realização de suas tarefas. Logo, quanto mais trabalho, maior é o grau de 

intensidade dado sobre o mesmo período de tempo. “Há intensificação do trabalho quando se 

verifica maior gasto de energias do trabalhador no exercício de suas atividades cotidianas”. 

(DAL ROSSO, 2008, p. 21). 

Sendo assim, a manipulação do grau de intensidade tem sido uma força motriz capaz 

de elevar o crescimento econômico no sistema capitalista com base na produção de resultados 

cada vez maiores e melhores ao passo que culmina ao homem trabalhar de forma mais intensa 

para atingir tais resultados.  

 

Esse trabalhar mais densamente, ou simplesmente trabalhar mais, sem quaisquer 

adjetivos ou advérbios, supõe um esforço maior, um empenho mais firme, um 

engajamento superior, um gasto maior de energias pessoais para dar conta do plus, 

em termos de carga adicional ou de tarefa mais complexa. Resultarão desse 

envolvimento superior do grupo com o trabalho um desgaste também maior, uma 

fadiga mais acentuada e correspondentes efeitos nos campos fisiológico, mental, 

emocional e relacional (DAL ROSSO, 2008, p. 22-23). 

 

Para acompanhar as mudanças e exigências da sociedade contemporânea sob os 

moldes do sistema capitalista, os trabalhadores assalariados precisam trabalhar cada vez mais 

e consequentemente produzir mais resultados. Ou seja, intensificar o trabalho.  
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O grau de intensidade, por sua vez, ocorre por duas vias: pelas transformações e 

avanços tecnológicos que “faz crescer a carga de trabalho” (DAL ROSSO, 2008, p. 45) 

ocorrido desde o período de Revolução Industrial, e pela reorganização do trabalho “que eleva 

a carga de trabalho” (Ibidem), que ocorreu através dos modelos de produção taylorismo, 

fordismo e depois com a reestruturação produtiva, o toyotismo.  

Marx, em O capital analisa a intensidade do labor a partir das transformações sociais 

do capitalismo provenientes da Revolução Industrial. Assim, “sua teorização sobre o valor de 

troca repousa sobre a noção de tempo” (DAL ROSSO, 2008, p. 46).  

Portanto, uma das táticas do capitalista para aumentar a produção de valor é 

aumentar o número de horas de trabalho, fazendo com que o trabalhador exerça o labor em 

uma jornada intensa e extensiva. Pois, “um maior número de pessoas trabalhando e/ou o 

mesmo número de pessoas trabalhando durante mais horas produzem a forma de mais valor 

chamada de mais-valia absoluta” (ibidem, p. 55), o que consequentemente gera a acumulação 

de riquezas do capital.  

Desta forma, esses trabalhadores com o apoio de setores importantes da sociedade se 

mobilizaram “exigindo o estabelecimento de controles legais sobre o número de horas” (DAL 

ROSSO, 2008, p. 47), uma vez que, a longa jornada de trabalho coloca a saúde do trabalhador 

em risco devido à exaustão. Suas reivindicações, por sua vez, surtiram efeito, pois foi 

implantada a legislação quanto à redução da jornada de trabalho e criado o sistema de 

fiscalização dessas leis.  

Como tais medidas impediram o alongamento da jornada de trabalho, ou seja, a 

produção de mais-valia absoluta, os capitalistas passaram a investir nos “equipamentos 

modernos” como alternativa de “aumentar a produção” e manter “o processo de acumulação 

de capitais”. 

Assim, com a introdução da maquinaria, “as máquinas passaram a ditar o ritmo do 

processo de trabalho” (PRONI, 1997, p. 9), pois o trabalhador para se adequar ao ritmo 

acelerado dos equipamentos precisou exercer seu labor de forma mais veloz e aprender a 

operacionalizar as máquinas, o que gerou uma maior intensificação do trabalho. 

 

O potencial tecnológico, ao invés de criar o tempo livre, criou a necessidade do 

trabalhador despender o tempo de descanso dos períodos noturno e dos fins de 

semana com treinamento profissional contínuo a serviço das necessidades do capital. 

O tempo de lazer e do descanso foi invadido com o trabalho não remunerado de 

forma indireta sob a forma de qualificação profissional, além disso o treinamento 

profissional que os trabalhadores praticam não trazem benefícios para eles, são 

treinados para o capital e não para si mesmos na medida em que suas qualificações 

têm que acompanhar a deteriorização acelerada e crescente das forças produtivas. A 
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necessidade de buscar a contínua qualificação transformou-se em uma obrigação por 

meio da concorrência praticada entre os próprios trabalhadores como pressuposto de 

conservação no posto de trabalho (JULIO, 2003, p. 133). 

 

A esse consumo de energia do trabalhador sobre as inovações tecnológicas, como 

uma nova forma de produção de valor, Dal Rosso (2008) chamou de mais-valia relativa de 

tipo I, “que ocorre simultaneamente pelo aumento da produtividade do capital fixo e pelo 

aumento da intensidade do trabalho operário” a partir das mudanças tecnológicas da 

Revolução Industrial (DAL ROSSO, 2008, p. 47).  

No momento em que a produtividade ficou ameaçada com as novas leis que 

limitavam a longa jornada de trabalho, “o capital respondeu com a intensidade de trabalho” 

(BATISTA; ORSO, 2014, p. 713).  

Porém, Marx traz em seus estudos que a intensificação do trabalho “implica maiores 

gastos de energias vitais e também resultados mais elevados” (DAL ROSSO, 2008, p. 49), ou 

seja, se refere ao labor do trabalhador, enquanto a produtividade “tem a ver com o grau de 

desenvolvimento dos meios de produção” (ibidem). Portanto, mesmo o conceito de 

intensidade e de produtividade serem distintos, “o crescimento da produtividade pode 

acontecer simultaneamente com o crescimento da intensidade” (ibidem, p. 50). 

É sobre esse viés que: 

 

O capital se lança deliberadamente e com todas as suas forças sobre a produção da 

mais-valia relativa, por meio de um desenvolvimento acelerado do sistema de 

máquinas. Ao menos tempo, acontece uma mudança das características da mais valia 

relativa [...] uma tensão acrescida da força de trabalho e uma ocupação mais intensa 

dos buracos no tempo de trabalho, isto é, uma condensação do trabalho. Tal 

compreensão resulta [...] num quantum de trabalho maior. Ao lado da medida de 

tempo de trabalho como grandeza estendida aparece agora a medida de seu grau de 

condensação (MARX, 1975, p. 460). 

  

De acordo com Ribeiro (2015), uma das características principais do capitalismo é o 

acúmulo de riquezas que se dá por meio do lucro, ou seja, da mais-valia. Para tanto, se faz 

necessário a “exploração do trabalho vivo na produção, ou seja, a exploração da força de 

trabalho” (ibidem, p. 67) que se desenvolve a partir da organização e dos modos de controle 

do labor.  

Pautado sobre essa lógica, Frederick Winslow Taylor desenvolveu a administração 

científica como estratégia do controle do trabalho que resultou “em significativos aumentos 

de intensidade, mediante processos de reorganização e não revolução industrial” (DAL 

ROSSO, 2008, p. 56), pois a gerência científica criou regras e padrões a serem seguidos para 

execução do trabalho.  
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Pois, sobre o diagnóstico de Taylor, o problema do trabalho consistia no 

“subtrabalho”, ou seja, “trabalho insuficiente, pouco trabalho” (DAL ROSSO, 2008, p. 57) 

devido à vadiagem e o ato de “fazer cera1” como meios de uma posição política – resistência 

– que permitia aos trabalhadores através do seu conhecimento sobre o processo de trabalho, 

evitar a exploração excessiva do trabalho (RIBEIRO, 2015, p. 67).  

Portanto, para desenvolver o intenso controle do trabalho para evitar tais resistências 

dos trabalhadores: 

 

Taylor propôs a ideia de uma gerência que criasse, através de métodos de 

experimentação do trabalho, regras e maneiras padrões de executar o trabalho. Essas 

regras padrões seriam obtidas pela melhor equação possível entre tempo e 

movimento. Para Taylor a garantia da eficiência era papel fundamental da gerência. 

Assim, criava-se métodos padronizados de execução que deveriam otimizar a 

relação entre tempo e movimento (RIBEIRO, 2015, p. 66). 

 

A qualidade do trabalho se pautava na noção do tempo, por isso que para planejar e 

calcular o tempo foi implantado o cronômetro, “instrumento por excelência de uma suposta 

gerência científica” (RIBEIRO, 2015, p. 68) que visa satisfazer as necessidades do capital.  

Assim, para se obter uma maior produtividade e rendimento do trabalho, Taylor 

desenvolveu “meios dos controles mecânicos do ritmo e da velocidade do trabalho” (DAL 

ROSSO, 2008, p. 57), tornando os trabalhadores em “meros operadores de tarefas 

simplificadas, sem a compreensão dos raciocínios técnicos” (RIBEIRO, 2015, p. 67) e 

conduzindo o operário a “produzir mais trabalho, trabalhar mais, no mesmo período de tempo 

considerado e dentro das condições técnicas vigentes” (DAL ROSSO, 2008, p. 61), ou seja, 

desenvolveu um maior grau de intensidade do trabalho.  

Porém, o taylorismo apresentava problemas quanto à superestrutura burocrática que 

foi resolvida pelo modelo de produção, o fordismo, que representou uma modernização 

quanto ao taylorismo. Henry Ford, apesar de manter a “intensificação do processo de controle 

da força de trabalho vivo” (RIBEIRO, 2015, p. 68), ele trouxe uma inovação técnica quanto à 

organização de produção, a esteira rolante.  

Foi através da esteira rolante, que Ford “em uma tentativa de racionalização da 

organização do trabalho” (ibidem, p. 69) conseguiu controlar o ritmo de trabalho de forma 

intensa, automatizada, “de tal forma que a velocidade e o ritmo, agora passam a ser 

 
1 Termo utilizado por Frederick Taylor para designar uma estratégia dos trabalhadores que realizam 

propositalmente um trabalho devagar a fim de "evitar a realização de toda a tarefa diária" (TAYLOR, 1966, p. 

20), e, portanto, produzir menos do que são capazes. 
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determinados por um mecanismo mecânico, pela velocidade variável da esteira de produção” 

(DAL ROSSO, 2008, p. 61).  

Mas o modelo fordista não trouxe apenas um “novo modo de organização racional do 

trabalho e da produção, mas também a constituição de um novo modo de vida” (RIBEIRO, 

2015, p. 68), pois sua intenção não era apenas dominar a força laboral, mas também 

conquistar a aderência dos trabalhadores.  

Assim, enquanto no aspecto técnico-produtivo a inovação foi à introdução da esteira 

rolante, no aspecto ideológico se desenvolveu o que Gramsci (1976) chamou de “operário-

massa” com as implicações no novo estilo de vida.  

Portanto, segundo Harvey (1992, p. 121): 

 

A produção de massa significava consumo de massa, um novo sistema de 

reprodução da força de trabalho, uma nova política de controle e gerência da força 

de trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de 

sociedade democrática [...]. O Fordismo equivaleu ao maior esforço coletivo para 

criar, com velocidade sem precedentes, e com uma consciência de propósito sem 

igual na história, um novo tipo de trabalhador e um novo tipo de homem. Os novos 

métodos de trabalho são inseparáveis de um modo específico de viver e de pensar a 

vida.  

 

Porém, para que esse modelo de produção conseguisse a adesão dos trabalhadores, 

foi necessário elevar os salários, que para Gramsci (1976), a elevação dos salários se 

configura como uma forma de combinar a “coerção e o consentimento” do trabalhador frente 

às exigências do labor. Que para Ribeiro (2015, p. 70), se expressa: 

 

Como uma estratégia para que ocorra o aumento do consumo entre a classe 

trabalhadora. A manutenção de altos padrões de consumo era fundamental para 

alimentar o crescimento da indústria de massa. A ética do consumo cria todo um 

novo estilo de vida, com padrões de consumo determinados, uma série de bens passa 

a ser objeto de desejo da população americana como, por exemplo, a casa própria e o 

carro. 

 

O taylorismo e o fordismo são, portanto, sistemas que buscam aumentar a 

produtividade a partir da intensificação do labor com base nas transformações provenientes da 

reorganização do trabalho e não com a introdução da revolução tecnológica, provocando 

assim, o que Dal Rosso (2008, p. 62-63) chamou de mais-valia relativa de tipo II.  

Harvey (1992), com base nos estudos de Marx, salienta que o modo de produção 

capitalista sobrevive de caráter antagônico, pois para sua manutenção ele está propenso a 

crises que lhe permite uma nova reorganização para manter seu crescimento. Mesmo com o 

crescimento econômico e a lucratividade, ele tende a não ser sustentável, “o que o leva a 
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promover, sobre diversas formas, reestruturações na organização das indústrias ou no 

mercado de trabalho” (ALVES, 1995, p. 25).   

A crise de acumulação do capital que assolou o mundo do trabalho se desenvolveu 

de forma endêmica e crônica, culminando no esgotamento dos modelos de produção taylorista 

e fordista devido à crise do petróleo, da queda da produtividade, da alteração de demanda, da 

reação da classe trabalhadora frente às explorações de trabalho e pelas expressivas 

reivindicações sindicais (DAL ROSSO, 2008, p. 65).  

Para superar essa crise, o capital buscou alternativas para “recuperar seu ciclo de 

produção e repor seu projeto de dominação societal” (CEOLIN, 2014, p. 252) através de uma 

reestruturação produtiva caracterizada pelas inovações organizacionais e tecnológicas. Como 

resposta ao esgotamento do padrão taylorista-fordista, foi adotado, portanto, o novo modelo 

de produção, o toyotismo, que nasceu nas fábricas de automóveis da Toyota, no Japão pós-

guerra.  

O toyotismo, por sua vez, se defronta com o padrão fordista que consiste na crítica 

quanto à produção em massa que gera um enorme desperdício. Assim, “a superprodução, os 

tempos de espera, os transportes desnecessários, os processos de fabricação, os estoques não 

vendidos, as idas e vindas perdidas e dos defeitos de produção são perdas” (DAL ROSSO, 

2008, p. 63). 

Portanto, o modelo de produção toyotista investe não só na mudança da organização 

do trabalho como também na introdução de novas tecnologias, ao qual Dal Rosso (2008) 

chamou de mais-valia relativa de tipo III, que evita todo e qualquer tipo de desperdício, 

adotando assim uma série de elementos que caracteriza a acumulação flexível.  

Um desses elementos é o just-in-time, que se refere a um método de produção no 

tempo certo, produzindo “somente aquilo que o mercado consome, exatamente no momento e 

na quantidade em que for necessário” (DAL ROSSO, 2008, p. 66), ou seja, gerar um estoque 

zero para que se evite o desperdício.  

 

Encomendas às empresas associadas são solicitadas de acordo com a necessidade e a 

produção de peças, componentes e equipamentos são feitos somente na medida do 

necessário. Isso cria uma flutuação na produção que decorre da condição da 

demanda por parte do mercado e tem repercussão sobre a força de trabalho 

empregada (DAL ROSSO, 2008, p. 66). 

 

Isso também se reflete ao trabalho, pois tal flutuação na produção se dá “mediante 

horas extras no período que for necessário” (ibidem, p. 66), o que gera um trabalho mais 

intensivo e contratação adicional. É através desse método, que há uma separação entre 
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“aqueles que acrescentam valor ao trabalho total e aqueles que não” (Ibidem, p. 64), 

desenvolvendo assim, um mercado de trabalho dual. De um lado, os “privilegiados” que se 

caracterizam como os trabalhadores de grandes empresas engajados na produção, e do outro, a 

“massa de trabalhadores assalariados precários, temporários e subcontratados, sem nenhuma 

representação sindical efetiva” (ALVES, 1995, p. 27). 

Outro método para combater os desperdícios é a adoção da automação das máquinas 

que consiste em um único trabalhador cuidar de diversas máquinas ao mesmo tempo, uma vez 

que, “as máquinas são dotadas de certa capacidade de inteligência, permitindo o controle 

simultâneo de vários equipamentos por um funcionário” (DAL ROSSO, 2008, p. 66).  

 O que acaba desenvolvendo um trabalhador polivalente, que através da necessidade 

de requalificação “conhece e realiza diversas atividades ao mesmo tempo” (ibidem, p. 67), o 

que implica numa maior intensidade laboral, já que tal método requer do trabalhador um 

maior esforço mental além de um maior dispêndio de energias físicas e mentais.  

Além do método kanban, que consiste num pedaço de papel capaz de dispor 

informações para o operário saber “o que produzir, que peça utilizar, para onde encaminhar. 

Além disso, ele exerce o papel de informar o estado do trabalho naquele devido setor” (DAL 

ROSSO, 2008, p. 67), ou seja, uma forma de controle sobre o trabalho.  

 

O sistema kanban cria um fluxo de informações que vai na direção do operário, 

dando-lhe informações necessárias para o trabalho, e cria um segundo fluxo de 

informações que vai na direção da supervisão e do controle do trabalho, pelo qual é 

possível saber se a produção está andando bem, quais os problemas e onde se 

localizam os problemas. Desta forma, o sistema kanban exerce um controle sobre o 

desempenho operário e permite que o trabalho seja conduzido no ritmo, na 

velocidade e no padrão desejado. O sistema kanban se manifesta como um sistema 

de controle sobre a intensidade. Por meio dos controles luminosos, dos controles por 

papéis ou por meio dos controles de computadores, o desejado ritmo do trabalho é 

implantado na fábrica toyotista. Ou seja, o sistema kanban exerce diversos papéis 

dentro da estrutura do sistema de produção toyotista, entre os quais um não-

negligenciável de controlar o ritmo, a velocidade e o desempenho do trabalhador, 

em outras palavras, de identificar o trabalho (DAL ROSSO, 2008, p. 68). 

 

Mas a intensidade do labor não afeta apenas os setores industriais, ela também se 

estende aos setores de serviços públicos e privados (DAL ROSSO 2008, p. 71) através de 

práticas que aumentam o rendimento do trabalho, como “alongamento de jornada, aumento do 

ritmo e velocidade, flexibilidade ou intensificação do trabalho” (ibidem, p. 182). 
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2. PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL 

 

2.1. MERCADO DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NAS POLÍTICAS SOCIAIS 

 

 

O sistema capitalista desenvolveu no mundo atual um paradoxo perverso: de um 

lado, o glorioso avanço tecnológico com a ampliação sem precedentes da ciência, da técnica e 

da riqueza e, de outro, o crescimento exponencial da pobreza, da miséria e consequentemente, 

da desigualdade social que assola o mundo contemporâneo.  

À medida que a economia capitalista reestrutura seus mecanismos de produção 

incorporando novas tecnologias e maquinários, visando aumentar cada vez mais a taxa de 

lucros, ela reduz antigos postos de trabalho vivo e gera uma enorme escala de desemprego de 

longa duração que impossibilita uma parcela considerável da classe trabalhadora de manter 

seu sustento (MARANHÃO, 2010). E a única forma de reprodução da vida daqueles “que não 

possuem a propriedade privada dos meios de produção” (SITCOVSKY, 2010, p. 156) é sua 

inserção no mercado, através da venda da sua força de trabalho para o recebimento de salários 

que lhes permitem “acesso aos bens e serviços necessários à subsistência” (MOTA, 2010, p. 

17). 

De acordo com a autora:  

 

[...] as condições de vida e trabalho do enorme contingente de pessoas que vivem à 

margem da produção e do usufruto da riqueza socialmente produzida são 

reveladoras de que a desigualdade social é inerente ao desenvolvimento do 

capitalismo e das suas forças produtivas [...] tais condições e relações continuam a 

revelar a coexistência planetária de uma polaridade: riqueza/pauperismo. Mais do 

que nunca, o contraste entre o crescimento vertiginoso das riquezas e a 

persistência/ampliação do pauperismo é assustador (MOTA, 2010, p. 21-22). 

   

Frente a esse cenário, emerge na cena pública a “questão social2” que “vincular-se-ia 

ao surgimento do capitalismo e à pauperização dos trabalhadores. E sua constituição, 

enquanto questão política foi remetida [...] como resultado das lutas operárias” (ibidem, 2010, 

p. 35), que trouxeram a tona suas precárias condições de trabalho e vida revelando as 

contradições entre capital e trabalho. Assim, a questão social se mostra como múltiplas 

expressões do problema real “das condições sociais, econômicas e culturais em que vivem a 

classe trabalhadora na sociedade capitalista” (MOTA, 2010, p. 45). 

 
2 Para aprofundar a discussão sobre a “questão social”, ver: MOTA, Ana Elizabete (org.). O mito da Assistência 

Social: ensaios sobre Estado, Política e Sociedade. 4ª ed. – São Paulo: Cortez, 2010.  
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Iamamoto (2018, p. 72), revela que “a questão social e a desigualdade que a constitui 

são, portanto, indissociáveis da sociabilidade capitalista”, uma vez que, não há 

desenvolvimento capitalista sem desemprego (MOTA, 2010), no qual, desencadeia uma 

profunda desigualdade social.  

No Brasil, no entanto, 

 

[...] a materialização da questão social enquanto marco político da intervenção das 

classes e o Estado acompanha os primeiros passos do capitalista monopolista, em 

função da constituição da sociedade urbano-industrial e da consolidação da 

intervenção do Estado – que, entre nós, rompe com as propostas liberais clássicas a 

partir dos anos 30. É neste âmbito que as condições de vida e trabalho dos 

trabalhadores migram do ambiente privado e familiar para a esfera pública, através 

de lutas e movimentos sociais, exigindo o seu reconhecimento enquanto 

necessidades de classe, razão de serem tratadas como questão social (MOTA, 2010, 

p. 47). 

 

Com o reconhecimento do Estado às necessidades e carecimento da classe 

trabalhadora, iniciaram-se as políticas de proteção social – “instituição de direitos protetivos, 

materializados na oferta de bens e serviços sociais, enfim, de políticas sociais” (MOTA, 2010, 

p. 48) – pautadas em direitos e garantias sociais como formas de enfrentamento das 

expressões da questão social.  

Assim, sobre a pressão dos trabalhadores e dos movimentos sociais por melhores 

condições de trabalho e vida e consequentemente a consolidação dos direitos trabalhistas e 

sociais promovidos pelas vias de ofertas de serviços públicos, foi implantada nos países 

centrais o Estado de Bem-Estar Social (Welfare State3) como ampliação das “respostas 

públicas às necessidades sociais da classe trabalhadora” (ibidem, p. 27).  

No entanto, interpretado como um “modelo estatal de intervenção na economia de 

mercado que, ao contrário do modelo liberal que o antecedeu, fortaleceu e expandiu o setor 

público e implementou sistemas de proteção social” (PEREIRA, 2011, p. 23), o Welfare State 

tornou-se parâmetro do surgimento das políticas sociais. A partir desse modelo, os países de 

economia ocidentes experimentaram “algum tipo de proteção social pública, formada por um 

conjunto de políticas sociais instituídas pelo Estado” (MARTINS, 2015, p. 163), mesmo que 

impressas por variações em “idade, objetivos, resultados, organização, direção política e 

impactos sociais” (PEREIRA, 2011, p. 24). 

 
3 “Modelo de Estado que se consolidou nos países europeus de capitalismo desenvolvido [...] primou por nova 

configuração na relação entre Estado e sociedade, apoiada em princípios que priorizavam a extensão de direitos 

sociais, a oferta universal de serviços sociais, a preocupação com o pleno emprego, a institucionalização da 

assistência social e da seguridade social como rede de defesa contra a pobreza e, também, um meio de garantir a 

manutenção de padrões mínimos de atenção às necessidades básicas” (MARTINS, 2014, p. 88). 
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As políticas sociais, formuladas com o intuito de promover “certo nível de proteção 

social às pessoas através da ‘ação social’” (MARTINS, 2015, p. 163), permitiu aos cidadãos 

“um mínimo de renda, independentemente de sua inserção no mercado de trabalho; segurança 

social contra contingências sociais (doença, velhice, abandono, desemprego); e oferta, sem 

distinção de classe e status, de serviços sociais básicos” (PEREIRA, 2011, p. 38). 

Porém, Martins (2015, p. 165) aponta para o fato de que: 

 

O caráter inclusivo da cidadania socialdemocrata inspirou diversos modelos de 

política social. Mas como a política social não é algo estático, monolítico, ela está 

sempre em movimento, assim como todas as relações sociais. Ou seja, as 

alternâncias e modelos se propagam, ora sofrendo retrações, ora avanços. Dito de 

outra forma, as políticas sociais apresentam ainda, aspectos bastante dinâmicos, uma 

vez que em sua trajetória histórica há a incorporação e o reconhecimento de 

determinadas contingências, necessidades e riscos, exigindo que o Estado assuma a 

responsabilidade pela solução ou atenção. 

 

No caso brasileiro, “contém as desvantagens do subdesenvolvimento, que não 

chegou a vivenciar o Welfare State” (DAVI; SERPA; SANTOS; NÓBREGA, 2015, p. 283) e 

configurou-se um processo tardio das políticas protetivas “reconhecidas pelo Estado através 

da instituição de um sistema público de proteção social” (MOTA; MARANHÃO; 

STICOVSKY, 2010, p. 184) subscrito no tripé da Seguridade Social (saúde, previdência e 

assistência social), com bases formais e legais da Constituição Federal de 1988, também 

conhecida como Constituição Cidadã. Contudo, desde a década de 90, o Estado brasileiro 

capturado pela lógica neoliberal “doutrina hegemônica da estratégia burguesa” (DUQUE-

ARRAZOLA, 2010, p. 237) vem modificando sua forma de intervenção social através da 

“reforma do Estado”.  

Tal “reforma” se mantém pelo esforço da classe dominante inspirada no ideário 

neoliberal para garantir a função burguesa do Estado em manter “as condições de produção e 

reprodução social do capital” (ibidem, p. 238). Para tanto, responsabiliza-se o Estado pela 

crise4 em que o país atravessa devido às despesas com as políticas públicas e sociais, 

propondo assim, a “reforma do Estado” como estratégia de enfrentamento da crise fiscal5.  

 
4
 As crises são constitutivas do sistema capitalista que pautadas no estudo de Karl Marx revelam as 4 fases do 

ciclo do capital, sendo elas: a crise, a depressão, a retomada e o auge. Sobre o tema, ver a discussão feita por 

Shiziele de Oliveira Shimada em sua tese de doutorado, “dos ciclos e das crises do capital às formas de 

travestimento da barbárie no trabalho canavieiro, 2014”. 
5 Seu conceito foi introduzido por James O’Connor (1973) para designar a incapacidade do Estado de atender as 

crescentes demandas dos vários setores da economia e os grupos sociais correspondentes. Para um maior 

entendimento sobre o conceito da crise fiscal ver Luiz Carlos Bresser-Pereira em “uma interpretação da América 

Latina: a crise do Estado, 1993”. 



29 

 

Com a “reforma”, configura-se o “Estado Mínimo” para o social, através de cortes e 

contingenciamentos nos gastos públicos, baixa qualidade dos serviços prestados, provocando 

“processos de desmonte dos incipientes aparatos públicos de proteção social” (SOARES, 

2000, p. 71), e o “Estado Máximo” para o capital  que “facilita o fluxo global das 

mercadorias, do capital financeiro, libera os mercados nacionais, oferece garantias fiscais ao 

capital e faz vista grossa para a fuga fiscal, a privatização e supercapitalização” (DUQUE-

ARRAZOLA, 2010, p. 238). 

Desta forma, o Estado tem promovido políticas compensatórias através de projetos e 

programas focalizados, temporários em grupos prioritários como estratégia de combate à 

pobreza, a exemplo, os programas de transferência de renda mínima que “ao transformar os 

desempregados e subempregados em clientela da assistência social, banem o direito ao 

trabalho da pauta dos trabalhadores, substituindo-o pelo acesso a uma renda mínima de 

sobrevivência” (MOTA, 2010 p. 41). Além de promover uma relativa “redução das 

necessidades de financiamento do gasto social público” (IAMAMOTO, 2018 p. 68), pois o 

programa de transferência de renda além de ser um dos mais baratos aos cofres públicos, 

também é o caminho mais curto na estratégia de erradicação à pobreza. (IPEA, 2012). 

De acordo com Almeida e Alencar (2015, p. 165): 

 

As políticas públicas não escapam às armadilhas de conversão do fundo público em 

elemento de fomento ao processo de acumulação sob a hegemonia do capital 

financeiro, seja através do montante de verbas públicas reservado para pagamento da 

dívida que sangra o orçamento das políticas públicas através do superávit primário 

ou da transferência direta de recursos, via o crescimento das rubricas vinculadas ao 

esforço de estabelecer um novo padrão de gerenciamento apoiado nos processos de 

privatização e terceirização dos serviços sociais. 

 

Ao passo que, “serviços como saúde, educação e previdência, que seriam 

responsabilidade do Estado, passaram a ser mercantilizados, propagando-se a ideia de que o 

bom é o que é privado” (CAVALCANTE; PRÉDES, 2010, p. 10), portanto, só tem acesso aos 

serviços de “boa qualidade” aqueles que possuem condições de pagar, gerando assim as 

privatizações dos serviços coletivos voltadas ao lucro. Assim, com a “privatização das 

políticas sociais [...] os serviços sociais deixam de expressar direitos, metamorfoseando-se em 

atividade de outra natureza, inscrita no circuito de compra e venda de mercadorias” 

(IAMAMOTO, 2009, p. 30). 

Sobre essa mesma lógica, o Estado tem transferido suas responsabilidades “para 

sociedade civil, que através do Terceiro Setor” (CAVALCANTE; PRÉDES, 2010, p. 11) 

direciona a prestação de seus serviços através de doações, ajudas, benesse e caridade, 
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reforçando as ações neoconservadoras. Assim, cada vez mais as políticas públicas e sociais 

vão se distanciando do caráter universal de direitos previstos na Constituição de 1988. 

Porém, apesar das contradições resguardadas nas políticas sociais, não se pode perder 

de vista a importância que elas assumem ao responderem, mesmo que de forma parcial e 

insuficiente, “às necessidades sociais coletivas e individuais derivadas dos processos de 

produção e reprodução social” (RAICHELIS, 2018, p. 27) ao viabilizarem o acesso aos 

direitos conquistados pela classe trabalhadora e os movimentos sociais.  

Além disso, as políticas sociais impulsionaram a profissionalização do Serviço Social 

no Brasil mediante o reconhecimento da questão social pelo Estado, “por meio da formação 

de um mercado de trabalho que passa a requisitar agentes habilitados para a formulação e 

implementação das políticas sociais” (RAICHELIS, 2018, p. 27). Portanto, o Serviço Social é 

uma profissão inserida na divisão sociotécnica do trabalho, que tem como objeto de trabalho a 

questão social, e atua no âmbito das políticas socioassistenciais nas esferas públicas e 

privadas, formulando e implantando propostas para enfrentar as múltiplas expressões da 

questão social que assola a classe trabalhadora (PIANA, 2009).  

O Serviço Social emerge no Brasil na década de 1930, com o reconhecimento do 

Estado sobre a questão social devido às lutas operárias que trouxeram à tona suas precárias 

condições de vida e trabalho, revelando as contradições entre capital e trabalho. Assim, o 

Estado e o empresariado incorporam o Serviço Social na cena pública como estratégia de 

enfrentamento da questão social.  

 

O desenvolvimento do capitalismo e a inserção da classe operária no cenário político 

da época cria o fundamento necessário à institucionalização da profissão. A 

chamada “questão social” manifesta-se por meio de vários problemas sociais (fome, 

desemprego, violência e outras) que exigem do Estado e do empresariado uma ação 

mais efetiva e organizada. A demanda do trabalho profissional (assistente social), 

portanto, vem no bojo de uma demanda apresentada pelo setor patronal e pelo 

Estado (PIANA, 2009, p. 90). 

 

Porém, o Serviço Social nasce de uma prática ligada à Igreja Católica, cujas ações de 

caridade, benevolência e filantropia eram destinadas a população carente e pobre através do 

viés cristão, numa perspectiva de “educar o povo” (BOLZAN, 2015, p. 317).  

Essas características lapidaram a base da formação profissional do Serviço Social, 

seguindo o preceito dos dogmas e valores religiosos quanto à ideologia de fazer o bem e 

ajudar os necessitados. Portanto, “trata-se de um enfoque individualista, psicologizante e 

moralizador da questão, que necessita para seu enfrentamento de uma pedagogia psicossocial, 
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que encontrará no Serviço Social efetivas possibilidades de desenvolvimento” (YAZBEK, 

2000, p. 92). 

Como afirma Piana (2009, p. 89): 

 

A formação profissional dos primeiros assistentes sociais brasileiros dá-se a partir da 

influência europeia, por meio do modelo franco-belga que, tendo como base 

princípios messiânicos (tomistas) de salvar o corpo e a alma, e fundamentava-se no 

propósito de “servir ao outro”.  

 

No entanto, na década de 1960 faz surgir à primeira crise ideológica da profissão que 

começa a questionar sua ação. E com a Ditadura Militar no Brasil, o Serviço Social inicia sua 

tomada de consciência crítica com o Movimento de Reconceituação que muda 

significativamente sua base teórico-conceitual, com embasamento no Materialismo Histórico 

Dialético6 em seu referencial teórico-metodológico (PIANA, 2009).  

Para Netto (2001), três vertentes7 foram fundamentais no processo do Movimento de 

Reconceituação que instauraram o pluralismo profissional: a vertente modernizadora que se 

iniciou com o Seminário de Araxá em 1967 e se consolidou com o Seminário de Teresópolis 

1970; a vertente da reatualização do conservadorismo e a vertente de intenção de ruptura com 

o Serviço Social na década de 1980.  

Assim, nos anos 80 a profissão de Serviço Social assumiu ao longo dos anos uma 

“concepção mais crítica de sua própria inserção no mundo do trabalho, como especialização 

do trabalho coletivo” (PIANA, 2009, p. 98) através da teoria social de Marx8 que: 

 

[...] a partir dos anos 80 e avançando nos anos 90, irá imprimir direção ao 

pensamento e à ação do Serviço Social no Brasil. Permeará as ações voltadas à 

formação de assistentes sociais na sociedade brasileira (o currículo de 1982 e as 

atuais diretrizes curriculares); os eventos acadêmicos e aqueles resultantes da 

experiência associativa dos profissionais, como suas convenções, congressos, 

encontros e seminários; estará presente na regulamentação legal do exercício 

profissional e em seu Código de Ética (YAZBEK, 2000, p. 26).  

 

Com o processo de ruptura da vertente conservadora da profissão, o Serviço Social, 

na década de 90, passou a imprimir uma ética no seu fazer profissional através de um novo 

 
6
 Modelo filosófico elaborado por Karl Marx, “que tem por objetivo estudar as relações que envolvem homem e 

sociedade, ou seja, a prática concreta, afirmando que, nesta interação, há uma constante transformação, com 

crescimento quantitativo e qualitativo” (Piana, 2009, p. 96).  
7 Para encontrar maiores elementos e debates sobre as três vertentes importantes para a modelagem do 

Movimento de Reconceituação do Serviço Social, ver José Paulo Neto em seu livro, Ditadura e Serviço Social: 

uma análise do Serviço Social no Brasil pós-64. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
8 Ver BAIRRO, Emilene Oliveira de; BULLA, Leonia Capaverde. A teoria de Marx e sua contribuição para a 

formação crítica do Serviço Social. In: VIII Jornada Internacional Políticas Públicas. Cidade Universitária da 

UFMA – São Luís/Maranhão, agosto de 2017. 
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projeto profissional crítico a sociedade capitalista e que firmou “o compromisso da categoria 

com um projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem societária, sem 

dominação, exploração de classe, etnia e gênero” (PIANA, 2009, p. 106), expresso pela 

aprovação do Código de Ética em 1993.  

Netto (2000, p. 95) afirma que os projetos profissionais:  

 

[...] apresentam a autoimagem de uma profissão, elegem os valores que a legitimam 

socialmente, delimitam e priorizam os seus objetivos e funções, formulam os 

requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para seu exercício, prescrevem normas 

para o comportamento dos profissionais e estabelecem as balizas da sua relação com 

os usuários de seus serviços, com as outras profissões e com as organizações e 

instituições sociais, privadas e públicas (entre estas, também e destacadamente com 

o Estado, ao qual coube, historicamente, o reconhecimento jurídico dos estatutos 

profissionais). 

 

Nessa mesma década de 1990, marcada pela hegemonia neoliberal e a reestruturação 

produtiva provocaram mudanças no mundo do trabalho devido às novas organizações 

laborais, assim como também imprimiram alterações nas configurações das políticas sociais 

oriundas da desregulação do Estado que se torna mínimo para o social.  

Assim, imprimem mudanças no conjunto da vida social, uma vez que, com o 

aumento do desemprego desencadeia a intensificação da desigualdade social e “radicaliza a 

questão social em suas múltiplas expressões coletivas inscritas na vida dos sujeitos” 

(IAMAMOTO, 2009, p. 2). Cresceram, portanto, as demandas por políticas sociais (PIANA, 

2009), e consequentemente promove a ampliação do mercado de trabalho do assistente social.  

Porém, à medida que se amplia o mercado de trabalho do assistente social, as 

mudanças provenientes da lógica neoliberal “repercute no espaço do assistente social, 

determinando as condições em que o trabalho profissional se realiza” (ALBUQUERQUE, 

2017, p. 9). Desta forma, “a profissão vem sofrendo um redirecionamento teórico-operativo 

nos espaços sociocupacionais” (MARTINS, 2015, p. 9).  

De acordo com Jorge, Semzezem e Silva (2017), o Serviço Social se apresenta em 

três possíveis esferas de mercado de trabalho, sendo elas: o Estado, as empresas e o terceiro 

setor. E em cada uma delas, mesmo que marcadas por suas distintas particularidades, o 

trabalho do assistente social é marcado pela fragilidade e é tensionado pelas mudanças do 

mercado de trabalho. Que por sua vez, atuam em diversas áreas e com diferentes temáticas, 

como:  

 

Proteção social, educação, programas socioeducativos e de comunidade, habitação, 

gestão de pessoas, segurança pública, justiça e direitos humanos, gerenciamento 
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participativo, direitos sociais, movimentos sociais, comunicação, responsabilidade 

social, marketing social, meio ambiente, assessoria e consultoria (PIANA, 2009, p. 

86). 

 

Porém, ganha destaque a esfera estatal, pois historicamente o Estado se tornou o 

maior empregador do assistente social e o maior mercado de trabalho, “tendo em vista a 

tendência de generalização do caráter público da intervenção sobre a questão social na 

sociedade brasileira, ainda que com graves distorções” (ALMEIDA; ALENCAR, 2015, p. 

167).  

Os autores ainda afirmam que: 

 

As ações profissionais são determinadas pelas dinâmicas do mundo do trabalho, do 

Estado e da sociedade civil que impactam sobre as formas de regulação do mercado 

de trabalho profissional, já que o Estado, além de ser seu maior empregador, tem 

uma função destacada nos processos de formulação e operacionalização das políticas 

públicas (ALMEIDA; ALENCAR, 2015, p. 164). 

. 

Assim, as transformações no mundo do trabalho afetam as condições e relações de 

trabalho dos profissionais do Serviço Social como trabalhadores assalariados e como 

viabilizadores dos direitos públicos e sociais, já que o Estado capturado pela lógica neoliberal 

altera as “formas de conceber, definir, organizar e gerir as políticas sociais” (ALMEIDA; 

ALENCAR, 2015, p. 167), tornando-as “cada vez mais focalizadas, mais descentralizadas, 

mais privatizadas” (IAMAMOTO, 2000, p. 36).   

Configura-se “um Estado penal em detrimento do social, com forte apelo à 

criminalização da pobreza. [...] É a barbárie contemporânea com políticas sociais fortemente 

caracterizadas pelo assistencialismo e mercantilização” (MACÊDO, 2015, p. 8), propiciando 

um cenário para as antigas práticas conservadoras do início da profissão.  

Moldando assim, um perfil profissional do Serviço Social “adequado aos novos 

requisitos das políticas minimalistas em tempos neoliberais” (ibidem, p. 3), sem desenvolver 

pensamento crítico, sem criar e negociar demandas da área pública, sem articular e elaborar 

um projeto de intervenção que visa uma “uma nova ordem societária, sem dominação, 

exploração de classe, etnia e gênero” (BRASIL, 2012, p. 24), tornando apenas executores dos 

serviços e programas das políticas sociais.  

Portanto, esse cenário marcado pelas transformações do mundo do labor, 

“ressignifica o trabalho, produz novos perfis e garante o alinhamento dos trabalhadores, 

aparentemente sob aquilo que parece ser objetivo” (MARTINS, 2015, p. 19), direcionando os 

profissionais do Serviço Social a uma racionalidade técnica e pragmática, seguindo os novos 

preceitos da “pedagogia cultural subliminar às normativas, aos fluxos de trabalho, às rotinas 
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pré-estabelecidas que moldam o saber e o fazer das profissões. Pois agora o cidadão foi 

ativado pelo mercado e para o mercado” (ibidem). 

Nas análises de Guerra (2010, p. 717), consegue alocação no mercado de trabalho 

“aquele trabalhador que se adapta aos processos de precarização e às constantes perdas de 

qualidade do/no trabalho. Não aquele trabalhador que oferece resistência à precarização e 

perda de direitos, mas o que apesar delas ainda se mantém”. 

De acordo com as avaliações de Martins (2015, p. 117), para se firmar atualmente no 

mercado de trabalho, os assistentes sociais: 

 

[...] são exigidos em competências mais instrumentais do que cognitivas, em que os 

saberes são operativos, o pensar é para a tomada de decisões e de solucionar 

problemas, a capacidade de trabalhar em equipe ao desenvolvimento do pensamento 

diverso e crítico tem dado lugar a competências restritas, comportamentais do 

eficientismo, que visam a um profissional que se autorregule e mobilize 

conhecimentos de acordo com as performances solicitadas pelo mercado de trabalho 

e pelo discurso da formação de competências.  

 

Constitui-se assim, “um mercado profissional atravessado por metas quantitativas” 

que pode implicar na má qualidade dos serviços prestados e na descontinuidade dos 

programas e projetos, “com práticas padronizadas e burocráticas” que limitam o profissional 

há um tempo escasso para desenvolver a leitura crítica da atual conjuntura, “reforçando o 

imediatismo e o distanciamento do campo de mediações” (MACÊDO, 2015, p. 8).  

Portanto, é possível identificar nesse cenário: 

 

[...] o crescimento de práticas autoritárias e cerceadoras de direitos, que tentam 

preencher os espaços deixados pelas políticas públicas por meio da refilantropização 

da questão social e da assistencialização das políticas sociais, ou mesmo reduzir a 

“solução” dos problemas sociais a intervenções individualizantes, formais e 

burocráticas (GUERRA, 2010, p. 721). 

  

Embora, Iamamoto (2018, p. 81) afirma que nos espaços sociocupacionais os 

assistentes sociais exerçam suas competências e atribuições privativas da profissão, 

resguardadas pela Lei de Regulamentação 8.662/1993, tais transformações no mercado de 

trabalho colidem com os valores éticos e o direcionamento político do Serviço Social, uma 

vez que, essas mudanças têm promovido “relações multifacetadas e complexas, que reduzem 

a autonomia e as capacidades do trabalho, aligeiram e temporizam os processos dialógicos, 

desconsideram valores e preceitos éticos das profissões. Instala-se uma moralidade utilitária” 

(MARTINS, 2015, p. 20). 
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Sendo o Serviço Social uma profissão que atua diretamente com a população, 

implementando políticas sociais, especialmente as políticas públicas, faz-se necessário 

“desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho 

criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de demandas emergentes no 

cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e não só executivo” (IAMAMOTO, 2000, 

p. 20, grifos da autora). 

No entanto, Iamamoto (2000) revela que atualmente para o assistente social ser um 

profissional propositivo e não só executivo das políticas, é necessário que se estabeleça: 

 

[...] uma ruptura com a atividade burocrática e rotineira, que reduz o trabalho do 

assistente social a mero emprego, como se esse se limitasse ao cumprimento 

burocrático de horário, à realização de um leque de tarefas as mais diversas, ao 

cumprimento de atividades preestabelecidas. Já o exercício da profissão é mais do 

que isso. É uma ação de um sujeito profissional que tem competência para propor, 

para negociar com a instituição os seus projetos, para defender o seu campo de 

trabalho, suas qualificações e funções profissionais. Requer, pois, ir além das rotinas 

institucionais e buscar apreender o movimento da realidade para detectar tendências 

e possibilidades nela presentes passíveis de serem impulsionadas pelo profissional 

(IAMAMOTO, 2000, p. 21).  

 
 

 Porém, os novos contornos impostos ao mercado de trabalho frutos da reestruturação 

produtiva e das políticas neoliberais, têm desencadeado “mecanismos de controle e 

burocráticos impostos aos assistentes sociais” (MARTINS, 2015, p. 170), que limitam o 

exercício profissional, transformando-o “num gerenciador de um sistema de gestão que não 

permite, ao menos, a manipulação dos dados” (ibidem).  

Isso tem provocado uma forte alienação ao assistente social quanto ao próprio 

trabalho que desempenha, uma vez que não percebe a riqueza de dados e informações que 

produz da população usuária dos serviços e programas e quando percebe é impedido de se 

apropriar desse rico material que proporcionariam ao assistente social desenvolver um 

trabalho para além do que lhe é instituído. Somado ao sequestro das possibilidades de 

reflexões críticas, como já mencionadas anteriormente, “os profissionais são castrados das 

possibilidades teleológicas do trabalho” (MARTINS, 2015, p. 171), restando-lhes muitas 

vezes, o inconformismo, a frustração e a naturalização.   

 

 

2.2. A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL EM TEMPOS 

NEOLIBERAIS 
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O mundo contemporâneo marcado pelo processo de reestruturação produtiva do 

capital incorporado a lógica neoliberal “vem apresentando tendências mundiais de 

informalização da força de trabalho e de aumento dos níveis de precarização do trabalho” 

(ANTUNES, 2013, p. 13) redesenhado pela nova morfologia do trabalho que tem 

desenvolvido mecanismos de ampliação do desemprego e redução da “remuneração da força 

de trabalho, em amplitude global, pela retração salarial daqueles assalariados que se 

encontram empregados”. (ibidem, p. 14). 

Este cenário fortemente marcado pela precarização e pelo desemprego também 

revela a “expansão de novos modos de extração do sobretrabalho” (ANTUNES, 2013, p. 14) 

através do processo de intensificação do labor a partir do avanço tecnológico que exige uma 

maior potencialidade intelectual marcada pela qualificação e pela competência9 que “incluem 

a disposição e capacidade de mudar constantemente, de aprender não apenas novas técnicas, 

mas de aceitar novas relações sociais e laborais” (PAIVA, 2000, p. 61).  

Essa nova morfologia do trabalho tem promovido a ampliação de trabalhadores 

submetidos a contratos temporários, sem registro em carteira, sem estabilidade, sob a ameaça 

do desemprego a qualquer momento, e inseridos nos mais variados moldes de 

informalidade10. Tais aspectos corroboram para o “desmonte da legislação social protetora do 

trabalho em várias partes do mundo e ampliando a destruição dos direitos sociais que foram 

arduamente conquistados pela classe trabalhadora” (ANTUNES, 2013, p. 21). Assim, a 

fragilidade da legislação promove a acentuação da precarização do trabalho.  

A nova configuração da precarização do trabalho se apresenta pela: 

 

1) erosão do trabalho contratado e regulamentado, dominante do século XX, e sua 

substituição pelas diversas formas de trabalho atípico, precarizado e “voluntário”; 2) 

a criança de “falsas” cooperativas a fim de dilapidar ainda mais as condições de 

remuneração dos 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 

 
9
 “A noção de competência parece trazer consigo uma outra mentalidade em relação ao trabalho e um outro 

conjunto de skills que começa com uma “alfabetização tecnológica” e termina na naturalização da fragmentação, 

precarização e intensificação do trabalho. Trata-se de abdicar – conscientemente ou não – das conquistas feitas 

ao longo de um século e meio de industrialismo e aceitar o risco e a incerteza como elementos constituintes 

explícitos do mundo do trabalho e – portanto – da organização da vida. Significa buscar – de maneira jovem (ou 

jovial) e competitiva – algum nicho de atividade remunerada, novas relações de emprego ou novas formas de 

inserção no mundo do trabalho” (PAIVA, 2000, p. 57). 
10

 Para se aprofundar sobre a informalidade, ver ANTUNES, Ricardo. A nova morfologia do trabalho e suas 

principais tendências: informalidade, infoproletariado, (i)materialidade e valor. In Riqueza e miséria do Brasil II. 

Boitempo Editorial - São Paulo, 2013.  

 



37 

 

formas de flexibilização de horário, salarial, funcional ou organizativa; 4) a 

degradação ainda mais intensa do imigrante em escala global (ANTUNES, 2013, p. 

20-21). 

 

Desta forma, a precarização se configura como “um fenômeno intrínseco à 

sociabilidade construída sob o signo do capital” e “uma forma particular assumida pelo 

processo de exploração do trabalho sob o capitalismo em sua etapa de crise estrutural” 

(ANTUNES; PRAUN, 2015, p. 413), que não sendo estática, varia em diferentes formas de 

intensidade.  

No Brasil, o processo de reestruturação produtiva no bojo do sistema capitalista 

desencadeou uma onda de precarização do trabalho de modo mais efetivo na década de 1990, 

a partir da implantação de políticas neoliberais “que se pautam por questionar o papel do 

Estado, incentivar privatizações e desregulamentar as várias esferas da economia e da 

sociedade, com especial ênfase na flexibilização das relações de trabalho” (TONI, 2007, p. 

186). 

No entanto, o Brasil sofreu de forma intensa “as transformações geradas pela nova 

divisão internacional do trabalho” devido à acentuação da desorganização sindical e operária 

desencadeada pelo período da ditadura militar (ANTUNES; PRAUN, 2015). 

Foi a partir do governo de Collor11 que se desenvolveu uma profunda recessão com o 

processo intensivo da abertura comercial (TONI, 2007, p. 187) e pela tentativa de implantar 

uma Reforma Trabalhista. Seguido do governo de Itamar12 que avançou com “o sucateamento 

da estrutura de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a aprovação da Lei 

nº 8.949/1994, possibilitando a disseminação do trabalho terceirizado no Brasil” 

(NASCIMENTO, 2015, p. 6). Mas foi no governo de Fernando Henrique Cardoso13 (FHC) 

sobre os fortes moldes neoliberais que “a flexibilização14 das relações de trabalho ganhou 

ênfase” (ibidem) através do Pacote Trabalhista de 1998, que provocaram: 

 

[...] mudanças pontuais na legislação, por meio de medidas provisórias, portarias, 

decretos e outros instrumentos, inibindo reajustes salariais, as organizações grevistas 

e, na administração pública, visando acabar com o direito à estabilidade e à 

aposentadoria integral [...] Foram regulamentados o contrato por tempo determinado 

 
11 32º presidente do Brasil do período que se estende de 1990 até 1992, após sofrer o impeachment. 
12 33º presidente do Brasil entre 1992 até 1995. 
13 34º presidente do Brasil do período que se estende de 1995 até 2003. 
14

 “O eufemismo “flexibilizar”, expresso nos discursos que propõem o fim da Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT), é a forma branda encontrada pelas forças do capital para desconstruir os direitos do trabalho, arduamente 

conquistados em tantas décadas de embates e batalhas. Basta olhar o que se passa hoje com a Europa e constatar que 

lá também o receituário é flexibilizar, acentuando ainda mais o desmonte dos direitos trabalhistas” (ANTUNES; 

PRAUN, 2015, p. 424). 
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e, logo, os critérios de rescisão contratual e de contribuições sociais -, o contrato por 

tempo parcial, a suspensão do contrato de trabalho, o trabalho aos domingos, além 

de estimular e legalizar acertos conciliatórios para o conflito capital-trabalho 

(NASCIMENTO, 2015, p. 6). 

 

Portanto, tais governos revelam “uma crescente precarização das relações de 

trabalho” através da implantação das políticas neoliberais (TONI, 2007, p. 186) para o 

atendimento as necessidades do capital “que reduz o trabalho estável, ao passo que se eleva o 

desemprego e o subemprego” (NASCIMENTO, 2015, p. 3), afetando a classe trabalhadora, 

seus direitos já conquistados e “toda sua estrutura e organização de vida, como sua renda, 

acesso à saúde etc” (MONTENEGRO, 2008, p. 2). 

Assim, o Brasil vive na década de 90 uma grande “crise no emprego” 

(MONTENEGRO, 2008, p. 11). Pois, além de aumentar o número expressivo de desemprego, 

o número de trabalhadores com carteira assinada diminuiu e o número de trabalhadores em 

empregos sem carteira assinada e por conta própria aumentou. Portanto, “as altas taxas de 

desemprego” impulsionam “o crescimento do setor informal” (ibidem), pois não tendo espaço 

no setor formal com contrato de trabalho, os trabalhadores recorrem ao setor informal como 

alternativa para sua sobrevivência e consequentemente ficam “desprotegidos da legislação, 

pois não mais possuem vínculos empregatícios formais ou qualquer forma de proteção social, 

sofrendo total degeneração e precarização de sua força de trabalho” (MONTENEGRO, 2008, 

p. 12). 

Porém, o trabalho sobre o viés autônomo e independente do setor informal trás 

consigo uma forma do capital camuflar a luta de classes, aumentar a exploração da força de 

trabalho ao passo que retira direitos dos trabalhadores. Desta forma, Montenegro (2008, p. 14) 

afirma que: 

 

[...] analisando de forma rigorosa percebemos que a informalidade cumpre papel 

fundamental no atual processo de acumulação do capital sob o paradigma da 

acumulação flexível, na medida em que a flexibilização das relações de trabalho 

tendem a enfraquecer ainda mais a organização dos trabalhadores e suprimir direitos 

históricos como forma de evitar pressões reivindicativas e desonerar o capital de 

“gastos” excessivos com material humano, fortalecendo o capital através da criação 

de inúmeras formas precárias de trabalho, aumentando e aprofundando a exploração 

do trabalhador, como forma de proporcionar ao capital maiores condições de atender 

às novas exigências da economia de mercado. 

 

Mas, a partir de 2003 com o governo de Lula15, as ações do Estado passaram a serem 

orientadas por determinações neodesenvolvimentistas que produziram “à redução dos índices 

de desemprego no Brasil e à elevação do acesso a bens pelas camadas mais pobres do país” 

 
15 35º presidente do Brasil entre 2003 a 2011. 
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(NASCIMENTO, 2015, p. 2) que desencadearam sucesso quanto ao crescimento econômico 

do país através do favorecimento da flexibilização do trabalho.  

Portanto, tal governo atendeu aos interesses dominantes do capital, mas também 

possibilitou pequenas e significativas condições aos trabalhadores.  

Segundo, Nascimento (2015, p. 7): 

 

Nesse governo, a título de exemplo, foi fortalecida a fiscalização sobre atividades 

laborais irregulares, por meio do incremento quantitativo de auditores-fiscais e do 

veto presidencial à Emenda Constitucional nº 3, a qual impedia a ação de tais 

profissionais sem a anterior autorização da Justiça do Trabalho. Além disso, tivemos 

aprovada a chamada Lei de Estágios (Lei nº 11.788/2008) que conferiu maior 

proteção aos estagiários, legalizando direito a férias, limite de jornada de trabalho e 

acompanhamento profissional, impedindo que sejam utilizados nas empresas e 

órgãos públicos como mão de obra barata e de mais fácil exploração. 

 

O governo Lula, através do projeto neodesenvolvimentista se pautou na ampliação 

do mercado interno de consumo por parte das camadas mais pobres a fim de movimentar a 

economia do país através de programas de transferência de renda e políticas compensatórias 

para o enfrentamento da pobreza, além de “políticas públicas de emprego, trabalho e renda” 

(NASCIMENTO, 2015, p. 7). 

Ainda segundo a autora, com bases em dados do IBGE, entre o período de 2003 a 

2012, o Brasil teve um crescimento significativo de trabalhadores com carteira assinada no 

setor privado e uma “estabilização dos índices de desemprego, que foram significativamente 

reduzidos até janeiro de 2015” (NASCIMENTO, 2015, p. 8).  

Mas tal ampliação de emprego se pauta pela flexibilização do trabalho que resulta em 

trabalhos temporários, contratuais, em tempo parcial, de curta duração e com vínculos 

terceirizados, além da rotatividade “que facilitam ao patronato processar demissões sem 

maiores custos para suas empresas e ainda ajustando às sazonalidades ou aos seus interesses 

de mercado” (NASCIMENTO, 2015, p. 10). 

Na última década, a terceirização tem se tornado em um dos elementos centrais da 

precarização no Brasil, com vista a “uma prática de gestão/organização/controle da força de 

trabalho que discrimina, ao mesmo tempo em que flexibiliza os contratos, eximindo-se da 

proteção trabalhista” (ANTUNES; PRAUN, 2015, p. 423), promovendo a fragmentação e 

divisão da classe trabalhadora.  

A introdução no mundo de trabalho, portanto, sob os moldes do projeto 

neodesenvolvimentista com pilares no Estado neoliberal tem estimulado a instabilidade e 

incerteza do trabalho, acentuado à competitividade, as frustrações e até mesmo os 
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adoecimentos laborais, aumentando assim a precarização do trabalho, uma vez que, os 

trabalhadores precisam se submeter às condições exigidas pelo mercado.  

Assim, Nascimento (2015, p. 11), avalia que: 

 

Em âmbito nacional o mundo do trabalho permanece permeado pelo ataque “sutil” 

aos direitos dos trabalhadores - conquistados e/ou por conquistar – o que é ocultado 

por um discurso que prega a modernização e, logo, a flexibilidade, mas, sobretudo, 

pelo conteúdo ideológico neodesenvolvimentista, cuja implementação passa pela 

criação de empregos e pela formalização do trabalho sob moldes questionáveis ou 

mesmo condenáveis. Isso porque as políticas operadas nos dois últimos governos 

brasileiros não conseguem na prática favorecer melhores condições de vida e de 

trabalho para a classe-que-vive-do-trabalho, uma vez que as alterações promovidas 

se propõe meramente a indução do consumo por parte do subproletariado e, assim, 

ao aquecimento da economia nacional, com fins últimos em patrocinar a 

manutenção/elevação da taxa de lucro para o capital. 

 

Ainda na década de 1990, o Brasil realizou uma reforma administrativa que 

“procurou introduzir no setor público elementos da administração privada e dividiu a 

intervenção do Estado em esferas distintas, cujo resultado principal foi enfraquecer a 

resistência dos servidores públicos” (DAL ROSSO, 2008, p. 183).  

Segundo Fleury (2001, p. 28): 

 

La novedad fue introducir la forma de propiedad pública no estatal, para designar 

que una forma híbrida de relación entre Estado y mercado, que comparte subsidios y 

transferencias estatales, pero con un doble control por la competencia de mercado y 

por controles sociales directos. Estas nuevas formas no se confunden con el mercado 

por ser entidades públicas que serán transformadas en organizaciones sociales a ser 

contratadas para gerenciar bienes públicos financiados por el Estado. 

 

A partir desse viés, o serviço público passou por profunda mudança tecnológica 

dependente do sistema e equipamentos de informática (DAL ROSSO, 2008, p. 183), que 

impulsionou um maior número de pessoas inseridas nos setores de serviços públicos que “sem 

dúvida fazem o governo moderno funcionar e a sociedade contemporânea andar” 

(STILLMAN, 2017, p. 917).  Porém, os trabalhadores nos setores de serviços públicos 

precisam desempenhar responsabilidade ética, conhecimentos aplicados e identidade 

corporativa (ibidem, p. 919), provocadas por maiores exigências, dedicação e 

consequentemente, intensidade do trabalho (DAL ROSSO, 2008, p. 186).  

Pois, embora a introdução de dispositivos eletrônicos tenha aliviado o trabalho sobre 

o desgaste físico, ela desempenhou um maior esforço intelectual do servidor público através 

da necessidade cada vez maior do raciocínio rápido para desenvolver as atividades, tornando 

assim, “uma fonte de desgaste” (DAL ROSSO, 2008, p. 187).  
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Em suma, encontramos algumas formas de intensificação aos poucos sendo 

incorporadas ao serviço público. Referem-se mais ao ritmo e à velocidade do 

trabalho, às cobranças e às exigências, ao volume de tarefas, às características do 

trabalho intelectual demandante, ao peso da responsabilidade e, em menor escala, ao 

espírito de competição. E nos deparamos com uma ideologia em construção. A 

ideologia de gerência e da qualidade total como busca de “perfeição”, do erro zero, 

do trabalho a tempo justo, da eficiência, das metas e dos resultados. (DAL ROSSO, 

2008, p. 188) 

 

Através da globalização, da reestruturação produtiva, da flexibilização, da 

“reorganização do sistema político e ideológico, através da política macroeconômica 

neoliberal” (PAZ, 2015, p. 3), os serviços públicos têm sido alvos constantes das condições 

precárias, “implicando na redução de profissionais e na escassez de recursos financeiros” 

(CAVALCANTE; PRÉDES, 2010, p. 2), além da retirada de direitos do trabalhador e de uma 

série de privatizações (PAZ, 2015). 

Por precário, as autoras definem como “uma mudança, para pior, na qualidade das 

condições de trabalho” (CAVALCANTE; PRÉDES, 2010, p. 3). 

 

Nesse sentido, o termo precarização se construiu a partir da realidade concreta das 

transformações contemporâneas no mundo do trabalho vivenciadas pelos 

trabalhadores, através das más condições de trabalho a que estavam submetidos, 

refletidas na ausência e/ou redução dos direitos trabalhistas, no desemprego que 

assola grande parte da população, na fragilidade dos vínculos de trabalho [...] não 

estabilidade dos vínculos empregatícios, níveis salariais baixos, carga horária 

excessiva, infraestrutura não disponível para a realização do trabalho, redução dos 

direitos trabalhistas, aposentadoria, etc. (CAVALCANTE; PRÉDES, 2010, p. 3). 

 

Portanto, a precarização do trabalho se expressa pelas diferentes formas que não 

permitem a realização de um trabalho digno e fragilizam a qualidade de vida do trabalhador. 

Tais características da precarização se expressam tanto no setor privado quanto no setor 

público, que afetam “a todos os trabalhadores, inclusive o trabalho do servidor público no 

Brasil” (CAVALCANTE; PRÉDES, 2010, p. 8). 

Atualmente o Brasil atravessa uma crise econômica atrelada a uma prolongada crise 

política, que desencadeou “no recente golpe político institucional à democracia instituída, 

cujo desfecho redundou no impedimento da presidente da República eleita, Dilma Rousseff” 

(IAMAMOTO, 2018, p. 75).  

As elites políticas e econômicas do país: 

 

[...] impõem um golpe à democracia, capturando as estruturas do poder da República 

Federativa, com forte apoio midiático. O bloco dominante vem succionando o 

orçamento público em favor das finanças, de interesses particularistas das várias 
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frações do capital e dos proprietários fundiários, surdo aos clamores das maiorias. O 

fundo público, majoritariamente direcionado aos interesses do capital que rende 

juros, tem parcela significativa capturada pela corrupção que grassa aos centros do 

poder em aliança com segmentos do grande empresariado, em detrimentos das 

políticas e serviços públicos universais e de qualidade (IAMAMOTO, 2018, p. 75). 

 

Assim, com a influência da reação conservadora internacional16, as forças 

reacionaristas do país tem desenvolvido uma verdadeira barbárie expressa em 14 milhões de 

desempregados17, acompanhada de agressões e assassinatos aos representantes de nações 

indígenas, trabalhadores do campo, pobres e negros das periferias urbanas e segmentos 

LGBTQ+ (IAMAMOTO, 2018, p. 76).  

Ao passo que, com a interinidade de Michel Temer na presidência da República há 

mecanismos de privatizações da coisa pública e o desmonte dos direitos trabalhistas através 

da proposta de reforma da previdência, o desmonte das políticas sociais públicas de educação, 

saúde e assistência social, a reforma trabalhista e “as investidas contra a universidade pública, 

a ciência e a tecnologia com financiamento estatal” (IAMAMOTO, 2018, p. 76). 

As alterações expressas na nova morfologia do trabalho aqui citadas “afetam 

diretamente os segmentos populacionais” (IAMAMOTO, 2000, p. 155) e consequentemente 

“o espaço ocupacional do assistente social, ao nível das condições de trabalho, das 

demandas apresentadas, das funções desempenhadas, das propostas de trabalho do Serviço 

Social e da qualificação exigida” (ibidem, p. 267, grifos da autora). 

O Serviço Social, por sua vez, é uma profissão inserida na divisão social e técnica do 

trabalho18 regulamentada pela Lei 8.662/1993 e balizada pelo Código de Ética Profissional 

aprovado pela Resolução CFESS nº 273/1993, “reconhecida pela sua natureza analítica e 

interventiva” (TORRES, 2015, p. 5) a fim de planejar, formular e implementar propostas para 

o enfrentamento das expressões da questão social “por meio das políticas sociais, públicas, 

empresariais, de organizações da sociedade civil e movimentos sociais” (PIANA, 2009, p. 

86).  

Porém, mesmo o Serviço Social sendo incorporado com algumas características das 

“profissões liberais19” que lhe imprime uma autonomia relativa teórico-metodológica, 

 
16 “(...) a presença de Donald Trump nos EUA, a polarização das eleições francesas e a reorganização de forças 

na América Latina em detrimentos dos governos populares” (IAMAMOTO, 2018, p. 76). 
17 Dados de abril de 2017 revelados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
18

 "Determina a vinculação de indivíduos em órbitas profissionais específicas, tão logo o trabalho assume um 

caráter social, executado na sociedade e através dela" (IAMAMOTO; CARVALHO, 1983, p. 16). 
19 “Paira certa imprecisão conceitual no uso da noção ‘profissional liberal’, pois é comum a confusão com o 

estatuto de trabalhador autônomo, no sentido daquele que não tem vínculo empregatício e trabalha por conta 

própria. Convém esclarecer que profissionais liberais podem ser autônomos, empregados ou mesmo 
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técnico-operativo e ético-político na condução do seu exercício profissional (RAICHELIS, 

2011), depende de entidades empregadoras que fornecem meios e recursos para realização do 

seu exercício profissional.  

Assim, Iamamoto (2000, p. 62) enfatiza que: 

 

Embora regulamentado como uma profissão liberal na sociedade, o Serviço Social 

não se realiza como tal. Isso significa que o assistente social não detém todos os 

meios necessários para a efetivação de seu trabalho: financeiros, técnicos e humanos 

necessários ao exercício profissional autônomo. Depende de recursos previstos nos 

programas e projetos da instituição que o requisita e o contrata, por meio dos quais é 

exercido o trabalho especializado, Em outros termos, parte dos meios ou recursos 

materiais, financeiros e organizacionais necessários ao exercício desse trabalho são 

fornecidos pelas entidades empregadoras, Portanto, a condição de trabalhador 

assalariado não só enquadra o Assistente Social na relação de compra e venda da 

força de trabalho, mas molda a sua inserção socioinstitucional na sociedade 

brasileira. 

 

Assim, o assistente social como um trabalhador assalariado, ao vender sua força de 

trabalho transformada em mercadoria (mediante assalariamento) “só pode entrar em ação se 

dispuser de meios e instrumentos de trabalho que, não sendo de propriedade do assistente 

social” (RAICHELIS, 2011, p. 425) fica subordinado “às requisições institucionais para o 

desenvolvimento nos diferentes espaços sociocupacionais que demandam essa capacidade de 

trabalho especializada” (RAICHELIS, 2018, p. 31).  

Tal processo de submissão às entidades empregadoras implica diretamente na 

autonomia relativa do assistente social, que restringe o poder de definição das prioridades e “o 

modo pelo qual pretende desenvolver o trabalho socialmente necessário, coletivo, combinado 

e cooperado com os demais trabalhadores sociais nos diferentes espaços sociocupacionais” 

(RAICHELIS, 2011, p. 425, grifos da autora), e imprime o conflito entre a direção ético-

política que assumiu o compromisso com a garantia dos direitos da classe trabalhadora 

pautada no Código de Ética após a ruptura do conservadorismo da profissão e as “exigências 

impostas pelos empregadores aos trabalhadores assalariados” (ibidem, p. 427). 

Pois, os empregadores além de “oferecerem o suporte material para o 

desenvolvimento do trabalho — recursos humanos, técnicos, institucionais e financeiros” — 

possuem também “o poder de definir as demandas e as condições em que deve ser exercida a 

atividade profissional: o contrato de trabalho, a jornada, o salário, a intensidade, as metas de 

produtividade” (RAICHELIS, 2011, p. 428).  

 
empregadores, desde que exerçam uma atividade profissional fiscalizada por órgãos reconhecidos pelo Estado. 

Contudo, essa questão fica mais complexa a partir das formas jurídicas criadas pelo capitalismo neoliberal, que 

encobrem relações de assalariamento por meio das figuras de trabalho ‘autônomo’ e/ou trabalho ‘informal’” 

(RAICHELIS, 2018, p. 31). 



44 

 

Desta forma, o Serviço Social sendo uma profissão, “não está deslocada do que 

acontece no mundo do trabalho” e, portanto, “se submete às mesmas condições comuns a 

todos os demais trabalhadores assalariados na sociabilidade do capitalismo avançado”. Assim, 

o assistente social sofre os impactos da nova morfologia do trabalho pautados pela lógica 

neoliberal e pela reestruturação produtiva que promove a precarização das relações de 

trabalho – “polivalência, terceirização, subcontratação, queda salarial, crescimento de 

contratos de trabalhos temporários, desemprego” – (MORANI; HORA, 2015, p. 354).  

Para Guerra (2010, p. 719), a precarização do trabalho se expressa pela: 

 

[...] desregulamentação do trabalho, mudanças na legislação trabalhista, sub-

contratação, diferentes formas de contrato e vínculos que se tornam cada vez mais 

precários e instáveis, terceirização, emprego temporário, informalidade, jornadas de 

trabalho e salários flexíveis, multifuncionalidade ou polivalência, desespecialização, 

precariedade dos espaços laborais e dos salários, frágil organização profissional, 

organização em cooperativas de trabalho e outras formas de assalariamento 

disfarçado, entre outras.  

 

As “mudanças nas formas de organização e gestão do trabalho” (RAICHELIS, 2011, 

p. 430) expressas nas diversas formas de precarização resultantes da reestruturação produtiva 

do capital têm desenvolvido profundas transformações no mercado de trabalho do assistente 

social, que ao passo que tem desencadeado “mudança e/ou redução de postos de trabalho em 

alguns campos (por exemplo, nas empresas industriais)” (ibidem, p. 431), e tem promovido 

sua ampliação nas “políticas de seguridade social, com destaque para a política de assistência 

social, principalmente no âmbito municipal, em função das novas e intensas demandas aos 

municípios decorrentes da descentralização dos serviços sociais públicos” (ibidem).  

Sendo o setor público o maior empregador do Serviço Social, “a precarização do 

trabalho dos assistentes sociais se materializa em várias áreas de atuação” (MORANI; HORA, 

2015, p. 356) nesse setor, no entanto, a saúde e a assistência social têm sido as áreas de 

maiores impactos da precarização. A política de saúde “tem sido alvo de fortes tentativas de 

quebra da universalidade do acesso, da privatização dos serviços e da montagem de modelos 

de gestão pautados na precarização dos contratos de trabalho, sem quaisquer garantias legais” 

(ibidem), ao passo que na política de assistência social, a precarização tem se expressado pela 

ausência recorrente de concursos públicos que tem dado espaço para contratações por via de 

processos seletivos simplificado.  

Desta forma, a inserção do profissional de Serviço Social mediante concurso público 

na esfera estatal vem sendo modificada “pelo aumento das contratações temporárias e da 
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terceirização das atividades profissionais via cooperativas, fundações, entidades filantrópicas 

e organizações não governamentais” (MORANI; HORA, 2015, p. 354). 

Com a retração do Estado nas políticas sociais tem se ampliado “a transferência de 

responsabilidades para a sociedade civil no campo da prestação de serviços sociais”, 

promovendo assim o crescimento entre a parceria do Estado e das Organizações não-

governamentais (ONG’S) e consequentemente desencadeado “uma das formas de 

terceirização da prestação de serviços sociais, evitando-se a ampliação do quadro de 

funcionários públicos” (IAMAMOTO, 2000, p. 125, grifos da autora), pois a contratação das 

ONGs tende a: 

 

[...] se efetivar segundo projetos temporários ou tarefas preestabelecidas, esse caráter 

eventual também imprime os contratos de trabalho do corpo técnico recrutado pelas 

ONGs. Este passa a ser submetido à precarização das relações de trabalho e à 

restrição de direitos sociais e trabalhistas; muitas vezes, exercem tarefas semelhantes 

ou idênticas às de outros funcionários concursados e usufruem das garantias legais, 

sociais e trabalhistas (IAMAMOTO, 2000, p. 125). 

 

Tais modificações nas formas de contratação implicam expressivamente na 

precarização das relações e condições de trabalho, que corroboram para redução de direitos 

trabalhistas e “torna-se possível à fragmentação dos trabalhadores, sob a formatação dos 

contratos temporários e dos contratos comissionados, o que dificulta a continuidade das 

experiências de implementação de programas e ações” (MORANI; HORA, 2015, p. 362) das 

políticas públicas.  

Sendo assim, Iamamoto (2000) apresenta um panorama quanto aos assistentes sociais 

funcionários públicos, que além de sofrerem os efeitos da reforma do Estado referentes à 

precarização das condições de trabalho quanto às políticas públicas, sentem o rebatimento 

como trabalhador assalariado, tais como:  

 

[...] redução dos concursos públicos, demissão dos funcionários não estáveis, 

contenção salarial, corrida à aposentadoria, falta de incentivo à carreira, 

terceirização acompanhada de contratação precária, temporária, com perda de 

direitos, etc.. (IAMAMOTO, 2000, p. 122 – 123). 

 

Portanto, Cavalcante e Prédes (2010) afirmam que a precarização que assola o 

Serviço Social não está pautada somente por ser uma profissão que sofre os rebatimentos das 

alterações do mercado de trabalho e as relações trabalhistas, ela também é proveniente a sua 

atuação “no âmbito dos serviços, das políticas e dos direitos sociais” (GUERRA, 2010, p. 

719) que sofrem com a escassez dos recursos financeiros sobre os moldes do capitalismo. Tais 
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precarizações, têm repercutido “na própria consciência do trabalhador, provocando 

competições entre eles, fragilizando assim a organização coletiva da categoria profissional” 

(PAZ, 2015, p. 5).  

Além de abranger as formas de contratação, a precarização também afeta as 

condições de trabalho do assistente social, que por muitas vezes se expressa na depreciação e 

inadequação do espaço físico, na ausência de espaços para atendimentos de forma a garantir o 

sigilo e na escassez de recursos materiais e equipamentos, “contribuindo para a 

descontinuidade do trabalho profissional e sua fragmentação em função da excessiva demanda 

frente ao número reduzido de profissionais” (DAVI; SERPA; SANTOS; NÓBREGA, 2015, 

p. 292) que perpassa pelo enxugamento dos recursos humanos, imprimindo ao profissional o 

caráter polivalente “que é chamado a exercer múltiplas tarefas ao mesmo tempo e com o 

mesmo salário” (IAMAMOTO, 2000, p. 268).  

No entanto, no âmbito da Política Nacional de Assistência Social, com a Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB-

RH/SUAS) representou “uma importante conquista, na medida em que possibilitou refletir 

acerca das requisições indispensáveis para a melhoria das condições de trabalho” (SODRÉ, 

2016, p. 4) e estabeleceu: 

 

[...] as equipes de referência para o atendimento nos equipamentos da política que 

devem ser compostas por profissionais aprovados em concursos públicos, a política 

de capacitação dos recursos humanos, as condições matérias, técnicas e os princípios 

éticas de trabalho nos CRAS, CREAS e nas entidades de assistência social 

vinculadas ao SUAS, assim como também as diretrizes para implantação dos Planos 

de Carreira, Cargos e Salários no âmbito do SUAS (PAZ, 2015, p. 7). 

 

Além da NOB-RH/SUAS, o Serviço Social também conta com outros instrumentos 

normativos que lhe dão suporte quanto as suas condições de trabalho, sendo eles o Código de 

Ética de 1993, que revela em seu art. 7º, alínea a, a disposição de condições de trabalho 

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

profissional” (Brasil, 2012, p. 31), e a Resolução CFESS nº 493/2006 que dispõe sobre as 

condições éticas e técnicas do exercício profissional do assistente social e estabelece que: 

 

Art. 2º - O local de atendimento destinado ao assistente social deve ser dotado de 

espaço suficiente, para abordagens individuais ou coletivas, conforme as 

características dos serviços prestados, e deve possuir e garantir as seguintes 

características físicas: a- iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno, 

conforme a organização institucional; b- recursos que garantam a privacidade do 

usuário naquilo que for revelado durante o processo de intervenção profissional; c- 

ventilação adequada a atendimentos breves ou demorados e com portas fechadas d- 

espaço adequado para colocação de arquivos para a adequada guarda de material 
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técnico de caráter reservado. Art. 3º - O atendimento efetuado pelo assistente social 

deve ser feito com portas fechadas, de forma a garantir o sigilo. 

 

Porém, apesar dos avanços provenientes dos instrumentos normativos do Serviço 

Social, “os tímidos e tardios avanços propiciados pela política tem contribuído muito pouco 

para a criação de sistemas de ‘proteção dos trabalhadores do SUAS’” (SODRÉ, 2016, p. 5), 

pois muitos gestores municipais não têm cumprido os requisitos mínimos dos termos 

normativos, como a falta de garantia das condições físicas e materiais adequadas para 

prestação de serviços, a falta de equipe mínima e o estabelecimento inadequado dos vínculos 

empregatícios que ao invés de contarem com a inserção de profissionais concursados, 

recorrem as contratações temporárias (PAZ, 2015). 

Portanto, verifica-se que os desafios dos assistentes sociais são gigantescos, além de 

sofrerem os fortes rebatimentos das mudanças no sistema de produção. Pois assim, o 

assistente social tem que buscar métodos de conciliar as demandas por parte das entidades 

empregadoras e as demais da população que sofre as mais variadas formas de exclusão e 

desigualdade do sistema capitalista, sem perder de vista o compromisso ético-político da 

profissão.  

E desta forma, o quadro se agrava ao perceber que com as péssimas condições de 

trabalho, estes profissionais estão sujeitos aos mais diversos tipos de adoecimento provindos 

do trabalho, tais como “problemas osteoarticulares, distúrbios gastrintestinais, alterações 

cardiovasculares, distúrbios de saúde mental e acidentes de trabalho” (SATO, 2003, p. 41). 

De acordo com Antunes e Praun (2015), a questão do adoecimento – físico e mental 

– do homem no mundo laboral não é um fenômeno novo, pois ela é advinda de um processo 

histórico pelos diversos meios de exploração da força de trabalho.  

Contudo, Rosado e Maia (2011) abordam que essa questão vem se tornando palco de 

discussão dos pesquisadores, porém notamos que ainda há poucos estudos para subsidiar os 

rebatimentos da precarização do trabalho na saúde do trabalhador, pois como menciona as 

próprias autoras, os efeitos das condições de trabalho vão ocorrendo de forma lenta e gradual.  

Conforme Souza, Melo e Vasconcelos (2015), a expansão da Era tecnológica gerou 

um agravamento quanto à exploração da força de trabalho e a precarização das condições de 

trabalho, o que permitiu que a questão do adoecimento ficasse mais nítida e visível. Pois, com 

a reestruturação produtiva “intensificou-se a exploração da força de trabalho, expressa, dentre 

outras situações, na instabilidade dos vínculos empregatícios, na intensidade da jornada de 

trabalho e das demandas profissionais e nos baixos salários” (ROSADO; MAIA, 2011, p. 2), 
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condicionantes estes que vão afetando a saúde do trabalhador, pois “o processo de trabalho 

degrada o corpo e a mente” (SOUZA; MELO; VASCONCELOS, 2015). 

De acordo com a I Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador:  

 

As origens do quadro atual da dramática situação de saúde do trabalhador estão na 

própria formação da sociedade brasileira e na implantação do capitalismo brasileiro, 

estando o Estado sempre a serviço da classe dominante, situação essa acentuada nos 

últimos anos da ditadura, com brutal espoliação e amordaçamento das classes 

dominadas. Assim, a saúde do trabalhador sempre foi e continua sendo, até o 

presente, subordinada aos interesses do capital nacional e internacional. […] Neste 

perverso processo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil, é criado um 

exército industrial de reserva que torna o trabalhador simples peça de reposição, o 

que explica o descaso para com a sua saúde. Tal fato torna o trabalho um fator de 

risco porque a preocupação do capital é com o lucro e não com o indivíduo 

(BRASIL, 1986, p. 3). 

 

A intensificação da exploração da força de trabalho se expressa por meio das 

exigências do cumprimento de metas que “extrapolam a capacidade física e mental humana” 

(ANTUNES; PRAUN, 2015, p. 419) através das “diferentes e sofisticados mecanismos de 

controle e coerção” expressos pelas práticas de assédio moral “voltadas para garantir, por 

meio da pressão institucionalizada, tanto o aumento constante da produtividade como o 

isolamento e a exclusão daqueles que se constituem como ‘barreiras’ para sua plena 

realização” (ibidem, p. 420). 

Frente a esse cenário de acentuação da precarização provindos do sistema capitalista 

com os desdobramentos nas condições de trabalho do Serviço Social, torna-se necessário 

identificar as repercussões na saúde e subjetividade dos assistentes sociais inseridos no 

processo de trabalho (SANTOS; MANFROI, 2015).  

Quanto aos impactos na subjetividade do trabalhador, Alves (2011, p. 98) salienta: 

 

É por mobilizar, com intensidade e profundidade, a alma humana que o novo 

capitalismo, com sua nova cultura da fluidez e precarização do trabalho e da vida 

social, contribui para a epidemia de novas doenças psicossomáticas. As doenças do 

novo capitalismo atingem mais o homem integral, sua mente e corpo, com o estresse 

e a depressão sendo sintomas da colonização intensa da vida social pelos requisitos 

empresariais. 

 

Portanto, percebe-se “que as condições objetivas de trabalho incidem diretamente na 

subjetividade do trabalhador” (SANTOS; MANFROI, 2015, p. 191), na verdade, ambas as 

condições acontecem em sua totalidade e não de forma separada. Assim, “quando se fala em 

precarização do trabalho, está se falando na precarização das condições de vida e da própria 

reprodução da vida do trabalhador” (ibidem). Logo, as transformações que moldam a nova 
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morfologia do trabalho além de afetarem as condições e relações de trabalho do assistente 

social, consequentemente impactam na saúde e subjetividade dessa categoria profissional.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A construção do atual projeto foi norteada pelas inquietações que consistiam em 

analisar as condições de precarização no mundo do trabalho culminando no desmonte das 

políticas sociais e suas respectivas expressões no exercício profissional do Serviço Social, 

identificando as raízes das transformações no mundo do trabalho, sem aqui esgota-las. 

Como hipótese a essas preocupações, presumia-se que as transformações no mundo 

do trabalho contemporâneo impactariam o trabalho dos assistentes sociais, uma vez que, 

sendo o Serviço Social uma profissão, não se desloca do que acontece no mundo do trabalho. 

Tais inquietações tiveram início com minha inserção no estágio supervisionado no 

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do município de São Fidélis com duração 

de um ano e meio, em que pude presenciar a atuação do exercício profissional do Serviço 

Social no âmbito da assistência social que oferta serviços e benefícios socioassistencias, 

marcada pela precariedade das relações e condições de trabalho do assistente social.  

No entanto, as condições para uma investigação mais profunda tornaram-se objeto 

dessa pesquisa, ampliando as repercussões da precarização do trabalho do Serviço Social ao 

âmbito das políticas sociais.  

Assim, com as bases teóricas, o estudo sobre o objeto dessa pesquisa permitiu 

perceber que, as transformações do mundo do trabalho marcadas pela precarização impactam 

diretamente nas condições e relações de trabalho dos profissionais do Serviço Social como 

trabalhadores assalariados e como viabilizadores das políticas públicas e sociais, uma vez que, 

estas vêm sofrendo desmontes e cortes orçamentais devido à desregulamentação do Estado 

capturado pela lógica neoliberal.  

Porém, para o desenvolvimento que abrange a precarização do mercado de trabalho 

que assola a classe trabalhadora, as análises aqui trabalhadas permearam questões mais 

abrangentes, tais como: o trabalho como elemento central para sociabilidade humana; as 

variedades nos modos de produção que resultam em complexas formas de atividades e 

relações entre os homens; a exploração e a intensificação da força de trabalho vivo próprios 

do sistema capitalista pautados pela introdução de maquinários/tecnologia e pela 

reestruturação produtiva dos modelos taylorista/fordista para o toyotismo; a necessidade das 

políticas de proteção social oriundas do reconhecimento do Estado às expressões da questão 

social. Além disso, os moldes neoliberais têm imprimido novos contornos nas políticas sociais 
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e públicas através da desregulamentação do Estado, gerando assim, novos perfis profissionais 

como exigências da nova morfologia do trabalho.  

A constituição desses processos demonstrou que o mundo contemporâneo marcado 

pelo processo de reestruturação produtiva do capital incorporado a lógica neoliberal vem 

promovendo o aumento dos níveis de precarização do trabalho através da informalidade e 

redução da remuneração da força de trabalho, da ampliação do desemprego e da 

intensificação do labor a partir do avanço tecnológico que exige uma maior potencialidade 

intelectual marcada pela qualificação e pela competência.  

Essas profundas transformações no mundo do trabalho têm promovido a ampliação 

de trabalhadores submetidos a contratos temporários, sem registro em carteira, sem 

estabilidade, sob a ameaça do desemprego a qualquer momento, e inseridos nos mais variados 

moldes de informalidade. Tais aspectos corroboram para a fragilidade da legislação 

trabalhista e promove a acentuação da precarização do trabalho.  

Sendo o Serviço Social uma profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho 

regulamentada pela Lei 8.662/1993 e balizada pelo Código de Ética Profissional aprovado 

pela Resolução CFESS nº 273/1993 sofre como as demais profissões, os impactos das 

transformações no mundo do trabalho pautado pela lógica neoliberal e pela reestruturação 

produtiva que promovem a precarização das relações de trabalho, através da polivalência, da 

subcontratação, do aumento dos contratos temporários, da terceirização que vem se 

acentuando no Brasil, da redução salarial, do aumento na jornada de trabalho sem acréscimos 

de remuneração e do desemprego.  

É frente a esse cenário de transformações no mundo do trabalho que afetam as 

condições e relações de trabalho pautadas na acentuação da precarização e que se insere o 

assistente social, desembocando diversos desafios que marcam e delimitam a 

operacionalização do exercício profissional.  

Pois, mesmo o Serviço Social sendo uma profissão pautada em algumas 

características das “profissões liberais” que lhe imprime uma autonomia relativa teórico-

metodológica, técnico-operativo e ético-político na condução do seu exercício profissional, o 

assistente social como trabalhador assalariado, ao vender sua força de trabalho, fica 

subordinado às requisições das entidades empregadoras que lhe fornecem meio e instrumentos 

de trabalho para a realização do exercício profissional.  

Tal processo de submissão às entidades empregadoras implica diretamente na 

autonomia relativa do assistente social, que restringe o poder de definição das prioridades e 

imprime o conflito entre a direção ético-política que assumiu o compromisso com a garantia 
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dos direitos da classe trabalhadora pautada no Código de Ética após a ruptura do 

conservadorismo da profissão.  

O Serviço Social se apresenta em três possíveis esferas de mercado de trabalho, 

sendo elas: o Estado, as empresas e o terceiro setor e atua em diversas áreas e com diferentes 

temáticas, embora historicamente, a esfera estatal se tornou o maior empregador do assistente 

social e o maior mercado de trabalho, uma vez que, o Estado tem como função a formulação e 

operacionalização das políticas públicas mediante o reconhecimento dos direitos e das 

garantias sociais como formas de enfrentamento das expressões da questão social com bases 

formais e legais da Constituição Federal de 1988.  

Porém, a partir da implantação de políticas neoliberais pautadas na 

desregulamentação do Estado, esta instituição tem modificado sua forma de intervenção 

social através das alterações nas configurações das políticas sociais impressas nos 

contingenciamentos, reduções e cortes nos gastos com as políticas públicas tornando-as cada 

vez mais precárias e emergenciais, e consequentemente afetando o atendimento as demandas 

que chegam aos serviços públicos e ao Serviço Social, orientado pelos princípios da focalização 

e da seletividade.  

Paradoxalmente, ao passo que imprimem alterações nas configurações das políticas 

sociais oriundas da desregulamentação do Estado, crescem as demandas por políticas sociais – 

mesmo que precárias –, e consequentemente promovem a ampliação do mercado de trabalho 

do assistente social por atuar nas franjas dessas políticas. No entanto, são postos ao Serviço 

Social inúmeros desafios que perpassam desde as condições técnicas até a operacionalização 

do exercício profissional.  

Os assistentes sociais, por sua vez, não podem ficar reféns desses desafios e 

paralisar-se diante deles. Frente a esse cenário fortemente marcado pelos desmontes das 

políticas públicas e pela precarização do trabalho que afeta toda a classe trabalhadora, os 

desafios precisam ser estabelecidos como força motriz que impulsiona o assistente social a 

buscar alternativas e construir estratégias de enfrentamento dessas adversidades que se 

apresentam ao Serviço Social.  

Sendo esta categoria profissional reconhecida por sua natureza investigativa, 

analítica e interventiva, pode se apropriar da categoria das mediações para realizar sua 

aproximação com o real ao passo que nega as aparências, compreendendo o ser social em sua 

historicidade respeitando sua singularidade, universalidade e particularidade, permitindo a 

este profissional a apreensão de uma teoria crítica do real para realização de sua intervenção 

sobre a realidade.  
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Assim, ao se propor a realizar uma leitura crítica sobre a realidade compreenderá as 

composições da conjuntura em que está inserido, além de conhecer a realidade institucional e 

as condições de vida que permeiam os usuários que chegam até o Serviço Social, pois mais do 

que produzir dados, o assistente social precisa conhecer seus usuários para propor junto a eles 

meios de enfrentamento dos desafios. Ou seja, o profissional do Serviço Social precisa ser 

propositivo e não só executivo.  

Para tanto, esse profissional precisa romper com o pragmatismo que gera soluções 

imediatas que vão além das rotinas institucionais, pautando-se na intencionalidade das suas 

medições. Assim, o assistente social necessita pautar seu exercício profissional na dimensão 

teórico-metodológico sendo um condutor da razão crítica para exercer uma ação técnico-

operativa conectada ao projeto ético-política da profissão, que visa à liberdade como valor 

ético central, a defesa dos direitos humanos, a consolidação da cidadania, a defesa da 

democracia e posicionamento em favor da justiça social que assegure a universalidade. 

Além disso, o assistente social pode e deve se articular com os movimentos e 

entidades sociais, e com as forças políticas dos trabalhadores que visem à defesa intransigente 

dos direitos políticos, sociais e civis, pois de acordo com uma das competências do assistente 

social, segundo a lei de regulamentação da profissão, cabe a esse profissional “elaborar, 

implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, 

direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares” (BRASIL, 2012, p. 44). 

Portanto, por mais que as transformações no mundo do trabalho pautadas na 

acentuação da precarização gerem grandes impactos nas condições e relações do trabalho do 

assistente social desencadeando uma série de desafios, o profissional do Serviço Social não 

pode perder de vista seu direcionamento ético-político que lhe imprime o compromisso com 

as vias de acesso aos direitos da classe trabalhadora. Por isso, mesmo que o Serviço Social 

tenha que dar respostas às entidades que lhe emprega, esta profissão tem o comprometimento 

com a qualidade do serviço prestado a população que sofre as mais variadas formas de 

expressões da questão social.  

O Serviço Social, por sua vez, já avançou nas últimas décadas com seu processo de 

maturação que lhe permitiu a ruptura da tradição conservadora e pode avançar ainda mais ao 

encarar os desafios como ferramentas de avanço e não de atraso.  
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