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RESUMO 
 
 
 
A presente dissertação apreende e analisa as condições e relações de trabalho do 

Assistente Social, inserido no espaço sócio-ocupacional da SEMTAS - Secretaria 

Municipal de Trabalho e Assistência Social, em um contexto de afirmação e 

expansão da Politica de Assistência Social após a criação do SUAS - Sistema Único 

de Assistência Social. Constata-se que essa expansão do mercado de trabalho do 

assistente social, dentre outros trabalhadores do SUAS, configura-se num cenário 

de precarização estrutural do trabalho apresentada sob diversas manifestações, 

entre elas a flexibilização/precarização e a sua principal dimensão, a terceirização e 

o desemprego estrutural. Uma conjuntura de crise estrutural do capital, demarcada 

desde os anos de 1970 do século XX, expressas nas transformações ocorridas no 

mundo do trabalho em face da reestruturação produtiva, sob a acumulação flexível, 

uma  nova (re) organização do trabalho e da produção, processada conforme 

programática neoliberal, num cenário de contrarreforma do Estado brasileiro, 

máximo para as classes dominantes e mínimas para as classes subalternas. É 

nesse contexto de flexibilização, desregulamentação e intensificação do trabalho, 

que o Assistente Social, trabalhador assalariado, desenvolve seu trabalho 

profissional, no enfrentamento das diversas e complexas manifestações da questão 

social. Portanto, em face da expansão do mercado de trabalho para o assistente 

social, questiona-se nesse estudo: em que medida as condições e relações de 

trabalho deste profissional nos CREAS-Centro de Referência Especializado da 

Assistência Social, no município de Natal, têm se revelado precarizadas? Assim a 

partir da realização da pesquisa de caráter qualitativo, fundamentada por uma 

perspectiva crítico-dialética e tendo como sujeitos da pesquisa, os assistentes 

sociais que atuam nos CREAS, após análise das entrevistas semi-estruturadas e da 

observação, confirmou-se e revelou-se a precarização das condições e relações de 

trabalho do Assistente Social no campo da assistência social. Destacam-se dentre 

os resultados obtidos, as formas de precarização expressas: a) na vulnerabilidade 

das formas de inserção e desigualdades sociais; b) na intensificação do trabalho e 

terceirização; c) na perda das identidades individual e coletiva; d) na fragilização da 

organização dos trabalhadores. Note-se a inserção do profissional configura-se 

numa cultura do trabalho que degrada o homem e a natureza, que se contrapõe ao 

projeto ético-político profissional, como também a um projeto de sociedade 

emancipatória e a violação de direitos humanos ao qual o assistente social também 

é submetido. 

Palavras chave: Serviço Social. Mercado de Trabalho. Trabalho Precarizado. 

 
                                                               

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis captures and analyzes the conditions and labor relations Social Worker, 

inserted within the socio-occupational SEMTAS - Municipal Labor and Social 

Welfare, in a context of affirmation and expansion of Social Policy after the creation 

of ITS - Unified Social Assistance System. It appears that this expansion of the labor 

market of the social worker, among other workers ITS, sets up a scenario of 

structural instability of the work presented in various forms, including the flexible / 

precarious and its main dimension, outsourcing and unemployment structural. An 

environment of capital's structural crisis, marked since the 1970s of the twentieth 

century, expressed in transformations that occurred in the workplace in the face of 

productive restructuring under flexible accumulation, a new (re) organization of work 

and production, processed as the neoliberal program, against a backdrop of counter 

of the Brazilian state, the ruling classes to maximum and minimum for the lower 

classes. It is in this context of flexibility, deregulation and intensification of work, the 

Assistant Social worker develops her professional work, in addressing the diverse 

and complex manifestations of the social question. Therefore, given the expansion of 

the labor market for the social worker, wonders in this study: to what extent the 

conditions and labor relations professional in this CREAS-Reference Center 

Specializing Social Assistance in the city of Natal, have revealed precarious? So 

from the research qualitative, grounded by a critical-dialectical perspective and 

having as research subjects, the social workers who work in CREAS after analysis of 

semi-structured interviews and observation, it was confirmed and revealed the 

precarious conditions and labor relations Social Worker in the field of social welfare. 

Standing out among the results, ways to express insecurity: a) vulnerability in the 

forms of inequality and social inclusion, b) the intensification of work and outsourcing 

c) the loss of individual and collective identities d) the weakening of organization of 

workers.Note the inclusion of professional sets up a work culture that degrades man 

and nature, which is opposed to the ethical-political professional, as well as an 

emancipatory project of society and human rights violations to which the social 

worker also is submitted. 

 

Keywords: Social Service, Labor Market, Unstable jobs. 
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1 INTRODUÇÃO   

         

 Nesse contexto socioeconômico, político e cultural do século XXI, a 

humanidade vivencia desde o início dos anos de 1970, as ameaças e as 

consequências de uma crise estrutural do capital1, que possui um efeito devastador e 

incontrolável e ressoa por todos os cantos do mundo. Sinteticamente se manifesta 

conforme Mészáros (2007) sob quatro aspectos principais: seu caráter é universal, 

seu alcance é global, sua escala de tempo é extensa, contínua e por fim seu modo 

de se desdobrar é rastejante. Suas expressões vão desde o desemprego crônico, 

reconhecido como a face mais perversa dessa crise até a degradação do meio 

ambiente. Reafirma-se que a preocupação do capital consiste em sua expansão e 

crescimento, entretanto nesse processo ignora-se as consequências que possam 

surgir à natureza e a própria humanidade, pois o capital substitui a necessidade 

humana “pela única e exclusiva necessidade alienante do capital de autorreprodução 

ampliada a todo custo, ameaçando levar com isso a própria história humana a um 

fim.” (MÉSZÁROS, 2007, p. 252)  

                                                 
1 Conforme a palestra transcrita de Paulo Netto, (2012): Na verdade, desde os anos 1990, em todos 

os continentes registraram-se crises financeiras, expressões localizadas da dinâmica 
necessariamente contraditória do sistema capitalista. E crises, não só as financeiras, fazem, também 
necessariamente, parte da dinâmica capitalista - não existe capitalismo sem crise. São próprias deste 
sistema as crises cíclicas que, desde a segunda década do século XIX, ele vem experimentando 
regularmente.(...) Entretanto, há um tipo de crise que o capitalismo experimentou integralmente, até 
hoje, por apenas duas vezes: a chamada crise sistêmica, que não é uma mera crise que se manifesta 
quando a acumulação capitalista se vê obstaculizada ou impedida. A crise sistêmica se manifesta 
envolvendo toda a estrutura da ordem do capital. A primeira destas crises emergiu em 1873, tendo 
como cenário principal a Europa e se prolongou cerca de 23 anos; marcada por uma depressão de 
mais de duas décadas, ela só se encerrou em 1896. A segunda crise sistêmica que o capitalismo 
experimentou explodiu em 1929 e, como todo mundo sabe, foi catastrófica; não teve por espaço 
apenas uma região geopolítica determinada: ela envolveu o globo; durou em torno de dezesseis anos 
e só foi ultrapassada no segundo pós-guerra. Pois bem: todas as indicações mais sólidas apontam 
que estamos experimentando, neste momento, uma crise que é de natureza sistêmica. Seus 
primeiros sinais sobrevieram na crise da Bolsa de Nova York, em 1987 - com a sequência, a partir 
dela, de efeitos em cascata expressos nos vários episódios de crises localizadas. Tais crises, a que 
os chamados "comentaristas" ou "jornalistas econômicos" da grande imprensa conveniente e 
ignorantemente consideram de forma isolada (a crise dos "Tigres Asiáticos", a "crise da Bolsa 
Nasdaq", a "crise da bolha imobiliária" e, agora, a "crise do euro") são os indicadores mais visíveis de 
uma só crise: são indicadores da emergência de uma nova crise sistêmica do sistema capitalista e 
que apresenta traços inéditos em relação às duas anteriores. Aqueles que não compreenderem estas 
particularidades da crise contemporânea provavelmente vão considerar que há remédios para ela nas 
terapias (ainda e sobretudo de raiz keynesiana) adotadas no século XX. Estas terapias não estão 
funcionando e não vão funcionar. 

 



14 

 

 Destaca-se que a resposta capitalista para o enfrentamento dessa crise 

estrutural foi um intenso processo de reorganização do capital e de seu sistema 

ideológico e político de dominação, segundo Antunes (1999). Com isso, houve um 

intenso processo de reestruturação da produção e do trabalho, sob o caráter 

mundializado do capital associado à proposta neoliberal2 e as suas medidas, 

buscando-se assim a retomada da acumulação de capital, elevando-se a taxa de 

lucratividade e a sua dominação global, ou seja, a hegemonia nas diversas esferas 

da sociabilidade, de conformidade com Antunes (1999). Tem-se presente que a partir 

do momento da grande crise, em 1973 do século XX, que o neoliberalismo encontra 

um ambiente fértil para sua propagação. Conforme Anderson (1995, p. 10) “quando 

todo o mundo do capitalista avançado caiu numa longa e profunda recessão, 

combinando, pela primeira vez, baixas taxas de crescimento com altas taxas de 

inflação, mudou tudo. A partir daí as ideias neoliberais passaram a ganhar terreno”. 

Entretanto, a tão sonhada superação da crise apesar do neoliberalismo ter alcançado 

alguns objetivos, não conseguiu restaurar as taxas altas de crescimento estáveis. 

Anderson (1995) em sua formulação sobre o balanço do neoliberalismo, afirmou que: 

A prioridade mais imediata do neoliberalismo era deter a grande 
inflação dos anos 70. Nesse aspecto, seu êxito foi inegável. No 
conjunto dos países da OCDE, a taxa de inflação caiu de 8,8% para 
5,2% entre os anos 70e 80, e a tendência de queda continua nos 
anos 90. A deflação, por sua vez, deveria ser a condição para a 
recuperação dos lucros. [...] A razão principal dessa transformação 
foi, sem dúvida, a derrotada do movimento sindical, expressado na 
queda drástica do número de greves durante os anos 80 e numa 
notável contenção dos salários [...] a taxa média de desemprego nos 
países da OCDE, que havia ficado em torno de 4% nos anos 70, pelo 
menos duplicou na década de 80. Também este foi um resultado 
satisfatório. Finalmente, o grau de desigualdade – outro objetivo 
sumamente importante para o neoliberalismo – aumentou 
significativamente no conjunto dos países da OCDE a tributação dos 
salários mais altos caiu 20% em média nos anos 80, e os valores das 
bolsas aumentaram quatro vezes mais rapidamente do que os 

salários. (ANDERSON, 1995, p. 15). 

 

 E no que se refere à reestruturação da produção e do trabalho, com vistas à 

saída da crise, acrescenta-se que houve um esgotamento no padrão produtivo 

estruturado ao longo do século XX, o binômio taylorismo e fordismo, expressão do 

                                                 
2 O neoliberalismo surge após a II Guerra Mundial, na Europa e na América do Norte, regiões do 
capitalismo avançado, tendo como representante Friedric Hayek, conforme Anderson (1995) “foi uma 
reação teórica e política veemente contra o Estado intervencionista e de bem –estar”. (1995, p. 09)  
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sistema produtivo na grande indústria, o qual foi reestruturado para as novas formas 

de acumulação flexível, onde se destaca o toyotismo3. Com os seguintes traços: 

produção voltada para à demanda, variada e heterogênea; trabalho realizado em 

equipe com multivariedade de funções; processo produtivo mais flexjível; 

organização dos Círculos de Controle de Qualidade (CCQs), constituindo grupos de 

trabalhadores que são instigados pelo capital a discutir seu trabalho e desempenho, 

com vistas a melhorar a produtividade das empresas, o princípio o just in time, o 

melhor aproveitamento possível do tempo de produção; funciona segundo o sistema 

de Kanban, placas ou senhas de comando para reposição de peças e de estoque. 

No toyotismo, os estoques são mínimos quando comparados ao fordismo; as 

empresas apresenta-se uma estrutura horizontalizada, incluindo as terceirizadas. 

Portanto, instaura-se uma nova relação entre o capital e o trabalho, acirrando-se 

ainda mais o antagonismo e a subordinação do trabalho ao capital. Conforme a 

reflexão de Mészáros, (2007), concebe-se que:      

O capital não é apenas um conjunto de mecanismos econômicos, 
como frequentemente se conceitualiza a sua natureza, mas um modo 
de reprodução sociometabólica multifacetada e oniabrangente, que 
afeta profundamente todo e cada aspecto da vida, desde o 
diretamente material-econômico até as relações culturais mais 
mediadas. (MÉSZÁROS, 2007, p.168)  

 De fato, no mundo do trabalho contemporâneo constata-se a essência 

exploradora da relação capital/trabalho, nas palavras de Netto, (2012) essa 

exploração pode ser revelada mediante vários indicadores:  

As jornadas de trabalho prolongadas para aqueles que conservam 
seus empregos (extensão que envolve todos os setores de atividades 
econômicas - para retomar a superficial e conhecida tipologia dos 
"setores econômicos" de Colin Clark: o "primário", o "secundário" e o 
"terciário"), a intensificação do trabalho (também nos três "setores"), a 
enorme defasagem entre o crescimento das rendas capitalistas e o 
crescimento da massa salarial etc., resultando na extração articulada 
de mais-valia absoluta e relativa e na recuperação de formas de 
trabalho típicas dos primeiros momentos da instauração do 
capitalismo (trabalho em domicílio) e, mesmo, em formas de trabalho 
forçado e, em casos extremos, mas não tão excepcionais, escravo. A 
constatação mais óbvia desse incremento da exploração aparece, em 
todos os quadrantes do mundo, nos mal chamados fenômenos de 
"exclusão social".  

 

                                                 
3 Antunes (1999) conceitua o toyotismo (ou ohnismo,de Osno, engenheiro que o criou na fabrica 
Toyota), como via japonesa de expansão e consolidação do capitalismo monopolista industrial, é uma 
forma de organização do trabalho que nasce na Toyota, no Japão pós-45, e que, muito rapidamente, 
se propaga para as grandes companhias daquele país. (1999, p. 54-55), 
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 Assim, essas mudanças societárias vêm alterando a composição orgânica do 

capital ao diminuir nos processos produtivos a força humana de trabalho, em 

consequência das inovações tecnológicas e organizacionais. Afirma-se, portanto, a 

reconfiguração de um mercado de trabalho com a presença do desemprego e da 

informalidade. A precarização do trabalho e das condições de vida da classe dos 

trabalhadores, com novas formas de trabalhos parciais, sub-contratados, temporários 

ou o não-trabalho, o desemprego crônico. 

Mais de um bilhão de homens e mulheres padecem as vicissitudes da 
precarização do trabalho, dos quais centenas de milhões têm seu 
cotidiano moldado elo desemprego estrutural. Nos países do Norte, 
que um dia chamamos de Primeiro Mundo, ainda se preservam 
alguns resquícios da seguridade social, herança da fase (quase 
terminal) do Welfare State. Nos países do Sul, que nunca 
conheceram o Estado de bem-estar social, os homens e mulheres 
disponíveis para o trabalho oscilam entre a busca quase inglória do 
emprego ou o aceite de qualquer labor. (ANTUNES, 2005, p.13) 

 

 É nesse cenário contemporâneo do século XXI, que se situa e se compreende 

o exercício profissional do Assistente social. Atenta a esse contexto, a presente 

dissertação apreende e analisa as condições e relações de trabalho do Assistente 

Social, enquanto trabalhador assalariado inserido no campo da assistência social, em 

face de uma (re)configuração do mercado profissional, no qual se evidencia novos 

espaços sócio-ocupacionais que requisitam profissionais de diversas categorias. 

Observa-se, portanto, o crescimento do número de profissionais, numa estrutura 

organizacional inadequada, com insuficientes recursos alocados para a gestão do 

trabalho no SUAS.  

 Ressalta-se que a escolha pela temática de estudo não foi por acaso. Esta se 

configurou em um interesse contínuo construído durante a trajetória profissional até 

os dias atuais. Nesse percurso foi se agregando questionamentos, estudos, reflexões 

e inquietações suscitadas nos momentos vivenciados como: professora substituta no 

DESSO-UFRN4, vivência onde foi possível o aprofundamento dos conteúdos das 

disciplinas ministradas e a troca de experiências com as supervisoras de campo de 

estágio, era um contrato firmado de 01 (um) ano e podendo ser prorrogado por mais 

01(um) ano, um exemplo típico de precarização presente na educação superior, sem 

                                                 
4 Assistente Social contratada como Professora Substituta do DESSO – Departamento de Serviço 
Social, entre os períodos de 2002 a 2004 e o último contrato entre 16 de fevereiro de 2007 a 
31/12/2007   
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abertura de concursos públicos5 para suprir as reais necessidades do quadro de 

docentes; em outro como conselheira no Conselho Regional de Serviço Social6 - 

CRESS – 14ª Região em duas gestões consecutivas, um reconhecido e rico espaço 

de atualização profissional, sendo o conselheiro, um fiscal nato do exercício 

profissional dos assistentes sociais com registros ativos, fiscalização realizada numa 

abordagem educativa. Essa experiência possibilitou a interlocução com as demandas 

dos profissionais, a discussão sobre atribuições e competências, as lutas em defesa 

do trabalho e a inquietação entre o exercício e a formação profissional. Por último, 

destaca-se a atuação como assistente social no espaço sócio-ocupacional da 

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS no município do 

Natal7, assumindo a convite da gestão a coordenação da Gerência de 

Operacionalização da Assistência Social - GODAS8, em 2004, num momento 

histórico de discussão e implementação do SUAS – Sistema Único de Assistência  

no contexto nacional. Essa última inserção ocupacional propiciou a convivência com 

o conjunto de trabalhadores da Assistência Social da execução direta e indireta, 

confirmando-se o aumento dos postos de trabalho para o assistente social, em 

resposta as demandas do SUAS acompanhado de intensa precarização das 

condições e relações de trabalho, as quais foram submetidos. Formas de 

precarização que causou e vem causando a categoria profissional à insegurança no 

trabalho, o stress ocupacional, a rotatividade dos profissionais nos serviços 

socioassistenciais, a visível exploração da força humana do trabalho, com a 

intensificação da jornada de trabalho, sem horário adequado para as refeições, férias 

acumuladas entre outras particularidades. Além dessas vivências houve 

concomitante a participação em espaços de controle social, os conselhos de 

Assistência Social, estadual e municipal do município do Natal, na condição de 

conselheira, representante do CRESS.  

 Foram esses os subsídios que despertaram a curiosidade, a vontade de 

apreender e analisar no trabalho profissional do assistente social no SUAS, o 

fenômeno da expansão x precarização, a partir da análise das condições e relações 

                                                 
5 Quando há abertura de concursos públicos a titulação exigida para o cargo de professor é de 
doutorado, raramente de mestrado. 
6 Conselheira do CRESS-RN nas seguintes gestões de 1997 a 2002 e 2002 a 2005. 
7 Assistente Social contratada formalmente pela ATIVA e exercendo atividades na SEMTAS, durante 
o período de fevereiro de 2004 a dezembro de 2008. 
8 A GODAS foi um setor criado na estrutura organizacional da SEMTAS, para executar a 
descentralização da política de assistência social no município do Natal. 
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de trabalho nos espaços sócio-ocupacionais dos Centros de Referência 

Especializados da Assistência Social – CREAS, no âmbito da SEMTAS, órgão 

responsável  pela execução da politica de assistência social no município de Natal. 

  Assim, essas inquietações que foram surgindo nesse percurso, amadureceu a 

intenção em compreender o trabalho do assistente social no contexto sócio-histórico 

em que a profissão transita e se materializada, numa busca de desvendar o real e 

produzir conhecimentos teórico-metodológicos acerca desta temática9.  

 Considerando a perspectiva de pensar, desvendar e analisar o tema proposto 

formulou-se a seguinte questão de análise: Em face da expansão do mercado de 

trabalho para o assistente social, questiona-se: em que medida as condições e 

relações de trabalho deste profissional nos CREAS, no município de Natal, têm se 

revelado precarizadas? 

Questionamento que, também, foi subsidiado considerando a discussão sobre 

gestão do trabalho, abordada na ultima Conferência Nacional de Assistência Social 

que tratou do tema: “Consolidar o SUAS e valorizar seus trabalhadores” (2011). Esta 

foi precedida por conferências estaduais e municipais, no âmbito municipal de Natal. 

Registra-se a realização da VIII Conferência Municipal de Assistência Social, que 

entre as exposições efetivadas, tem-se a apresentação de algumas conquistas e 

limitações: No âmbito Municipal, a realização de concurso público em 2006 e                   

a Implantação do Plano de Carreira, Cargos e Salários – PCCS  em 2011e no 

âmbito Nacional, a publicação da NOB-RH/SUAS em 2006; Sanção da Lei Nº12.435 

de 06 de julho de 2011 que institui o SUAS. (SEMTAS, 2011) 

 

Em contraponto sinalizou para plenária como principais limitações a 

estruturação da gestão do trabalho no SUAS: 

                                                 
9 Conforme orienta Guedes (2009, p.06): Finalmente, deve-se selecionar um tema que esteja ligado, 

de alguma forma, a uma questão de interesse profissional ou social, pois o interesse individual do 
pesquisador, embora seja um dos importantes fatores que influencia a escolha do tema, não é razão 
suficiente para justificar a realização de uma pesquisa. Você pode identificar e escolher temas de 
pesquisa, originais e relevantes, a partir de questões e inquietações suscitadas pela sua ação 
profissional cotidiana: na reflexão sobre programas e projetos que desenvolve, e nas ações junto a 
usuários, por exemplo. Mas, também pode buscar inspiração nas áreas de concentração e linhas de 
pesquisa dos programas de pós-graduação e nas palestras e trabalhos apresentados em congressos 
e encontros realizados pela categoria profissional, pois sinalizam temas considerados prioritários, por 
razões teóricas e/ou práticas, para a profissão. 
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Relações e condições de trabalho precarizadas; vínculos 
empregatícios diversos (contratos provisórios, valores remuneratórios 
diferenciados); rotatividade de pessoal, equipes incompletas; falta de 
intersetorialidade; ausência de planejamento e monitoramento e 
avaliação das ações. (SEMTAS, 2011) 

 
E, dentre as deliberações aprovadas como prioridades no Subtema 1 – 

Estratégias para a estruturação da gestão do trabalho no SUAS, foram aprovadas: 

a) Concurso público para efetivação de servidores nos cargos previstos na 

NOBRH/SUAS em até 02(dois) anos e garantir isonomia salarial para os 

trabalhadores do SUAS até a convocação dos concursados e b) construção das 

carreiras do SUAS em até 02(dois) anos. 

Evidencia-se, portanto, que mesmo com a aprovação do instrumento de 

gestão NOB-RH/SUAS10, os municípios brasileiros buscam na consolidação do 

sistema reconfigurar sua gestão de trabalho, adequando-a as novas diretrizes. 

Infelizmente assistem-se, ainda, a algumas ações configuradas na contramão da 

ruptura com a precarização, pois recentemente, a gestão municipal através da 

SEMTAS realizou um processo seletivo para contratação de profissionais para 

compor as equipe dos CREAS, ação que reflete o descompromisso com o que 

preconiza a NOB-RH- SUAS11, em nota oficial divulgou: 

 

                                  Pensando na qualidade dos serviços prestados à comunidade, a 
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), 
realiza nos dias 19 e 20 de julho capacitação para os profissionais 
aprovados no Processo Seletivo Simplificado que vão atuar nos 
Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). 
 
Serão capacitados 47 profissionais que foram selecionados para os 
cargos de assistente social (21), psicólogo (15), terapeuta 
ocupacional (6) e advogado (5). O objetivo é que eles aprendam 
sobre o funcionamento do CREAS e sobre como atuar de forma a 
acolher, assistir e fortalecer os vínculos sociais das famílias 
natalenses, em situação de risco e vulnerabilidade. O contrato 
temporário tem duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual 
período. 

 

                                                 
10 O CNAS através da Resolução nº 269, de 13 de dezembro de 2006. DOU 26/12/2006 aprova a 

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-
RH/SUAS 
11 Dentre as responsabilidades e atribuições comuns à gestão municipal os municípios em gestão 
plena deve: “Planejar o ingresso de pessoal com a previsão de quantitativos anuais de vagas a serem 
preenchidas por meio de concurso público.” (NOB-RH/SUAS, 2006) 
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Esses dados ratificam as limitações na implantação da gestão do trabalho no 

SUAS, uma vez que não são realizados concursos públicos para o ingresso dos 

trabalhadores nos quadros efetivos do SUAS que assegurem os direitos trabalhistas 

e a permanência nas unidades dos CREAS . Se os CREAS requisitam trabalhadores 

concursados para garantir a continuidade das ações e os vínculos com as famílias 

assistidas, bem como a continuidade do atendimento, um processo seletivo ( mesmo 

recomendado pelo art.37 da Constituição Federal) nos moldes efetivados pelas 

SEMTAS  inviabilizam tais propósitos, ao mesmo tempo em que  precariza o 

trabalho desses profissionais,  na medida em que  os contratos são temporários, 

gerando rotatividade de profissionais nos programas. 

Note-se que o assistente social, um dos trabalhadores da equipe de 

referência do CREAS, assim como os demais integrantes da equipe, vende sua 

força de trabalho em troca de um salário, portanto encontra-se submetido, na 

condição e parte da classe trabalhadora, aos dilemas e constrangimentos do 

trabalho assalariado. Um dos aspectos do trabalho profissional evidencia-se a sua 

dupla dimensão: trabalho concreto e abstrato.  

Os assistentes sociais, mediado por seu trabalho concreto, integrante da 

divisão social e técnica do trabalho, inserem-se no mercado de trabalho como 

trabalhadores assalariados - de fato - 

[,,,] mediados  por um contrato de compra e venda de sua força de 
trabalho que, a exemplo de qualquer mercadoria, tem valor de uso e 
de troca. A sua força de trabalho passa a ter um valor de uso no 
processo de trabalho das instituições contratantes, sendo, portanto 
consumida em função do atendimento a uma determinada 
necessidade humana, cujo efeito é ser útil como trabalho ou 
atividade [...]. (NICOLAU, 2005, p. 163). 

 

Na particularidade do trabalho abstrato, implica a mercantilização da força de 

trabalho do assistente social especializada em troca de um salário, em que se 

determina um tempo médio de trabalho, mediado por um contrato de trabalho que 

regulamenta as relações e condições de trabalho para o profissional. Segundo 

Iamamoto (2012) são os empregadores que estabelecem jornada de trabalho, 

salário, carga horária, funções e atribuições, metas previstas, direitos e benefícios, e 

demais requisições para a realização do exercício profissional. Para Raichelis, 
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[...] o trabalho do assistente social é tensionado pela relação de 
compra e venda da sua força de trabalho especializada. A condição 
de trabalhador assalariado - seja nas instituições públicas ou nos 
espaços empresariais e privados "sem fins lucrativos", faz com que 
os profissionais não disponham nem tenham controle sobre todas as 
condições e os meios de trabalho postos à sua disposição no espaço 
institucional. (RAICHELIS, 2011, p.428). 

Segundo o Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, no contexto 

brasileiro tem-se um contingente de 102.00012 assistentes sociais ativos, sendo o 

Estado o maior empregador do Assistente Social, principalmente nas políticas de 

seguridade social em que se destacam os campos da saúde e assistência social. 

Enfatiza-se que a política social é uma atribuição do Estado e dos governos e se 

constitui na mediação essencial, porém não única, do exercício profissional do 

Assistente Social. Confirmando-se que o Estado ao longo do processo de 

profissionalização do Serviço Social foi o responsável pela constituição e ampliação 

do mercado de trabalho para a categoria profissional, sem desconsiderar nesse 

percurso os caminhos da reforma conservadora do Estado, a redução dos gastos 

sociais, a desobrigação junto às políticas sociais, com o crescente processo de 

sucateamento dos serviços públicos sob a impregnação da ideologia neoliberal. 

Prédes confirma que: 

                                     Na prática, esse processo de reforma do Estado afetou a população 
brasileira e ocasionou grandes consequências, como: privatização 
das estatais, redução do papel do Estado, saneamento da dívida 
pública, desregulamentação do mercado de trabalho e minimização 
das políticas sociais através de cortes nos gastos sociais. (PRÉDES, 
2011). 

 

Contudo, tem-se que considerar que as políticas sociais são necessárias para 

reprodução da força de trabalho para os fins lucrativos do capital, logo no contexto 

do Estado neoliberal tem a função de amenizar os efeitos negativos da contradição 

entre capital x trabalho, não atingindo a causa da desigualdade social, da pobreza, 

da concentração de renda e tampouco do desemprego. Neste sentido o Estado 

propôs-se a implementar:  

                                     diferentes programas de geração de renda, os programas sociais, 
como o Bolsa - Família, e outros programas de natureza focalizada, 
selecionados e direcionados para a pobreza extrema, para aqueles 
que não podem comprar os serviços no mercado. (PRÉDES, 2011, 
p.16) 

 

                                                 
12 Segundo consulta realizada ao site do CFESS em 23 de março de 2012. 
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Neste sentido, as expressões da precariedade das políticas sociais vão incidir 

no cotidiano do Assistente Social, que nos adversos espaços socioocupacionais 

desenvolve seu exercício profissional com seletividade, tendo em vista o 

crescimento das demandas dos usuários agravadas pelo acirramento das condições 

de vida dessa população perante a insuficiência de recursos destinados ao 

atendimento das necessidades reais. Nesse contexto, o profissional questiona-se 

que, nessa reconfiguração do seu trabalho profissional à ótica neoliberal, 

precarizado e flexibilizado, pouco tem possibilitado a garantia dos direitos de seus 

usuários como norteia um dos princípios do código de ética profissional (1993): 

“ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda 

sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes 

trabalhadoras”. Assim, fica evidente que: 

 

                                     [...] o assistente social se confronta com as contradições próprias do 
seu exercício profissional, pois ao mesmo tempo que os gastos 
sociais são vistos como uma das principais causas da crise fiscal do 
Estado e por isso devem-se reduzir as despesas com a 
implementação de projetos, os assistentes sociais também são 
chamados a implementar e viabilizar direitos sociais e os meios de 
exercê-los; contudo, a execução das suas ações depende das 
condições político-institucionais que cada vez mais são escassos 
para realizar as políticas sociais, e consequentemente responder à 
demanda posta e ainda assegurar a sua própria sobrevivência. 
(PRÉDES, 2011, p.18) 

 

 

Neste sentido, constata-se que há na contemporaneidade a ampliação para o 

mercado de trabalho do assistente social, na particularidade desse estudo no campo 

da Assistência Social, precisamente a partir da proposta do SUAS, contudo esse 

mercado profissional sofre as repercussões das transformações societárias 

discorridas ao longo dessa produção. Com isso o trabalho profissional do assistente 

social encontra-se submetido assim como os demais trabalhadores assalariados, 

que vivem da venda de sua força de trabalho, à precarização das condições e 

relações de trabalho sob a lógica destrutiva do capital.  
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Druck (2009) demonstrou em pesquisa realizada, que há um quadro de 

precarização social do trabalho13, onde através da apropriação de dados qualitativos 

e quantitativos, pode expressá-la através de cinco tipos de precarização: 

 

a) Das formas de inserção e desigualdades sociais - sob a mercantilização 

da força de trabalho houve a constituição de um mercado de trabalho 

heterogêneo, com formas de inserção (contratos) precárias e 

desprotegidos. 

b) Da intensificação do trabalho e terceirização -  tipo de precarização 

social encontrada nos padrões de gestão e organização do trabalho, onde a 

intensificação expressa no prolongamento da jornada, polivalência, 

rotatividade, metas a serem alcançáveis, infinitos relatórios, é 

potencializada pela novas tecnologias, sendo atrelada a cultura do medo, 

sob formas de abuso de poder, através do assédio moral e a “epidemia” da 

terceirização nos tipos de contrato, na remuneração, nas condições de 

trabalho e na representação sindical. 

c) Das condições de (in) segurança e saúde no trabalho – identificada no 

crescente número de acidentes de trabalho, já que os padrões de gestão, 

desrespeitam as medidas preventivas, os treinamento, as informações 

sobre riscos, em prol de maior produtividade.  

d) Da perda das identidades individual e coletiva – a fragilização da 

identidade individual e coletiva, é resultante da ameaça da perda do 

trabalho, onde instaura-se um processo de “descartabilidade, da 

desvalorização e da exclusão”, são estratégias de dominação utilizadas no 

âmbito do trabalho,  

e) Da fragilização da organização dos trabalhadores – “identificado nas 

dificuldades da organização sindical e das formas de luta e representação 

dos trabalhadores, decorrentes da violenta concorrência entre eles próprios, 

da sua heterogeneidade e divisão, implicando uma pulverização dos 

sindicatos, criada, principalmente, pela terceirização.” 

                                                 
13 Projeto de pesquisa: A Precarização Social do Trabalho no Brasil: uma proposta de construção de 
indicadores, apresentado em 2007 e iniciado em 2008. Projeto apresentado ao CNPq para obtenção 
de Bolsa produtividade, aprovado, realizado com apoio também da Capes/PNPD, desde 2008, e do 
PIBIC/UFBa/CNPq. 
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f) Da condenação e o descarte do Direito do Trabalho -  “a crise do Direito 

do Trabalho”, que se expressa no ataque às formas de regulamentação do 

Estado, “cujas leis trabalhistas e sociais têm sido violentamente 

condenadas pelos “princípios” liberais de defesa da flexibilização, como 

processo inexorável trazido pela modernidade dos tempos de globalização.” 

Na perspectiva de responder ao questionamento desta pesquisa, para 

constatar ou não a precarização das condições e relações de trabalho dos 

Assistentes Sociais, construiu-se um percurso teórico-metodológico em torno dos 

seguintes objetivos: apreender as condições e relações de trabalho do Assistente 

Social, enquanto trabalhador assalariado, no espaço sócio-ocupacional do SUAS,  em 

face da expansão do mercado de trabalho, verificando em que medida ocorre a 

precarização no exercício profissional, e como objetivos específicos, apresentou-se os 

seguintes desdobramentos: 

a) Identificar e analisar a configuração do mercado de trabalho para o Assistente 

Social no campo da Assistência Social, no âmbito da SEMTAS em Natal – RN, 

em face da expansão deste mercado, no contexto da restruturação produtiva.  

b) Analisar as condições e relações de trabalho do assistente social nos CREAS, no 

município de Natal, na perspectiva de compreender as condições de 

precarização presentes no exercício profissional. 

 

Destaca-se que no processo de produção do conhecimento o pesquisador ao 

analisar e apreender o exercício profissional do Assistente Social, no intuito de 

desvelar as minucias das condições e relações de trabalho, pelo viés de uma 

construção teórica tecida num diálogo crítico, deve durante as etapas de pesquisa, 

manter uma postura ética assim como orienta Alcoforado (2009, p.21-22): 

                   
                  desde a elaboração do projeto até a divulgação dos resultados você 

precisa preocupar-se com a necessidade de indicar com clareza as 
fontes das idéias; com o respeito às pessoas que lhe confiam 
informações sobre suas vidas e suas opiniões, sentimentos e 
pensamentos; com o cuidado no manuseio de documentos de forma 
a preservá-los para pesquisas futuras; com o tratamento rigoroso dos 
dados e apresentação fidedigna dos seus resultados e com a 
contribuição de sua pesquisa para afirmar interesses de classe 
presentes na sociedade.  
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Neste sentido, para um pesquisador iniciante significa a interlocução com 

produções acadêmicas referendadas pela comunidade científica, com rigor e 

reconhecimento, como também a possibilidade de neste momento fundamental 

trazer, dados da empiria da vida social à investigação. 

Diante do exposto, no percurso metodológico dessa pesquisa definiu-se como: 

o lócus da presente pesquisa os Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social - CREAS situados no município de Natal: CREAS-Norte, CREAS-

Leste, CREAS-Oeste e CREAS-Sul. Justifica-se a escolha por considerar o CREAS, 

segundo a PNAS (2004), como a unidade pública estatal de atendimento e referência 

para o acompanhamento especializado no SUAS, que oferta serviços especializados 

e continuados, destinados ao atendimento de indivíduos ou famílias em situação de 

risco pessoal e social, com violação de direitos, conforme previsão na Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais, associado ao motivo de não se constituir 

em um campo de pesquisa recorrente nas  dissertações recentes do Programa de 

pós-graduação em Serviço Social da UFRN. 

Os sujeitos da pesquisa são os assistentes sociais inseridos nos CREAS, sob 

os seguintes critérios de escolha: ter vínculo empregatício com a SEMTAS e possuir 

exercício profissional com duração mínima de 02 anos de atuação nos CREAS. 

Metodologicamente a referida pesquisa é classificada como quali-quantitativa 

e no tocante ao percurso metodológico desta investigação, foram realizadas as 

seguintes fases de pesquisa, articuladas entre si, não se caracterizando em fases 

sucessivas durante o processo de pesquisa. 

A primeira fase foi destinada à revisão de literatura, ao levantamento 

bibliográfico e a pesquisa documental sobre a temática em estudo. 

A segunda fase da pesquisa foi dedicada ao trabalho de campo para a coleta 

dos dados com a elaboração do instrumento técnico de coleta de dados, isto é, o 

roteiro da entrevista; a realização das entrevistas com os sujeitos da pesquisa; a 

transcrição das entrevistas; tratamento e a análise da pesquisa de campo. 

Nessa investigação, como técnica de pesquisa escolhida teve a entrevista, 

considerada por Vergara (2009, p.03) como “uma interação verbal, uma conversa, 

um diálogo, uma troca de significados, um recurso para se produzir conhecimento 

sobre algo.”  
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Podem ser realizadas pessoalmente, por telefone ou por outro meio de 

comunicação. Nesse estudo foram realizadas pessoalmente seis entrevistas de tipo 

semi-estruturadas.14  

 

O que é ideal, porque permite ao entrevistador obter informações não 
verbais, ou seja, aquelas expressas pela postura corporal, tom e 
ritmo de voz, jeitos e olhares do entrevistado, sinais faciais como a 
palidez, o rubor, a transpiração. Tais informações não verbais podem 
sublinhar ou desdizer as informações verbais e, nesse sentido, 
podem ser bastantes uteis ao entrevistado que se dispõe a ouvir, ler 
e concluir sobre a concatenação ou, ao contrário sobre a disparidade 
dos dois tipos de informações. (VERGARA, 2009, p.03). 

 
E a partir do consentimento dos profissionais, após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCL conforme preconiza o Comitê de Ética, 

foram gravadas e posteriormente transcritas, garantindo-se o absoluto sigilo na 

identidade dos sujeitos da pesquisa, para os quais foram utilizados nomes fictícios15 

no decorrer da dissertação.  

Para o desenvolvimento da entrevista, foi utilizado um roteiro16 para a coleta 

de dados, construído e abordando os seguintes aspectos: informações sobre o perfil 

pessoal e profissional do entrevistado; sobre o lócus de trabalho, ou seja, a 

instituição empregadora, neste estudo a SEMTAS e por último as informações 

necessárias sobre o trabalho profissional cotidiano no que se refere as condições e 

relações de trabalho.  

Quanto à aplicação das entrevistas foram de acordo com as disponibilidades 

dos entrevistados, horário e o local pré-agendados, todas foram realizadas nos 

ambientes de trabalho, os CREAS. Ressalta-se que na fase de realização das 

entrevistas, houve redução no quadro dos assistentes sociais, em virtude do término 

do contrato de alguns profissionais dos CREAS, refletindo no crescimento do 

número de demandas por profissional, logo algumas entrevistas foram remarcadas, 

                                                 
14Segundo Triviños, a entrevista semi-estruturada, é aquela que parte de certos questionamentos 
básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem 
amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem 
respostas do informante. 
 
15 Os nomes dos Assistentes Sociais entrevistados foram substituídos por pedras preciosas: Safira, 
Ametista, Rubi, Cristal, Jade e Pérola 
 
16 Consultar Apêndice A – Roteiro de Entrevista 
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mais de uma vez, como também houve prolongamento no tempo de espera, que por 

sua vez possibilitou um período maior de observação. 

Nesse percurso metodológico, a pesquisa buscou investigar e desvelar o 

objeto de estudo, no sentido de oferecer algum contributo para a discussão sobre o 

exercício profissional no campo da Assistência Social, a partir da interlocução com as 

produções referendadas por estudiosos no contexto brasileiro revisitando o legado de 

Marx que consistia na “análise concreta de uma situação concreta”. 

 Destaca-se ainda que esse estudo não deve ser considerado um trabalho 

conclusivo diante dos desafios contemporâneos postos a categoria profissional, no 

enfrentamento cotidiano das refrações da Questão Social, principalmente no 

combate à pobreza, desemprego, fome, analfabetismo, violência, dependência 

química, desigualdade social, entre outras expressões que se apresentam sob novas 

roupagens no contexto de financeirização do capital, no qual se efetiva o trabalho 

profissional. Reafirma-se que: 

Os (as) assistentes sociais atuam nas manifestações mais 
contundente da questão social, tal como se expressam na vida dos 
indivíduos sociais de distintos segmentos das classes subalternas 
em suas relações com o bloco do poder e nas iniciativas coletivas 
pela conquista, efetivação e ampliação dos direitos de cidadania e 
nas correspondente politicas públicas.(IAMAMOTO, 2009, p.19) 

 

A exposição do trabalho está constituída em duas seções que são distintas, 

mas que se articulam entre si: A seção inicial disserta o diálogo sobre a expansão do 

mercado de trabalho do assistente social no contexto da (re)estruturação produtiva e 

do ambiente neoliberal, ou seja, o redimensionamento do mercado de trabalho do 

assistente social, na condição de trabalhador assalariado e sua inserção na esfera 

estatal, no campo da assistência social pós Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS, enquanto espaço sócio ocupacional. Contudo situando o Serviço Social no 

contexto das transformações societárias contemporâneas e as repercussões dessas 

no exercício profissional cotidiano. 

 E a segunda e última seção, propõe-se a análise das condições e relações de 

trabalho do assistente social no SUAS: a expansão do mercado profissional atrelada 

a precarização, apreende o debate sobre o SUAS configurado no município de Natal 

e expõe os resultados obtidos através da realização da pesquisa de campo. 
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É pertinente e relevante indicar as possíveis contribuições da presente 

produção para a pesquisadora, para o Serviço Social, para os sujeitos da pesquisa, 

os Assistentes Sociais, e para a unidade de ensino, a UFRN. Portanto, as 

contribuições junto: à pesquisadora promover o seu amadurecimento intelectual e 

suscitar novos estudos; para o Serviço Social no sentido de fomentar o debate dos 

resultados obtidos nos espaços coletivos da categoria e unidades de ensino; aos 

sujeitos da pesquisa, os Assistentes Sociais, inseridos nos CREAS, a pesquisa 

indicará com a socialização dos resultados, a reflexão dos seus fazeres 

profissionais, sinalizando as possibilidades e limites do exercício profissional, as 

contribuições para a sociabilidade dos usuários e o fortalecimento do projeto ético-

político profissional no cotidiano dos CREAS e por último, a contribuição para o 

programa de pós- graduação em serviço social da UFRN, com a socialização 

através das bases de pesquisa e fóruns de supervisores de campo e profissionais da 

base.  

Diante do exposto, vamos iniciar o percurso da descoberta, do 

desvendamento, da produção do conhecimento, em busca da essência do fenômeno 

da expansão do mercado de trabalho pós SUAS para o Assistente Social em tempo 

de precarização do trabalho. 

 

2 COMPREENDER O MERCADO DE TRABALHO E SUA PRECARIZAÇÃO, SOB 

OS PARÂMETROS NEOLIBERAIS, PARA ENTENDER A PRECARIZAÇÂO NO 

TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL 

 

2.1 A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E A NOVA CONFIGURAÇÃO DO 

MERCADO DE TRABALHO NA CONTEMPORANEIDADE 

 

A nova configuração do mercado de trabalho na contemporaneidade é uma 

reflexão tecida em um contexto da reestruturação produtiva e do neoliberalismo17, 

mecanismos de enfrentamento da crise do capital em nível mundial, sob a égide do 

capital financeiro. Crise que se apresenta global18, pois está presente nos quatro 

                                                 
17Uma ideologia de caráter conservador e dimensão globalizada, orientada pelo Consenso de 
Washington. Uma orientação político-ideológica do capitalismo internacional de abrangência mundial, 
como alternativa em substituição ao WelfareState, sendo exemplos o governo de Margareth Thatcher 
na Inglaterra e Ronald Reagan, nos Estados Unidos. Ver Anderson (1996), Oliveira (1996) Antunes 
(1999).  
18 Trata-se de uma crise atual que atinge aos países capitalistas centrais a partir do ano de 1973 do 
século XX, decorrente não apenas de acontecimentos da conjuntura, como “o desmoronamento do 
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cantos do mundo com formas distintas e com suas especificidades, entretanto, a 

“raiz mais profunda da crise que o mundo vive hoje está nas relações que os 

homens estabelecem entre si na produção da riqueza material”. (TONET, 2009, 

p.108). 

Na contemporaneidade, essa crise apresenta contornos diferentes da crise 

dos anos 1930 e do pós-guerra, pois é considerada uma crise contínua, uma “crise 

cumulativa, endêmica, mais ou menos uma crise permanente e crônica, com a 

perspectiva de uma profunda crise estrutural”. (ANTUNES, 1999, p.27). 

Note-se que a dinâmica da sociabilidade do capital se expressa no 

surgimento de crises e restauração das condições necessárias para o processo de 

acumulação do capital, envolvendo a produção, a circulação e o consumo de 

mercadorias, que nada mais é do que a continuidade do modo de produção 

capitalista19. 

Nessa lógica, o capital tende a retomar o aumento das taxas de lucro, o qual 

é obtido através da intensificação da exploração dos trabalhadores pela via do 

prolongamento da jornada de trabalho ou pela introdução de novas tecnologias e 

novas relações de trabalho ou ainda por meio da combinação de ambas.  

É nesse contexto que se compreende a reestruturação produtiva, processada 

no âmbito da produção e do trabalho com a introdução de novas tecnologias, da 

implementação de novos padrões de gestão e organização do trabalho, bem como a 

criação de novas relações politicas entre patrão e empregado. (DRUCK, 2001). 

Na esfera da produção ocorre uma mudança do padrão fordista20, vigente 

desde a Segunda Guerra Mundial nos países centrais, para o desenvolvimento de 

um novo complexo de reestruturação produtiva, criando-se um novo padrão de 

                                                                                                                                                         
sistema de Bretton Woods ou ainda da alta do preço de petróleo no mercado internacional, ou mesmo 
as lutas operárias e sindicais” (ALVES, 1998, p. 114), mas, também, de um movimento decorrente da 
própria lógica do capital, com a nova crise de valorização do capital.  
 
19 “Conforme a investigação de Marx, a explicação das crises está relacionada com a lei tendencial da 
queda das taxas de lucro, expressão concreta das contradições do modo capitalista de produção e 

cuja equação pode ser sinteticamente resumida nos seguintes termos: a produção da mais‐valia 
(quantidade de trabalho excedente materializado em mercadorias e extorquido no processo de 
trabalho) é apenas o primeiro ato do processo produtivo. O segundo ato é a venda dessas 

mercadorias que contém mais‐valia. Como não são idênticas as condições de produção da mais‐valia 
com as da sua realização, a possibilidade de descompassos entre esses dois momentos, cria as 
bases objetivas para o surgimento de crises.” (MOTA, 2009).   
20 De acordo com Santos (2009), O fordismo começou quando Henry Ford modificou o processo 
artesanal de produção de carros com a implantação do sistema taylorista na linha de montagem, ou 
seja, racionamento do trabalho que permitiu uma produção em massa de produtos homogêneos.  
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acumulação capitalista: a acumulação flexível. Processo que flexibiliza a produção, 

com a intensificação do trabalho, introduzindo novas formas de gerência e de 

contratos de trabalho e novas tecnologias poupadoras de mão-de-obra21. Como 

expressão de acumulação flexível22 clássica destaca-se o modelo japonês23 ou o 

toyotismo24. Na particularidade da produção flexível e descentralizada, visa atender 

a demanda em pequena escala; a introdução de uma nova base, a microeletrônica 

digital miniaturizada; a intensificação do trabalho com corte no número de 

trabalhadores, gerando o desemprego estrutural e alterando-se a configuração da 

classe trabalhadora. Nesse processo, surgem mudanças que remetem ao mundo do 

trabalho capitalista contemporâneo, que segundo Antunes, ocorre: 

 

O mais brutal resultado dessas transformações é a expansão, sem 
precedentes na era moderna, do desemprego estrutural, que atinge o 
mundo em escala global. Pode-se dizer, de maneira sintética, que há 
uma processualidade contraditória que, de um lado reduz o 
operariado industrial e fabril; de outro, aumenta o subproletariado, o 
trabalho precário e o assalariamento no setor de serviços. Incorpora 
o trabalho feminino e exclui os mais jovens e os mais velhos. Há, 

                                                 
21 Segundo DAL ROSSO (2008, p.66). “A força de trabalho se adequa a tal flutuação mediante horas 
extras no período em que é necessário. Esse é um primeiro elemento do sistema toyotista que tem 
influência sobre a intensidade. Mantido um contingente mínimo de força de trabalho, a elevação da 
demanda é satisfeita mediante um trabalho mais intenso e também com o emprego de horas extras e 
com a contratação adicional, quando é necessário. 
 
22 A acumulação flexível, “[...] se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de 
trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de 
produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos 
mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 
organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento 
desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto 
movimento no emprego no chamado ‘setor de serviços’, bem como conjuntos industriais 
completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas” (HARVEY, 1992, p.140). 
23 Este modelo presente na indústria manufatureira do Japão, objetiva fomentar a acumulação do 
capital através do incremento da produtividade do trabalho com o consentimento dos operários em 
cooperar com a produção e romper com a resistência em função da valorização do capital. Destaca-
se como principais características deste modelo: a produção enxuta; estoque zero; produção em 
tempo justo; o aparecimento de uma nova classe operária, com maior escolaridade e qualificação 
profissional, sujeita a polivalência no trabalho; a terceirização dos serviços, pois a exigência é a 
redução de custos para o capital e ampliação das taxas de lucratividade atingindo os trabalhadores 
com desemprego; a informalidade; a precarização e a intensificação no âmbito do trabalho.  
24 O conceito de toyotismo vai além de suas origens, assume dimensão universal através da 
conjugação de novos princípios de administração da produção capitalista, novas práticas gerenciais e 
a constituição de uma nova subjetividade da classe trabalhadora, transformando-se em uma proposta 
de racionalização do trabalho adequada a fase de mundialização do capital. Seus princípios 
organizacionais, autonomação, auto-ativação, just-in-time, Kanban, polivalência operária, segundo 
Alves (2000) são os nexos contingentes do toyotismo e foram adotados nos anos 80 do século 
passado por várias indústrias transnacionais nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e na América 
Latina.  
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portanto, um processo de maior heterogeneização, fragmentação e 
complexificação da classe trabalhadora. ( 1997, p. 41-42)  

 

Constata-se, a formação de um complexo de reestruturação produtiva que 

provoca uma regressão histórica na organização dos trabalhadores, frente à 

superexploração do trabalho, com a precarização das condições objetivas e 

subjetivas dos trabalhadores assalariados25, principalmente atingindo a sua 

consciência de classe. 

É a partir daí que podemos compreender a crise do sindicalismo 
moderno, cujas principais características são não apenas a perda da 
representatividade sindical, a esclerose organizacional e a crescente 
dificuldade em agregar interesses, mas, também, e principalmente, a 
debilitação político-ideológica da perspectiva de classe. (ALVES, 
2000, p. 11-12). 

Esse processo alavanca a insegurança no mundo do trabalho, uma vez que o 

capital age de forma destrutiva com a superexploração da força de trabalho, a 

precarização social do trabalho em escala global, a explosão do desemprego 

estrutural,26 assim a lógica do capital consiste numa processualidade incontrolável, 

com expansão e destruição e os seus efeitos são geradores de degradação e 

barbárie social. Conforme Mészaros (2011):  

 

As manifestações dramáticas da crise atual desde a multiplicação 
das chamadas ‘greves selvagens’ normais avançados rincões do 
capitalismo no mundo aos ‘levantes por comida’ em mais de 35 
países, contabilizadas por nada menos que o jornal londrino The 
Economist, uma autoridade do establishment – indicam que as 
respostas das grandes massas de pessoas gravemente afetadas 
pelo que tem sido descrito como uma crise financeira facilmente 
gerenciável pode refutar frontalmente a autocomplacente sabedoria 
apologética do capital do passado recente. Esperava-se dos 
trabalhadores engessados pelos limites de acomodação de suas 
organizações defensivas (seus sindicatos e partidos voltados para as 

                                                 
25Segundo Guerra (2009, p.1), Condições objetivas “são aquelas relativas à produção material da 
sociedade, são condições postas na realidade material. Por exemplo: a divisão do trabalho, a 
propriedade dos meios de produção, a conjuntura, os objetos e os campos de intervenção, os 
espaços sócio-ocupacionais, as relações e condições materiais de trabalho. Condições subjetivas são 
as relativas aos sujeitos, às suas escolhas, ao grau de qualificação e competência, ao seu preparo 
técnico e teórico-metodológico, aos referenciais teóricos, metodológicos, éticos e políticos utilizados, 
dentre outras”.  
26 Conforme Mészáros (2011, p. 69): Assim, o novo padrão emergente de desemprego como uma 
tendência socioeconômica adquire o caráter de um indicador do aprofundamento da crise estrutural 
do capitalismo atual. Como resultado dessa tendência, o problema não mais se restringe à difícil 
situação dos trabalhadores não qualificados, mas atinge também um grande número de 
trabalhadores altamente qualificados, que agora disputam, somando-se ao estoque anterior de 
desempregados, os escassos – e cada vez mais raros – empregos disponíveis.  
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reformas salariais), que se comportassem como gatinhos carentes, e 
não como animais selvagens.” Assim essa crise é diferente pois 
passa a produzir respostas radicais mais longe de atingir o auge e 
afirma que para se encontrar soluções para a crescente crise é 
necessário uma educação política que envolva as massas, um 
movimento político radical. 

 

Essa é uma profunda crise global e estrutural do capital que apresenta um 

complexo processo, uma ofensiva do capital na produção, no mundo do trabalho e 

uma ofensiva do capital na dimensão político-ideológica do mundo burguês. E as 

medidas paliativas adotadas até o presente não atingiram, usando o termo de 

Mészaros, “as engrenagens mais estruturais e profundas do sistema do capital.”  

Como face mais perversa dessa crise temos o desemprego, que impõe 

privações e sofrimentos a milhões de pessoas em todo o mundo, até os países 

considerados do capitalismo avançado, não pode mais negar as estatísticas nem 

tampouco fraudá-las.  Apresentam-se algumas informações sobre o desemprego 

mundial:  

                                      Os Estados Unidos deixaram de ser a terra das oportunidades. A 
desigualdade entre ricos e pobres aumentou e as chances de 
ascensão encolheram. De 1980 a 2005, 80% do crescimento da 
renda americana foi para o 1% mais rico, contabiliza Noah. 
(LUCENA, 2012). 

 
Milhares de trabalhadores italianos fizeram uma manifestação no 
centro de Roma, neste sábado, (20/10) em protesto contra o 
crescente corte de postos de trabalho e fechamento de fábricas. Os 
italianos estão enfrentando uma prolongada desaceleração 
econômica, o desemprego chegou a seu nível mais elevado desde 
que os registros mensais começaram a ser feitos em 2004, e os 
sindicatos estão envolvidos em um número cada vez maior de 
disputas com empresas por causa de demissões e fechamento de 
fábricas. (MONTEFORTE, 2012). 

Além de 1.800 demissões em uma unidade química vendida para um 
banco estatal no Japão, a Sony vai eliminar cerca de 2.000 
empregos em sua sede e na fábrica de Gifu, região central do país, 
informou a companhia em um comunicado nesta sexta-feira (19). 
Outros cerca de 2.000 funcionários serão cortados na Europa, 
metade deles na empresa de celulares em parceria com a Ericsson 
encerrada recentemente. As outras demissões serão em fábricas ao 
redor do mundo, disse a empresa. (SONY, 2012). 

Note-se que sob a vigência da acumulação flexível, em decorrência das 

transformações decorrentes da ruptura com o padrão fordista, estabeleceu-se uma 

outra sistemática de trabalho, agora baseada na flexibilização e na precarização do 
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trabalho. Constituem-se exigências do processo de financeirização da economia 

que, em sua essência, viabilizou a mundialização do capital em níveis avançados. 

Segundo Druck ( 2011, p. 42): 

 
Houve uma evolução da esfera financeira, que passou a determinar 
todos os demais empreendimentos do capital, subordinando a esfera 
produtiva e contaminando todas as práticas produtivas e os modos 
de gestão do trabalho, apoiada centralmente numa nova 
configuração do Estado, que passa a desempenhar um papel cada 
vez mais de “gestor dos negócios da burguesia”, já que ele age 
agora em defesa da desregulamentação dos mercados, 
especialmente o financeiro e o de trabalho.  
 

Para uma análise crítica, considera-se que a crise que assola o mundo 

inteiro de formas diversas nos países centrais e periféricos se expressa no 

desemprego estrutural e na crise do trabalho assalariado, ao mesmo tempo no 

desmonte do Estado de Bem-Estar (nos países centrais) e a supressão de direitos 

sociais, bem como a fragmentação das necessidades e da organização política 

dos trabalhadores. (ANTUNES, 2010). 

Enquanto nos países centrais a nova crise se instalou a partir da década de 

70, no Brasil tem-se, neste período, uma conjuntura considerada como de 

“recuperação” e “prosperidade” na economia do país27, fruto do "Milagre Econômico 

Brasileiro", com índices elevados de crescimento no setor de produção de bens de 

consumo duráveis, especialmente sendo o ABC paulista, o principal polo industrial 

do país, sobressaindo-se o complexo automotivo, ainda vinculado ao modelo fordista 

nos moldes à brasileira28, quando ocorre o crescimento e expansão do capital 

                                                 
27 Segundo Singer (1977, p.116), esta recuperação e prosperidade caracteriza-se: 1) pela expansão 
das indústrias de bens duráveis e de consumo, resultante do processo de concentração de renda, 
que privilegiava uma elite relativamente reduzida, beneficiada por mecanismos financeiros, os quais 
propiciaram a ampliação do crédito de consumo; 2) pelas exportações industriais, graças à liberação 
do comércio internacional e ao seu subsidiamento pelo aparato estatal; 3) pelos grandes 
investimentos de recursos do exterior que complementaram a poupança interna e permitiram a 
eliminação de focos inflacionários, graças à capacidade de importar com maior elasticidade e, ainda, 
4) por uma política salarial e trabalhista capaz de proporcionar às empresas mão-de-obra barata,  
abundante e bem disciplinada .  
28 Segundo Borges e Druck (1993, p.9), Em síntese, pode-se destacar os seguintes aspectos que dão 
especificidade ao fordismo brasileiro, no que se refere aos trabalhadores e ao mercado de trabalho: 
a) a produção do tipo fordista atinge um segmento minoritário da sociedade brasileira. As relações 
institucionais trazidas pela industrialização, embora tenham se difundido a alguns setores-chave da 
indústria brasileira; b) consequentemente, a estrutura do mercado de trabalho não ocorre nos moldes 
do trabalho fordista, à medida que a exclusão de amplos segmentos do mercado (de trabalho e de 
consumo), configura um quadro marcado pela desorganização e pela frágil institucionalização das 
relações de trabalho. c) a heterogeneidade nas formas de gestão da produção e do trabalho em 
função de um tímido desenvolvimento/ introdução das novas tecnologias, caracterizando uma 
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monopolista. Expansão, entretanto, que se concretizou de forma dependente e 

concentrada nas mãos de pequenos grupos e frações das classes dominantes. 

Naquele momento, presencia-se a burguesia nacional, associada à internacional, 

que passam a monopolizar e a usufruírem dos lucros, resultantes da política de 

achatamento salarial dos trabalhadores, bem como da utilização de uma tecnologia 

moderna importada, que já dispensava grande contingente de força de trabalho, em 

um contexto de um estado burguês autocrático em crise de legitimidade29. Segundo 

Borges e Druck (1993, p.8), enquanto o Estado de “Bem-Estar social” dos países 

cêntricos financiavam os custos da reprodução da força de trabalho, elemento 

essencial para garantir a "relação salarial fordista, via salários indiretos - políticas 

sociais -, e, condição essencial para a manutenção do consumo de massa”, na 

sociedade brasileira, segundo Chico de Oliveira, era produzido um "Estado de mal- 

estar ", na lógica de  um “Estado privatizado”, em que “os  fundos públicos  se 

tornam  apropriados pelo capital, tanto na forma  de políticas de subsídios, 

incentivos fiscais, transferências de custos, quanto na forma ilícita e corrupta de uso 

da máquina do estado” pela burguesia nacional associada a internacional 

representadas por segmentos fortes do capital30. Daí, segundo Mota (1991), cria-se 

no cenário brasileiro, ‘um verdadeiro welfare state "nas" e "das" empresas"31   

representado pelas políticas de gestão empresarial que transcendem 
os muros do espaço fabril, invés da institucionalização de um 
conjunto de benefícios – salários indiretos - como formas de garantir 
um determinado padrão de consumo de seus  empregados e, 
consequentemente, a sua reprodução.  

                                                                                                                                                         
convivência pacífica entre os padrões novos e velhos de gestão, combinando os modelos mais 
autoritários e conservadores com os mais modernos e negociados, reproduz um quadro 
extremamente diferenciado, onde se observa uma competitividade acirrada entre os "excluídos" e os 
"integrados" às regras fordistas; d) em decorrência disto, a posição, em geral defensiva do movimento 
sindical "fordista" e a ausência de estratégias políticas mais globais e menos imediatistas em suas 
lutas e reivindicações, bem como a ausência de uma base fabril mais consolidada dos sindicatos 
contribui, de forma decisiva, para a manutenção e reprodução do fordismo periférico. 
29 De acordo com Paulo Netto (1991, p. 35), o período submetido à dominação burguesa recobre “[...] 
três momentos distintos: o que vai de abril de 1964 a dezembro de 1968 (com o governo Castelo 
Branco e parte do governo Costa e Silva); de dezembro de 1968 a 1974 (envolvendo basicamente, o 
fim do governo Costa e Silva, o intermezzo da Junta Militar e todo o governo Médici) e o período 
Geisel (1974 – 1979).” 
30 Segundo Mantega (1979, p.51), “[...] acelera-se as taxas de acumulação à custa de concentração 
de renda, do incremento das exportações, da rearticulação e concentração do sistema financeiro, da 
maciça intervenção estatal na economia e, finalmente, da ampla generosidade governamental de um 
Estado que extorquia o que podia da grande maioria da sociedade, para dar o que tinha e o que não 
tinha aos grandes monopólios”. 
31 Para Borges e Druck (1993, p. 8) Este "Welfare" empresarial está limitado, fundamentalmente, às 
empresas de médio e grande porte, ou seja, aqueles setores do capital que são reconhecidamente 
estratégicos para o padrão de desenvolvimento brasileiro. 
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Neste sentido, ainda para Borges e Druck (1993), estas "políticas sociais 

privadas" atinge apenas uma parcela dos trabalhadores integrantes do mercado 

formal de trabalho, formado pelos trabalhadores que têm uma vinculo de trabalho 

institucionalizado. 

Contraditoriamente, a classe trabalhadora operária, embora 

contribuindo de forma efetiva com sua força de trabalho para a superprodutividade 

decorrente da exploração abusiva, não fora beneficiada pelos ganhos decorrentes 

dessa superprodutividade, ocorrendo, nesse período, uma redução da taxa salarial 

básica em um contexto de estagnação e recessão32. 

O esgotamento do padrão fordista periférico que desencadeia a crise de 

recessão/estagnação na economia brasileira na segunda metade dos anos 80 do 

século passado, tem seus determinantes centralizados no fim da capacidade de 

financiamento do Estado, em razão da dívida interna e externa, bem como da 

nefasta perda da competitividade no campo da indústria brasileira, considerando a 

sua defasagem tecnológica, bem como pelo elevado grau de recessão e fechamento  

na economia. Recessão, estagnação expressas, segundo Borges e Druck (1993, 

p.12), em uma 

desestabilização e  deterioração do padrão fordista periférico, 
expressas não apenas no recrudescimento de suas características 
mais estruturais (exclusão, desemprego, redução do mercado 
interno, mercado de trabalho desorganizado, informalização, falência 
total das frágeis políticas públicas, etc.). Mas, também, numa crise 
política de legitimação e autoridade jamais vista no país, com a 
desmoralização das instituições do Estado e com a ausência de 
condições objetivas para a construção da cidadania - processo 
aberto, pelo menos em tese, com a democratização que se iniciou no 
país. 
 

Instala-se uma crise estrutural a partir da década de 90, do século XX, 

quando a sociedade brasileira se inscreve na nova ordem econômica mundial, sob 

                                                 
32 Dentre as contradições que apontam para uma estagnação e recessão da economia do país, pode-
se evidenciar: o desemprego, atingindo também setores da classe média (enquanto o percentual de 
desempregados em 1970 era de 4%, no final de 1979 subiu para aproximadamente 10%); a falência 
de pequenas, médias e grandes empresas, contribuindo para o aumento do desemprego; a inflação, 
que em 1979 era da ordem de 80%; chega a casa dos 80 milhões de dólares no final dos anos 70 a 
dívida externa o aumento substancial da pobreza, revelado nos 40 milhões de migrantes, boias frias 
que passam a perambular de Norte a Sul, em busca de trabalho; uma violência ampliada nas ruas, 
incontrolável pelo aparato estatal; um grande contingente de empresas estrangeiras ocupando  lugar 
de destaque na economia do país e contribuindo para uma relação de dependência com o capital 
exterior, no setor econômico-financeiro; uma maior concentração de renda nas mãos de uma 
pequena fração de classe, associada ao aumento da desigualdade social, da polarização social.  
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os imperativos do capital financeiro, responsáveis pela redefinição das estratégias 

de acumulação do capital e pela reforma do Estado, como afirma Behring (2003) no 

caso brasileiro seria uma contrarreforma do Estado33. Segundo Iamamoto (2007, 

p.142), constatam-se: 

profundas alterações nas formas de produção  e de gestão  do 
trabalho perante as exigências do mercado mundial sob o comando 
do capital financeiro, que alteram profundamente as relações entre o 
Estado e a sociedade”, na cena contemporânea brasileira 
acompanhada de uma  globalização da economia, denominada por 
Chesnais (2001) de Mundialização do capital. (IAMAMOTO, 2007, 
p.142) 

 

Observa-se neste contexto, a inserção da sociedade brasileira à economia 

globalizada, sob os impactos das grandes transformações econômicas, sociais, 

políticas e culturais que começam a acontecer a partir da década de 198034, 

espraiam-se pela década de1990, e chega aos anos 2000 do século XXI, quando 

são gestadas novas formas de dominação do capital em relação ao trabalho, 

produzindo, segundo Mota e Amaral (2000, p.29), “uma verdadeira reforma 

intelectual e moral, visando à constituição de uma nova cultura do trabalho e de uma 

nova racionalidade política e ética compatível com a sociabilidade requerida pelo 

atual projeto do capital”. 

Ocorre neste período, segundo Iamamoto (2008), uma reestruturação na 

esfera da produção de bens e serviços, em que novas formas de organização do 

trabalho e da produção, bem como novas formas de reprodução e de exploração da 

força de trabalho foram gestadas, sob o imperativo do capital financeiro. 

Constata-se na esfera da produção, uma modernização tecnológica que 

invade e domina os diferentes processos de trabalho, nas instituições públicas e/ou 

                                                 
33Pois trata-se de uma contra-reforma, já que existe uma forte evocação ao passado no pensamento 

neoliberal, bem como um aspecto realmente regressivo quando da implementação de seu receituário, 
na medida que são observadas as condições de vida e de trabalho das maiorias, bem como as 
condições de participação política. (BEHRING, 2003, p.58) 
34Entretanto, foi somente em meados da década de 80 do século XX, no governo da Nova República 
de José Sarney, que houve os primeiros influxos da reestruturação produtiva do capital no cenário 
brasileiro, o toyotismo, com adoção de novos padrões tecnológicos e organizacionais, decorrentes 
das imposições das empresas transnacionais a suas filiais, como também a introdução da 
informatização no sistema produtivo bem como programas de qualidade total e métodos participativos 
junto aos trabalhadores, buscando o envolvimento dos trabalhadores na condição de colaboradores 
das empresas. Como afirma Antunes: O nosso fordismo, ainda largamente dominante, começava a 
se abrir para os primeiros influxos do toyotismo. Durante a segunda metade de década de 1980, com 
a recuperação parcial da economia brasileira, ampliaram-se as inovações tecnológicas por meio da 
introdução da automação industrial de base microeletrônica nos setores metal-mecânico, 
automobilístico, petroquímico, siderúrgico e bancário, entre tantos outros. (ANTUNES, 2006, p. 18). 
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privadas da sociedade brasileira, quando introduz a automação, a telemática, a 

robótica e a microeletrônica.  

 Note-se que, neste contexto, as diferentes tecnologias adotadas pelos blocos 

hegemônicos, passam a redefinir, em nível mundial, um padrão novo de 

produtividade de bens e serviços nesses espaços institucionais, bem como novas 

exigências de qualificação e capacitação profissional.  Significa um novo padrão de 

produtividade e de qualificações profissionais circunscritas a partir de uma 

“racionalidade mais intensa, geral e pluralizada da organização do trabalho” 

(IANNI,1994, p.4).  Circunscreve-se, portanto, uma racionalidade quando introduz e 

dinamiza  novos processos de trabalho e novos mecanismos de controle, 

organização, gestão e regulação no mundo do trabalho inspirados no modelo 

japonês ou toyotismo em que a “qualidade total” e a terceirização assumem nas 

práticas de gestão papeis importantes (DRUCK, 2001). Nesta dinâmica,  foram 

introduzidos o “padrão flexível” do trabalho35 voltado para a polivalência na 

produção, em função da “qualificação flexível” (ANTUNES,1997, p.16), substituindo  

“o cronômetro e a produção em série e de massa” segundo os parâmetros fordistas, 

na perspectiva de aumentar  a produtividade,  mediante novas estratégias de 

adequação da produção à lógica da economia de mercado em escala mundial. 

Ademais, inclui-se nesta dinâmica, “a gestão participativa”, “os círculos de controle 

de qualidade - CCQs” (ANTUNES,1997, p.16), dentre outras estratégias que 

viabilizem e potencializem a capacidade produtiva da força de trabalho. 

Neste processo de reestruturação produtiva, regido pela busca de maior 

lucratividade em que associam às modernas tecnologias as exigências da 

flexibilização da produção, da especialização flexível, e da acumulação flexível, 

gestam-se novas estratégias de dominação do capital sobre o trabalho. Para 

Chesnais (2001),  

 
 

 

                                                 
35O padrão flexível de organização da produção segundo Antunes (1997, p.26) “[...] permita a um 
operário operar com várias máquinas (em média cinco máquinas, na Toyota), rompendo-se com a 
relação um homem/uma máquina que fundamenta o Fordismo. É a chamada ‘polivalência’ do 
trabalhador japonês, que mais do que expressão e exemplo de uma maior qualificação, estampa a 
capacidade do trabalhador em operar com várias máquinas, combinando ‘várias tarefas simples’”. 
Decorre deste entendimento, a própria exigência do trabalhador com uma especialização flexível, 
polivalente, capaz de operar, em um só processo de trabalho, várias atividades. Conforme Coriat, 
(1992, p.41), “ocorre um processo de desespecialização e polivalência dos operários profissionais e 
qualificados, transformando-os em trabalhadores multifuncionais”. 
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o capital financeiro assume o comando do processo de acumulação, 
em cujo contexto  integra  os mercados:  das mercadorias,  do capital 
e das tecnologia financeiras, contudo  nega e obscurece os do 
trabalho. O trabalho humano como mercadoria é desvalorizado pelo 
progresso da técnica, e as leis sociais são desconsideradas, em 
função do crescimento econômico.   

 
 

Iamamoto (2007, p.143) acrescenta que a investida favorável ao crescimento 

econômico dos oligopólios, é contrária ao desenvolvimento social, e vem atingindo 

de forma concreta a luta sindical em um cenário de expressiva resseção e ampliação 

do desemprego36 e precarização no mundo do trabalho, agora reatualizada. 

Constata-se na contemporaneidade uma nova organização e gestão que sintetiza a 

reestruturação de novas relações no processo produtivo, construída dentro de uma 

nova ordem mundial. Para Chesnais,  

 

no movimento de mundialização, o capital está mandando pelos ares 
a integração do trabalho. Significa que, o universo de trabalho, onde 
se encontram as classes trabalhadoras que criam a riqueza para 
outros, vivenciam a radicalização dos processos de expropriação e 
exploração. Suas lutas e conquistas pelo reconhecimento dos seus 
direitos sofrem regressões, segundo os parâmetros neoliberais, em 
favor da economia política do capital financeiro. (CHESNAIS, 2001, 
p.39).  

 

Nesta lógica, esta reestruturação produtiva atinge significativamente a 

organização dos processos de trabalho. Iamamoto (2007) enfatiza a questão  do 

consumo e gestão da força de trabalho,  bem como do próprio conteúdo do trabalho 

e relações e trabalho. Envolve ao mesmo tempo a intensificação do trabalho e a 

ampliação da jornada, redução os postos de trabalho e recria a precarização das 

condições e dos direitos do trabalho. Constata-se também a redução do trabalho 

vivo, substituído pelo trabalho morto (passado), já incorporado nos meios de 

produção37. É nesta lógica que se vê ampliado o desemprego estrutural em todo 

                                                 
36A taxa de desemprego nas sete principais regiões metropolitanas do país praticamente não 
apresentou variação em julho. Segundo a PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego), divulgada 
nesta quarta-feira (29) pela Fundação Seade e pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos), a taxa se manteve em 10,7%. Em julho, o contingente de 
desempregados foi estimado em 2.419 milhões de pessoas, 14 mil a mais que em junho deste ano. 
(INFOMONEY, 2012). 
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país, atingindo visceralmente as classes que vivem do trabalho e reconfigurando o 

mercado de trabalho. Conforme, o 10 º Relatório de Monitoramento Global de 

Educação para todos, 

[...] da Unesco mostra que a população jovem do mundo é a maior 
que já existiu e que um em cada oito jovens está desempregado. 
Além disso, mais de 25% estão em trabalhos que os deixam na linha 
da pobreza ou abaixo dela, equivalente a um rendimento inferior a 
US$ 1,25 por dia. O documento ressalta que "a profunda falta de 
qualificação da juventude é mais nociva do que nunca", neste 
momento de crise econômica que continua afetando sociedades de 
todo o mundo. (Folha de São Paulo, 2012) 

 

 

Evidencia-se a reconfiguração do mercado de trabalho brasileiro a partir das 

mudanças ocorridas ao longo dos anos 1990 e os primeiros anos do século XXI, o 

qual foi identificado por uma intensa desestruturação do mercado nacional do 

trabalho que apresenta dois momentos marcantes, conforme Borges (2007). O 

primeiro corresponde aos anos 1980 com o “final da crise do modelo de 

industrialização centrado na substituição de importações e voltado para o mercado 

interno”. Representa naquele momento para o mercado, em perdas salariais, 

elevação da concentração de renda e aumento na “proporção de ocupados fora de 

uma relação de emprego com cobertura social”, porém as conquistas trabalhistas 

foram preservadas devido a conjuntura com a queda do regime autoritário e a 

representação forte dos trabalhadores. E, o segundo momento de desestruturação 

do mercado nacional corresponde ao inicio dos anos 1990 aos dias atuais que 

apresenta mudanças no padrão de desenvolvimento, nas formas de inserção e 

permanência no mercado, que trouxe como traços constitutivos: uma economia 

aberta e desprotegida, grande maioria dos setores privatizados e desnacionalizados, 

recessão, número insuficientes de postos de trabalho e mal remunerados e 

elevadíssimas taxas de desemprego aberto e oculto38. Ressaltam-se ainda as 

                                                 
38Conforme SEADE: a) Desemprego Aberto: pessoas que procuraram trabalho de maneira efetiva 

nos 30 dias anteriores ao da entrevista e não exerceram nenhum tipo de atividade nos 7 últimos dias. 
b) Desemprego Oculto pelo Trabalho Precário: pessoas que, para sobreviver, exerceram algum 
trabalho, de auto-ocupação, de forma descontínua e irregular, ainda que não remunerado em 
negócios de parentes e, além disso, tomaram providências concretas, nos 30 dias anteriores ao da 
entrevista ou até 12 meses atrás, para conseguir um trabalho diferente deste. c) Desemprego Oculto 
pelo Desalento e Outros: pessoas que não possuem trabalho e nem procuraram nos últimos 30 dias, 
por desestímulos do mercado de trabalho ou por circunstâncias fortuitas, mas apresentaram procura 
efetiva de trabalho nos últimos 12 meses.  
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mudanças na atuação do Estado, junto aos servidores do setor público-estatal, 

evidenciado por Borges: 

Estes trabalhadores foram vitimados pelas privatizações – que 
destruíram parte expressiva dos melhores empregos no núcleo; por 
demissões maciças, com ou sem planos de ‘demissões voluntárias’, 
aposentadorias precoces em massa, sem substituição por meio de 
concursos públicos e, também, pela terceirização generalizada, nas 
estatais remanescentes e na administração pública, nos três níveis 
de governo. (2007, p.83) 
 

A programática neoliberal iniciou uma campanha ideológica de desconstrução 

do Estado, “tudo que é público não presta”, “servidor público não trabalha”, a 

referência de qualidade era o setor privado. Assim intensificam-se as privatizações 

do patrimônio público, concomitante há o incentivo às demissões voluntárias, porém 

sem o devido planejamento, logo com perdas para o servidor que internaliza a lógica 

do empreendorismo. O servidor sonhou em ser patrão, ter seu próprio negócio e 

organizar seus horários flexibilizados com o capital inicial da demissão. A maioria 

desses trabalhadores não conseguiu realizar esse sonho e perderam sua 

instabilidade funcional. 

Nesse contexto laboral, Antunes (2007) apresenta algumas tendências do 

mercado contemporâneo, o qual intitula como “nova morfologia do trabalho” que 

emerge a partir das transformações “multifacetadas”, compreende a totalidade da 

classe-que-vive do trabalho e que são despossuídos dos meios de produção.  

Segundo o autor, observa-se uma redução do proletariado industrial, fabril, 

tradicional, manual, estável e especializado em virtude da reestruturação produtiva 

do capital, por exemplo, no ABC paulista houve redução de operários de 240 mil nos 

anos de 1980 para cem em 2007; aumento do novo proletariado fabril e de serviços 

em escala mundial, em diversas modalidades de trabalho precarizado, os 

terceirizados, sub-contratados, part-time, entre outros;  a expansão do trabalho 

precarizado, parcial, temporário, terceirizado, informalizado e elevados índices de 

desemprego, a exemplo em 2007 mais de 50% da população economicamente ativa 

estava em situação de informalidade; aumento do trabalho feminino, em mais de 

40% da força de trabalho, porém com remuneração, direitos sociais e de trabalho 

inferiores a dos trabalhadores; no Brasil essa diferença encontra-se na ordem de 

60% do salário dos trabalhadores; expansão de assalariados no setor de serviços; 

as mutações organizacionais, tecnológica e de gestão que afetaram o mundo do 

trabalho nos serviços; crescente exclusão de jovens que atingiram a idade de 
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ingresso no mercado de trabalho; também exclusão dos trabalhadores considerados 

idosos, com idade próxima aos quarenta anos; inclusão precoce de crianças no 

mercado de trabalho e, por último a expansão do trabalho em domicilio ou em 

pequenas unidades produtivas e por último a telemática, modalidade de trabalho 

utilizada na Benetton, Nike, entre outras. 

Além dessas mudanças sinalizadas, houve o enfraquecimento dos sindicatos 

abrindo passagem para a precarização dos postos de trabalho e a flexibilização dos 

vínculos empregatícios. Assim essa nova configuração do mercado de trabalho na 

contemporaneidade não alterou a sua essência, pois continua vinculado ao 

complexo das relações sociais de assalariamento do trabalho, o qual é realizado 

pela apropriação do trabalho através da compra e venda da força de trabalho pelo 

capital no mercado de trabalho, através de diversas modalidades de condições e 

relações estabelecidas, embora com novas repercussões e estratégias de intensa 

precarização, que se expressam para Druck:  

 
Em diversas dimensões (nas formas de inserção e de contrato, na 
informalidade, na terceirização, na desregulação e flexibilização da 
legislação trabalhista, no desemprego, no adoecimento, nos 
acidentes de trabalho, na perda salarial, na fragilidade dos 
sindicatos) é um processo que dá unidade à classe que- vive-do-
trabalho e que dá unidade também aos distintos lugares em que essa 
precarização se manifesta. Há um fio condutor, há uma articulação e 
uma indissociabilidade entre: as formas precárias de trabalho e de 
emprego, expressas na (des)estruturação do mercado de trabalho e 
no papel do Estado e sua (des) proteção social, nas práticas de 
gestão e organização do trabalho e nos sindicatos, todos 
contaminados por uma altíssima vulnerabilidade social e 
política.(DRUCK, 2011, p.5). 

 

Constituem-se em mudanças no mundo do trabalho em face da 

reestruturação produtiva constatadas nos meandros das relações entre o Estado e a 

sociedade, que se tornariam inviáveis sem a colaboração de um Estado máximo 

para as classes dominantes representantes do capital, sob um ideário neoliberal 

tardiamente adotado no Brasil.39 A pragmática neoliberal, conforme orientação do 

                                                 
39O neoliberalismo, um “receituário” adotado tardiamente no Brasil o qual se deu a partir do Governo 
de Fernando Collor de Melo, intensificado no Governo de Fernando Henrique Cardoso, consolidado 
nos governos do PT (de Luís Inácio da Silva e Dilma). Conforme Alves (1998): a adoção de políticas 
neoliberais no Brasil é tardia. Na década de oitenta, o receituário neoliberal já era aplicado, de modo 
hegemônico, em importantes países da América Latina – Chile, Bolívia, México e Argentina. 

Consultar a propósito os textos de Paulo Netto, Braz, entre outros. 
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Consenso de Washington40 apresenta como principais características: privatização 

de empresas estatais, fusões e incorporações de empresas, políticas sociais 

compensatórias e seletivas (aos mais pobres dos pobres), subordinação do social ao 

econômico, deslocamento da questão da pobreza,  como figuração pública de 

intervenção para o lugar da não-política, gerido pelas práticas filantrópicas, com o 

crescimento do terceiro setor41. 

Observa-se que no final dos anos 90 do século XX e inicio do século XXI, as 

políticas sociais sofrem o sucateamento, com a focalização, a privatização e a 

descentralização. Do ponto de vista social, há o crescimento da pobreza, do 

desemprego, da desigualdade social e da concentração de renda42. E, do ponto de 

                                                 
40As políticas de ajuste defendidas no Consenso de Washington, seguem princípios que se propõem 
a guiar o processo de ”ajuste estrutural”, político-econômico ao novo capitalismo global. São dez 
medidas básicas defendidas no Consenso de Washington, sob um receituário neoliberal, que se 
tornaram hegemônicos para toda América latina, expressas: no ajuste fiscal e monetário, na redução 
dos gastos sociais, na privatização da coisa publica, no controle das contas publicas, na 
desregulamentação (afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas), na abertura dos mercados 
internacionais. Todas orientadas pelo principio da eficiência econômica e pelo pressuposto que essas 
medidas dariam sustentabilidade financeira ao estado e possibilitariam o crescimento econômico e a 
equidade social (SILVA E SILVA, 2002, p. 67). 
41Conforme Montanõ (2003) conceito cunhado nos EUA por John D. Rockefeller III em 1978. O 
estado é o primeiro setor, o mercado o segundo setor e a sociedade civil é o terceiro setor. O 
crescimento do terceiro setor faz parte do pacote neoliberal e inclui organizações não-
governamentais, organizações sem fins lucrativos, fundações empresariais e empresa cidadã, 
instituições filantrópicas, o voluntariado, um vasto e diversificado conjunto de entidades que o 
compõe e que em sua grande maioria não geram receitas para sua manutenção assim buscam a 
captação de recursos e a realização de parceiras com o Estado, com transferência de fundos 
públicos, para o desenvolvimento de ações de enfrentamento das expressões da questão social. 
Montanõ (2003, p.200) afirma que o objetivo da parceria não significa apenas a redução de gastos 
sociais com os serviços ofertados pelo terceiro setor, pois se tornam mais baratos, ao invés dos 
custos quando são realizados pelo Estado, o objetivo da parceria é ideológico, é um processo de 
desarticulação da responsabilidade social do Estado: visa mostrar não um desmonte da 
responsabilidade estatal nas respostas as sequelas da questão social, a eliminação do sistema de 
solidariedade social, o esvaziamento do direito a serviços sociais de qualidade e universais, mas, no 
seu lugar, quer fazer parecer como um processo apenas de transferência desta função e atividades, 
de uma esfera supostamente ineficiente, burocrática, não especializada (o Estado), para outra 
supostamente mais democrática e participativa e mais eficiente (o terceiro setor). 
42Dados do Censo 2010 divulgados nesta quarta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) mostraram que a desigualdade continua grande no Brasil apesar das sucessivas 
quedas reveladas por diversas pesquisas. O resultado que deixa esta condição mais clara é a 
comparação entre a renda dos 10% mais ricos e a renda dos 10% por mais pobres. O primeiro grupo 
ganha 39 vezes mais que o segundo. De acordo com os dados, os 10% mais ricos da população 
brasileira ganharam, em 2010, 44,5% do total de rendimentos, enquanto os 10% mais pobres ficaram 
com meros 1,1%. Em números absolutos, isso significa que um brasileiro que está na faixa mais 
pobre da população teria que reunir tudo o que ganha (R$ 137,06) durante três anos e três meses 
para chegar à renda média mensal de um integrante do grupo mais rico (R$ 5.345,22). Outros 
recortes feitos pelo IBGE mostram mais números alarmantes sobre a desigualdade social. No que se 
refere ao rendimento médio mensal domiciliar, os 10% mais ricos ganhavam R$ 9.501, enquanto as 
famílias mais pobres viviam com apenas R$ 225 por mês. Enquanto o rendimento médio no grupo do 
1% mais rico era de R$ 16.560,92, metade da população recebeu mensalmente, em 2010, valores 
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vista político assiste-se a uma crise da democracia, instala-se um processo 

desmobilizador na sociedade brasileira, em que os movimentos sociais de 

resistência que conseguiram expressar legalmente no texto constitucional a 

concepção dos direitos sociais43, uma proposta contra-hegemônica a ordem do 

capital e nesse contexto não encontra as condições favoráveis para implementá-la, 

uma vez que o país encontra-se subordinado ao capital internacional nos ditames 

neoliberais, portanto, o capital através do Estado e de outras organizações 

implementa as políticas sociais não objetivando erradicar as desigualdades sociais 

mas apenas minimizar os efeitos mais agravantes da crise.  

Uma crise, em que suas manifestações não ocorrem apenas no âmbito das 

necessidades materiais do homem, mas atingem, também, as atividades espirituais. 

Conforme Tonet (2009) algumas expressões socioculturais que marcam a crise da 

sociabilidade capitalista atual. Em destaque temos: a efemeridade, a lógica da 

obsolescência, redução do tempo de vida útil dos produtos tornando-os 

descartáveis; aumento do misticismo, do esoterismo, da religiosidade mais primária, 

do fundamentalismo religioso e do salvacionismo; o individualismo exacerbado; o 

uso indiscriminado, predatório, anárquico e agressivo – típico do capitalismo – ao 

meio ambiente pondo em risco a própria existência de todas as formas de vida; a 

concorrência, a individualidade, o ter ao invés do ser. 

 Essa sociabilidade fetichista a lógica destrutiva do capital, com a destruição 

e degradação dos homens, da natureza, o meio ambiente e, no âmbito do trabalho 

há “uma nova fase de desconstrução do trabalho sem precedentes em toda era 

moderna, ampliando os diversos modos de ser da informalidade e da precarização 

do trabalho” (ANTUNES, 2011, 417). Confirma-se um processo de auto-alienação do 

profissional que vende sua força de trabalho sob condições e relações de trabalho 

precárias impostas pelo empregador. 

 Portanto, a defesa é para a construção de uma forma de sociabilidade para 

além do capital, um mundo humanizado, uma vez que a expressão mais desumana 

                                                                                                                                                         
menores que R$ 375 – valor já inferior ao salário mínimo federal, de R$ 510, pago na época. 
(OLIVEIRA, 2011). 
43 Conforme Couto (2004): “O direito social é um produto histórico, construído pelas lutas da classe 
trabalhadora, no conjunto das relações de institucionalidade da sociedade de mercado, para 
incorporar o atendimento de suas necessidades sociais à vida cotidiana.” Declara ainda que é no 
campo dos direitos sociais que estão contidos os maiores avanços da Constituição de 1988, desde o 
Art. 3º - que define os objetivos da República Federativa do Brasil, dos Art. 194 – sobre a concepção 
do Sistema de Seguridade Social ao Art. 204 – com as diretrizes das ações governamentais na área 
da assistência social. 
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na atual sociabilidade do capital “trata‐se do fato de que é o próprio produtor da 

riqueza que vê interditado o seu acesso a ela” (TONET, 2009, p.113)

 Compreendendo-se que as crises são constitutivas do modo de produção 

capitalista, portanto são funcionais, expressam o desequilíbrio entre a produção e o 

consumo, com a impossibilidade da produção da mais-valia e sua transformação em 

lucro. Porém, as repercussões e mudanças engendradas no contexto das crises irão 

depender tanto das determinações do contexto econômico-político-social e cultural, 

quanto de como os capitalistas, o Estado e os trabalhadores vão se comportar para 

o enfrentamento dos momentos de crises, pois é evidente que os impactos sofridos 

são diferenciados. Mota (2009, p.55) afirma que “para os capitalistas, trata-se do seu 

poder ameaçado; para os trabalhadores, da submissão intensificada” diante de 

novas condições impostas pelo mercado de trabalho.  

Repercussões que incidem na reestruturação de novas relações no processo 

produtivo, construídas dentro de uma nova ordem mundial, sob o ideário neoliberal, 

afetando diretamente as formas de organização, gestão e regulação no mercado de 

trabalho, ao mesmo tempo em que redefinem a função do Estado com a 

desregulamentação de direitos e o corte dos gastos públicos na área social, com 

implementação de políticas públicas de enfrentamento da questão social.44 

 Constata-se que nesse contexto de crise45 houve a expansão do mercado 

de trabalho com mais empregos, entretanto sob condições e relações de trabalho 

precarizadas com a destituição de direitos sociais e trabalhistas, principalmente para 

profissionais que atuam em programas sociais. É um processo contraditório e 

                                                 
44Na sociedade brasileira a questão social esteve presente desde o período da colonização 
portuguesa, com o homicídio de índios que resistiram as mudanças, depois temos os negros 
escravos indispensáveis ao processo produtivo44, posteriormente os imigrantes, mas é na década de 
1930 do século XX que a questão social assume sua face mais expressiva com o processo de 
industrialização-urbano, as desigualdades e contradições geradas pela extração da mais valia no 
trabalho e a inserção da classe operária emergente. É fato que a questão social diz respeito ao 
conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista madura, 
impensáveis sem a intermediação do Estado. (IAMAMOTO, 2002, p. 26). A questão social é a 
materialização histórica dos antagonismos sociais, a concretização das desigualdades numa dada 
sociedade e das respostas engendradas pelo sujeito a estas desigualdades, revelando os 
mecanismos¸ as formas e as estratégias de organizações social dos sujeitos constituinte e da vida 
social. (1999, p.147) 
45 Esse cenário ocasiona mudanças significativas que incidem no ambiente político, nas correlações 
de forças entre as classes sociais em disputas, exigindo-se a redefinição das relações entre o Estado, 
sociedade e mercado para o enfrentamento do contexto de crise. Nessa lógica, o Estado cria os 
mecanismos de ajustes e reformas. Assim sendo, o capital cria os mecanismos adequados para a 
dinâmica crise-restauração, para a maximização do lucro, dentre eles temos: um novo complexo de 
(re)estruturação produtiva e a chamada ofensiva neoliberal, sob o impulso da nova etapa do 
capitalismo mundial, a mundialização do capital. 
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ilusório reafirmado Boschetti (2011, p.559) ao enfatizar que “a demanda de 

profissionais de ‘caráter social’, em contexto de crise do capital, contudo, ocorre em 

condições de crescente precarização e subtração de direitos do trabalho”. Logo essa 

configuração no mercado de trabalho da classe trabalhadora atinge o assistente 

social, trabalhador assalariado, em seus diversos espaços sócio-ocupacionais, que 

sofre as repercussões dessa crise mundial do capital a qual é reconhecida por 

alguns estudiosos como a mais acirrada crise vivenciada, por afetar a humanidade 

em suas várias dimensões: a dimensão material e espiritual dos sujeitos envolvidos. 

(TONET, 2009). 

 

2.2 O TRABALHO NA SOCIABILIDADE CAPITALISTA E A QUESTÃO DA 

PRECARIZAÇÃO E SEUS REBATIMENTOS NO TRABALHO DO ASSISTENTE 

SOCIAL 

 

 A possibilidade de construção de uma nova sociabilidade no curso da 

sociedade contemporânea, tendo como base a (re)estruturação produtiva e a 

chamada ofensiva neoliberal, impulsionando mudanças no mundo do trabalho e 

provocando  acirradas desigualdades e contradições na sociedade brasileira, 

constitui-se em um desafio inexorável46. Marx (1980) já afirmava em sua 

argumentação que o capital operou a separação entre trabalhadores e meios de 

produção, entre o caracol e a sua concha. Desse modo, criou um sistema que é 

alheio às reais necessidades da humanidade, com uma lógica que destrói e/ou 

precariza a força humana ao mesmo tempo em que trabalha e degrada 

crescentemente o meio ambiente, na relação metabólica entre homem, tecnologia e 

natureza. Relação esta orientada pela lógica societal que se subordina aos 

parâmetros do capital, bem como ao sistema produtor de mercadorias. 

(MÉSZAROS, 2002) 

 Entende-se neste estudo, o trabalho, enquanto categoria analítica, 

apropriando-se da concepção por Marx (1980) o qual considera o trabalho como 

fundante da sociabilidade, independente das formações sociais e o concebe sendo 

“um processo de que participam o homem e a natureza, processo em que o ser 

                                                 
46A construção de novo modo de produção fundado na atividade autodeterminada. Ver Antunes em A 
crise, o desemprego e alguns desafios atuais. 
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humano com sua própria ação impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material 

com a natureza”. O sujeito apropria-se dos recursos da natureza, transformando-a 

com o objetivo de satisfazer as necessidades humanas de um determinado contexto 

histórico. 

 Neste sentido ontológico, ressaltar-se que o trabalho possibilita satisfazer as 

necessidades humanas, através de mediações, porém comer, beber, dormir e 

respirar são necessidades orgânicas de qualquer espécie animal. Entretanto, 

 

 Ter um corpo não é uma necessidade humana, mas, vesti-lo com roupas já 
é uma necessidade exclusivamente humana. O sexo mediatizado pela 
paixão e pelo amor já é uma necessidade humana. Comer com talheres; 
dormir num colchão, numa cama e numa casa; beber água em um copo, já 
são necessidades humanas. Os talheres, o colchão, o copo, as roupas são 
objetos criados pelo trabalho humano e têm para o homem um valor de uso 
determinado. E tais objetos criados teleologicamente, mudam o homem, 
constroem e mudam a sua natureza, criando nele "uma segunda natureza 
ou uma natureza humanizada”. (WAMBIER, 2002) 

 

 Nessa relação mediada entre o homem (sujeito) e o seu objeto (natureza) 

constrói-se uma prévia ideação47, pois o trabalho é uma atividade teleologicamente 

direcionada, ou seja, o homem projeta anteriormente em sua mente o resultado da 

sua ação48. Portanto,  

 

  não basta prefigurar idealmente o fim da atividade para que o sujeito 
realize o trabalho; é preciso que ele reproduza, também idealmente, 
as condições objetivas em que atua (a dureza da pedra etc.) e possa 
transmitir a outrem essas representações [...] o sujeito se vê 
impulsado e estimulado a generalizar e a universalizar os saberes 
que detém. Ora, tudo isso requer um sistema de comunicação [...] o 
trabalho requer e propicia a constituição de um tipo de linguagem [a 
linguagem articulada] além de apreendida, é condição para o 
aprendizado. Através da linguagem articulada, o sujeito do trabalho 
expressa as suas representações sobre o mundo que o cerca. 
(BRAZ ; NETTO, 2007, p. 33) 

 
 

 Nesta perspectiva tem-se uma intencionalidade, que em sendo concretizada 

mediada pelo trabalho, mesmo não correspondendo ao projetado idealmente, 

permitirá a este homem se objetivar, na interação com os outros homens e com a 

                                                 
47Termo utilizado por Lukács. 
48 Segundo Lukács et al (1978, p.7), o “[...] essencial ao trabalho é que nele não apenas todos os 
movimentos, mas também os homens que o realizam, devem ser dirigidos por finalidades 
determinadas previamente”. Significa, uma intencionalidade, uma posição teleológica que se realiza, 

para Lukács et al (1981, p. 33), “[...] enquanto resultado adequado, idealizado e desejado da posição 

teleológica”, face a uma realidade ou situação que o homem nega idealmente. 
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natureza, e, a linguagem [a linguagem articulada] tem um papel fundamental nas 

relações de produzir e reproduzir as condições objetivas de trabalho, ao mesmo 

tempo compreender e apreender o real. Entende-se, portanto que pela mediação do 

trabalho, enquanto atividade de construção – expressão - transformação, que o 

homem, na sua cotidianidade, torna-se ser social49, humanizado, diferenciando-se 

de todas as formas não-humanas de existir. 

 Afirmar-se ainda, que o trabalho é considerado sempre uma atividade 

coletiva, onde o sujeito interage com outros, sendo esse caráter coletivo da 

atividade, conhecido como social, por conseguinte, o trabalho implica mais que a 

relação entre sociedade e natureza, é um processo de dupla transformação e 

objetivação, transforma-se a natureza através dos meios de trabalho e transforma-se 

o sujeito, ou seja, o homem, tornando-se um ser distinto do natural, o ser social50. 

 Entretanto, ressalta-se que o trabalho na sociedade capitalista perde seu 

sentido original de realização de suas necessidades, se torna assalariado e a sua 

força de trabalho se torna mercadoria para produção de outras, através do trabalho 

humano abstrato51, num processo onde o produto é alheio ao trabalhador; é o 

processo de alienação do trabalho que se inicia desde o momento da produção até o 

resultado, o produto. Assim, Antunes (2005, p.70) acrescenta que “o que significa 

dizer que, sob o capitalismo, o trabalhador não se satisfaz no trabalho, mas se 

degrada; não se reconhece, mas se nega.” 

 Destaca-se que o campo da sociologia do trabalho vem se dedicando ao 

estudo do mundo do trabalho contemporâneo sob a égide do capital mundializado e 

                                                 
49 A compreensão do ser social fundamenta-se numa ontologia do ser social fundada no trabalho, 
através do qual se dá a objetivação desse ser, que é social, segundo Luckács. Em uma de suas 
reflexões o mesmo autor afirma: “As formas de objetividade do ser social se desenvolvem, à medida 
que surge e se explicita a práxis social, a partir do ser natural, tornando-se cada vez mais claramente 
sociais. Esse desenvolvimento, porém, é um processo dialético, que começa com um salto, com o pôr 
teleológico do trabalho, não podendo ter nenhuma analogia na natureza. O fato de que esse 
processo, na realidade, seja bastante longo, com inúmeras formas intermediárias, não anula a 
existência do salto ontológico. Com o ato da posição teleológica do trabalho, temos em-si o ser social. 
O processo histórico da sua explicitação, contudo, implica a importantíssima transformação desse ser 
em–si num ser para-si; e, portanto, implica a superação tendencial das formas e dos conteúdos de 
ser meramente naturais em formas e conteúdos sociais mais puros, mais específicos” (LUKÁCS, 
1979, p.17). 

 
 
51 Marx enfatiza em suas reflexões que o processo de produção capitalista é, ao mesmo tempo, um 
processo de trabalho de produção de valores-de-uso, através do consumo de um trabalho específico 
(um trabalho concreto), e um processo de valorização que cria valores. Note-se, que não se trata, 
neste último caso, de um valor qualquer, mas de um valor excedente, a mais-valia, extraído do 
trabalho excedente, não pago (logo um trabalho abstrato). (MARX, 1980, p. 211). 
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financeiro, frente as suas repercussões em todo mundo, considerando-se as 

particularidades nacionais, regionais e setoriais. No capitalismo contemporâneo a 

era da acumulação flexível caracteriza, a partir da ruptura com o padrão fordista, 

profundas metamorfoses no modo de ser e de viver da classe que vive do trabalho. 

A propósito, Druck afirma: 

 

Na era da acumulação flexível, as transformações trazidas pela      
ruptura com o padrão fordista geraram outro modo de trabalho e de 
vida pautado na flexibilização e na precarização do trabalho, como 
exigências do processo de financeirização da economia, que 
viabilizaram a mundialização do capital num grau nunca antes 
alcançado. Houve uma evolução da esfera financeira, que passou a 
determinar todos os demais empreendimentos do capital, 
subordinando a esfera produtiva e contaminando todas as práticas 
produtivas e os modos de gestão do trabalho, apoiada centralmente 
numa nova configuração do Estado, que passa a desempenhar um 
papel cada vez mais de “gestor dos negócios da burguesia”, já que 
ele age agora em defesa da desregulamentação dos mercados, 
especialmente o financeiro e o de trabalho. (DRUCK, 2011, p.42) 

 

Nesse momento, o capital busca obter mais lucro principalmente por meio da 

especulação financeira, cuja meta é o curto prazo para os investimentos, operando 

processos ágeis de produção e de trabalho, e, obtendo o consentimento dos 

trabalhadores, os quais, sob as condições impostas pelo empregador, colaboram 

com essa lógica de precarização. A classe-que-vive-do-trabalho se redefine nesse 

processo, tornando-se trabalhadores descartáveis e obsoletos, requisitam-se então 

novos sujeitos, os trabalhadores flexíveis. Assim, para o capital obter acumulação 

desenfreada, desumana e sem limites usa como recursos a força e o consentimento, 

uma vez que: “a força se materializa principalmente na imposição de condições de 

trabalho e de emprego precárias frente a permanente ameaça de desemprego 

estrutural criado pelo capitalismo. Afinal, ter qualquer emprego é melhor do que não 

ter nenhum.” (DRUCK, 2011, p.47) Já o consenso se apresenta com a naturalização 

dos trabalhadores em admitir que os efeitos perversos do capitalismo são aceitáveis 

e imutáveis a nova situação, sem possibilidades de intervenção. 

Assim, a dinâmica do mercado de trabalho contemporâneo configurado como 

desestruturado manifesta repercussões nos mercados profissionais de diversas 

categorias que se inserem através do assalariamento de seus profissionais fruto das 

transformações; das tendências e rebatimentos do mundo do trabalho; das 

repercussões do papel do Estado e sua (des) proteção social em defesa da 
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desregulamentação dos mercados, manifestando o compromisso com os interesses 

da burguesia; e do consentimento dos trabalhadores frente ao enfraquecimento dos 

sindicatos. Nesse processo complexo há o redesenho da “classe-que-vive-do 

trabalho”, que pressupõe uma concepção ampliada, incluindo todos os trabalhadores 

que não dispõem dos meios de produção e vendem sua força de trabalho. São os 

assalariados, os denominados produtivos, que participam diretamente do processo 

de criação de mais-valia e da valorização do capital, e os improdutivos “cujos 

trabalhos não criam diretamente mais-valia, uma vez que são utilizados como 

serviço, seja para uso público, como os serviços públicos, seja para uso capitalista.” 

(ANTUNES, 2007, p.21) e também os desempregados. 

Nesse momento de crise do capital, na era da acumulação flexível, a 

precarização do trabalho como estratégia de dominação é: 

 
 
Compreendida como processo social constituído pela amplificação e 
institucionalização da instabilidade e da insegurança, expressa nas 
novas formas de organização do trabalho – onde a 
terceirização/subcontratação ocupa um lugar central – e no recuo do 
papel do Estado como regulador do mercado de trabalho e da 
proteção social através das inovações da legislação do trabalho e 
previdenciária. Um processo que atinge todos os trabalhadores, 
independentemente de seu estatuto, e que tem levado a crescente 
degradação das condições de trabalho, da saúde (e da vida) dos 
trabalhadores e da vitalidade da ação sindical.  (DRUCK; MONY, 
2007, p. 31). 
 
 

Destaca-se, ainda, que o processo de precarização é considerado por 

estudiosos como um fenômeno velho e novo, está presente desde a época de 

organização artesanal do trabalho, no século XVI na Inglaterra e França, em sua 

manifestação de terceirização-subcontratação52. Então com o avanço do capitalismo 

industrial e a constituição das fábricas no contexto da Revolução Industrial, 

principalmente na Inglaterra, identifica-se no chão das fábricas têxteis, o trabalho 

realizado sob precárias condições, considerado como semi-escravo, em ambientes 

insalubres, com longas jornadas de trabalho, de no mínimo de 15 horas, 

especialmente para mulheres e crianças e o salário miserável. Essa classe operária 

surgia sob condições precárias de trabalho e durante o decorrer do século XIX, com 

a formação e consolidação do trabalho assalariado e o avanço do capitalismo 

                                                 
52A lógica é a subordinação dos artesãos e a sua proletarização, configurando na destituição dos 
direitos de propriedade sobre a produção e sobre o trabalho. 
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industrial só foi possível mudanças através das lutas operárias, com a constituição 

de novas conjunturas, onde o Estado passou a regular o mercado de trabalho com 

legislações trabalhistas e “alguma proteção social aos trabalhadores, especialmente 

aos mais pobres.” (DRUCK; MONY, 2007). São essas condições precárias do 

trabalho do século XIX que, infelizmente, ressurgiram em diversos países e 

continentes a partir da deslocalização ou subcontratação internacional. 

Sob as condições de trabalho do século XX, identificam-se mudanças em sua 

configuração, uma vez que em alguns países europeus vivenciaram após a crise de 

1929 e da segunda guerra mundial, a constituição dos Estados de Bem-Estar 

Social53. Nessa ordem coube ao Estado implementar políticas sociais para o 

atendimento das reivindicações dos trabalhadores e minimizar os efeitos 

devastadores do capitalismo. Houve melhoria de salários, das condições de trabalho 

para a classe operária, exceto para mulheres, jovens e trabalhadores migrantes, que 

permaneceram sob as condições precárias no fordismo. Como experiência dos 

países desenvolvidos ressalta-se a França.  

No caso brasileiro, como não se teve a experiência de um Estado de Bem-

Estar Social, a classe operária foi reconhecida no cenário principalmente a partir dos 

anos de 1930 do século XX, com suas reivindicações sendo atendidas pelo Estado 

pelo viés da disciplinarização do trabalho, mantendo-se o movimento operário sob o 

controle do Estado. Movimento que denunciou a precarização do trabalho da classe 

operária emergente, em face do pauperismo e de relações de trabalho herdadas do 

sistema escravocrata, apresentando uma composição de trabalhadores de origem 

rural, de elevados contingentes de mulheres, crianças e de imigrantes inseridos no 

novo contexto de industrialização do país, que até então, era predominantemente 

agrícola e exportador (produção de cafeicultura).Ressalta-se que antes de 1930 

houve episódios de greves, devido a escassez de ocupações com uma crescente 

procura, assim “ o papel fundamental do Estado era  disciplinar o antagonismo das 

classes, evitando, de um lado, a pauperização e, de outro a subversão da ordem 

capitalista em formação.” (IANNI, 2004, p.136) 

Nas últimas duas décadas do século XX, o mundo é contaminado por uma 

crise devastadora do capital sob a mundialização financeira, formatando um novo 

modo do trabalho e de vida. (DRUCK; MONY, 2007) afirmam que: 

                                                 
53Eles são resultado do pacto estabelecido entre os trabalhadores através de suas organizações 
políticas e sindicatos e entre os capitalistas (DRUCK; MONY, 2007). 
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Trata-se de uma rapidez inédita do tempo social, que parece não 
ultrapassar o presente contínuo, um tempo sustentado na 
volatilidade, efemeridade e descartabilidade, sem limites, de tudo o 
que se produz e, principalmente, dos que produzem: os homens e 
mulheres que vivem do trabalho. 
 

Em meio a esse contexto, o debate contemporâneo acerca da precarização 

do trabalho no Brasil refere-se essencialmente aos impactos da flexibilização 

generalizada em todos os espaços, particularmente no âmbito do trabalho ( em que 

vivem homens e mulheres que vivem do trabalho), com a flexibilização dos 

processos de trabalho, do mercado de trabalho, das leis trabalhistas e dos 

sindicatos, constituindo-se em estratégia das empresas para o fortalecimento do 

padrão de acumulação flexível. 

As formas precárias de inserções passam a ser predominante como recurso a 

flexibilização, com contratos temporários e subcontratação de terceiros em diversas 

modalidades54. Essas formas precárias de inserção encontram sustentação tanto no 

mercado que impõem aos capitalistas estratégias de competividade, quanto pelo 

Estado com a adoção de politicas de cunho neoliberal e as reformas realizadas na 

legislação trabalhista. Há um ambiente propício e adequado à precarização, 

sobretudo a partir do desmonte da legislação social trabalhista e a retirada do 

Estado com a desproteção social; há, portanto, maior extração do sobretrabalho. 

No processo do trabalho, a flexibilização se apresenta com jornadas móveis 

(com banco de horas, onde o trabalhador tira folgas pelas horas extras), 

remuneração com salários flexíveis, (sendo constituída com uma parte fixa e outra 

variável, dependendo da produtividade, horas extras, prêmios, bônus etc.,) e nas 

formas de gestão e organização do trabalho onde há um rigoroso controle sobre o 

trabalho, inspirado no toyotismo55. 

                                                 
54 Segundo Antunes (2005), Mais de um bilhão de homens e mulheres sofrem com as consequências 
da precarização do trabalho. Outras centenas de milhões vivem em condições ainda piores, tendo 
seu cotidiano moldado pelo desemprego estrutural. Nos países do Norte, que um dia chamamos de 
Primeiro Mundo, se preservam alguns resquícios da seguridade social, herança da fase (quase 
terminal) do Welfare State. Nos países do Sul, que nunca conheceram o Estado de bem-estar social, 
os homens e mulheres disponíveis para o trabalho oscilam entre a busca quase inglória do emprego 
e a submissão diante de qualquer oferta. 
55Através do surgimento dos círculos de controle de qualidade – CCQ, novas formas de envolvimento 
dos trabalhadores, “a subsunção real da subjetividade operária pela lógica do capital”, o sistema de 
produção just-in-time e kanban, novas formas de subcontratação e terceirização da força de trabalho, 
as transferências de unidades produtivas sob a lógica da competitividade internacional, para outros 
locais em busca de isenção de impostos e mão-de-obra mais barata. (ANTUNES, 2007) 
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Com a desestruturação e fragmentação do mercado brasileiro, a precarização 

estrutural do trabalho apresenta-se sob diversas manifestações, entre elas a 

flexibilização e a sua principal dimensão,  a terceirização e o desemprego estrutural. 

Assim o trabalho contratado e regulamentado do século XX é substituído pelo 

empreendorismo, cooperativismo, trabalho atípico, trabalho voluntário, terceirizado, 

subcontratados, part-time entre outras formas que se expandem em todo mundo 

globalizado. 

Neste quadro, as respostas formuladas pelo capital para superar a crise 

estrutural, em sua mais cruel forma, o desemprego estrutural, que vem atingindo 

milhões de desempregados no mundo globalizado, não conseguiu através de 

reformas de cunho neoliberal realizar a queda do desemprego. Mesmo em alguns 

momentos, entre os anos de 2004 a 2008 do século XXI tenha-se registrado 

elevação no número de empregos, esses índices foram caracterizados pela 

precarização. Nesta compreensão, de acordo com dados da Pesquisa Nacional de 

Amostra por Domicílios – PNAD 2009, 

 
havia 101,1 milhões de pessoas economicamente ativas no Brasil, 
com 8,4 milhões de desempregados e mais 8,2 milhões de pessoas 
com ocupações sem remuneração. Ou seja, são 16,6 milhões de 
pessoas (16,4%) economicamente ativas que estavam fora do 
mercado de trabalho. 
Quando se analisa a distribuição das pessoas ocupadas com 
remuneração monetária, elas eram em 2009, no Brasil, 84,5 milhões, 
dos quais 43,5 milhões sem carteira assinada10 e, portanto, sem os 
direitos trabalhistas garantidos pelo emprego 
formal, representando 51% dos ocupados com remuneração. Desse 
conjunto de trabalhadores sem carteira assinada, 80% não 
contribuem para a previdência social. Isso significa que estão sem 
nenhuma proteção social e trabalhista. 
Ao se agruparem os 16,6 milhões de desempregados e sem 
remuneração com os 43,5 milhões sem carteira assinada, teremos 
60,1 milhões de pessoas em condições precárias no que se refere 
aos direitos básicos do trabalho assalariado, segundo a 
regulamentação das leis brasileiras, o que representa 59% das 
pessoas economicamente ativas.  
 

Em meio a esse contexto, a análise deve ser pautada na melhoria da 

qualidade dos empregos ofertados, observando-se os tipos de contratos, os salários, 

remuneração e a retomada de legislação trabalhista com proteção ao trabalhador, 

além do incentivo a organização politica dos trabalhadores, com a consciência de 

classe para si.  
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Questiona-se ainda, como essa precarização pode ser evidenciada no 

contexto com profundas metamorfoses no mundo do trabalho? As estudiosas, 

Franco e Druck (2009) utilizaram-se do conceito de precarização social do trabalho e 

organizaram uma tipologia da precarização para analisar a situação brasileira. E, 

neste sentido, afirmam: 

 
A Precarização Social do Trabalho, compreendida como um 
processo em que se instala– econômica, social e politicamente – 
uma institucionalização da flexibilização e da precarização moderna 
do trabalho, que renova e reconfigura a precarização histórica e 
estrutural do trabalho no Brasil, agora justificada pela necessidade de 
adaptação aos novos tempos globais [...]. 
O conteúdo dessa (nova) precarização está dado pela condição de 
instabilidade, de insegurança, de adaptabilidade e de fragmentação 
dos coletivos de trabalhadores e da destituição do conteúdo social do 
trabalho. Essa condição se torna central e hegemônica, contrapondo-
se a outras formas de trabalho e de direitos sociais duramente 
conquistados em nosso país, que ainda permanecem e resistem. 

 

O primeiro tipo da precarização do trabalho: vulnerabilidade das formas 

de inserção e desigualdades sociais  

No Brasil, houve a construção de um mercado de trabalho heterogêneo, 

segmentado, marcado por uma vulnerabilidade estrutural e com formas de inserção 

(contratos) precárias, sem proteção social, cujas formas de ocupação e o 

desemprego ainda revelam, em 2009, um alto grau de precarização social. 

 
Entretanto, em 2009, permanece um alto nível de desigualdade e de 
discriminação no mercado de trabalho, especialmente em relação às 
mulheres, aos negros e aos jovens, que continuamos segmentos 
mais precários de todos os trabalhadores. A taxa de desemprego das 
mulheres era de 11,1% contra 8,3% da dos homens; o desemprego 
dos jovens negros era de 18,8% e dos jovens brancos de 16,5%. 
Além dessa desigualdade étnica e de gênero, há também uma brutal 
diferença geracional, pois a situação de desemprego dos jovens é a 
mais grave de todas. Em 2009, quando a taxa total de desemprego 
era de 8,3%, os jovens desempregados entre 15 e 24 anos 
correspondiam a 18%. Entre as mulheres jovens, a situação é ainda 
pior: 22,4% de desempregadas. E havia 15,9%, ou 2,1 milhões de 
jovens entre 15 e 24 anos que não estudavam nem trabalhavam. 

 
Segundo tipo de precarização: intensificação do trabalho e terceirização 
 

Esse tipo de precarização social é encontrado nos padrões de gestão e 

organização do trabalho através da intensificação do trabalho, com a: 
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 (imposição de metas inalcançáveis, extensão da jornada de trabalho, 
polivalência, etc.) Sustentada na gestão pelo medo, na discriminação 
criada pela terceirização, que tem se propagado de forma epidêmica, 
e nas formas de abuso de poder, através do assédio moral, que tem 
sido amplamente denunciado e objeto de processos na Justiça do 
trabalho e no Ministério Público do Trabalho. 

 

Terceiro tipo de precarização social: insegurança e saúde no trabalho 

O terceiro tipo de precarização social refere-se às condições de (in) 

segurança e saúde no trabalho, como resultado dos padrões de gestão, que 

desrespeitam o necessário treinamento, as informações sobre riscos, as medidas 

preventivas coletivas, entre outras. Caracteriza-se na busca desenfreada por maior 

produtividade a qualquer custo, inclusive de vidas humanas.  

Um importante indicador dessa precarização é a evolução do número 
de acidentes de trabalho no país, mesmo que reconhecidamente 
sejam estatísticas sub-registradas. Em 2001, foram registrados 340,3 
mil acidentes no país e, em 2009, eles atingiram o número de 723,5, 
ou seja, um aumento de 126% em 9 anos. 

 
 

Quarto tipo de precarização social: perda das identidades individual e coletiva 

Esse tipo de precarização social está presente na condição de desempregado 

e na ameaça permanente da perda do emprego, onde o trabalhador não percebe 

sua identidade individual e coletiva, não cria vínculos e se torna o único responsável 

pelo seu sucesso e empregabilidade.  

 

Quinto tipo de precarização do trabalho: fragilização da organização dos 

trabalhadores 

Esse tipo de precarização é identificado nas dificuldades da organização 

sindical e das formas de luta e representação dos trabalhadores, “decorrentes da 

violenta concorrência entre eles próprios, da sua heterogeneidade e divisão, 

implicando uma pulverização dos sindicatos, criada, principalmente, pela 

terceirização.” Embora haja movimentos de resistência, porém é considerada “uma 

resistência de tipo dispersa, fragmentada ou adaptada”. 

 

Sexto tipo de precarização social do trabalho: a condenação e o descarte do 

Direito do Trabalho 

Atualmente vivencia-se uma “crise do Direito do Trabalho”. O debate entre 

profissionais e estudiosos que ora defendem o direito ao trabalho como sistema 
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protetor em defesa das desigualdades dos trabalhadores que exige mais direito e 

proteção social e outros que, em nome dos princípios liberais, afirmam o respeito à 

individualidade do trabalhador, que deve ser independente do Estado.  

Assim, as manifestações e tipos de precarização social e do trabalho 

repercutem de formas diversas de acordo com o contexto sócio-histórico e cultural 

de cada país, como também da organização política e sindical dos trabalhadores no 

enfrentamento a ação devastadora e sem limites do capital.  

Ressalta-se ainda, como exemplos de resistência, a ação das instituições 

como o Ministério Público do Trabalho – MPT e o Ministério do Trabalho e Emprego 

– MTe, que através de seus agentes vêm atuando com compromisso e seriedade 

sobre denúncias oriundas de relações contratuais formais, contratos terceirizados e 

até formas ainda existentes de exploração do trabalho infantil e do trabalho  escravo, 

no sentido de impor limites a exploração do capital, através do cumprimento da 

legislação trabalhista vigente. 

Ainda temos os sindicatos que têm manifestado oposição,  principalmente à 

terceirização e a sua institucionalização, denunciando as perdas salariais e prejuízos 

dos trabalhadores contribuindo assim para romper com a falácia de que a 

flexibilidade da legislação trabalhista irá preservar os empregos. Citando Antunes 

(2010): Mas seria suficiente lembrar que nos Estados Unidos, Inglaterra, Espanha e 

Argentina, para dar alguns exemplos, essa flexibilização foi intensa e o desemprego 

só vem aumentando. 

Então o capital global busca aumentar a extração do sobretrabalho, dilacerar 

a destituição dos direitos trabalhistas tão dificilmente conquistados pela classe 

trabalhadora e ampliar as formas de precarização do trabalho no mundo 

contemporâneo. (ANTUNES, 2010). 

Essas novas formas de precarização vão incidir sobre o mercado de trabalho 

da classe trabalhadora, que ganha nova configuração. São todos os homens e 

mulheres que vivem da venda de sua força de trabalho, através do assalariamento e 

não possuem os meios de produção, incluindo ainda os trabalhadores 

desempregados. Acrescenta-se ainda que: 
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Não fazem parte da classe trabalhadora moderna os gestores     do 
capital, pelo papel central que exercem no controle, gestão e sistema 
de mando do capital. Estão excluídos também os pequenos 
empresários, a pequena burguesia urbana e rural que é proprietária e 
detentora, ainda que em pequena escala, dos meios de sua 
produção. E estão excluídos também aqueles que vivem de juros e 
da especulação. (ANTUNES, 2007, p.21). 

 
 

Note-se que esse fenômeno da precarização também atinge o assistente 

social, na sua condição de trabalhador assalariado que se insere no mercado de 

trabalho atual e tem no exercício profissional, em níveis e graus distintos 

dependendo dos espaços sócio-ocupacionais no qual se insere, as diversas 

manifestações da precarização, sendo essas expressas pela: 

 

Desregulamentação do trabalho, mudanças na legislação trabalhista, 
subcontratação, 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. (GUERRA, 2010, p. 719). 

 

 

Algumas tendências que surgem no universo do trabalho do assistente social, 

enquanto inserido na divisão social e técnica do trabalho, como exemplo, segundo 

Guerra (2010, p.718) tem-se a busca por atualização profissional na ilusão de 

garantir o emprego, dar respostas imediatas, sendo o responsável por sua 

empregabilidade, porém frequentando “cursos sem qualidade, aligeirados ou 

voltados para a habilitação no domínio do instrumental.”  

Modalidades contratuais diferentes para um conjunto de assistentes sociais 

que trabalham e desenvolvem as mesmas atividades, estabelecendo-se “a 

fragmentação da categoria e desagregação profissional.” Acredita-se que essa 

tendência dificulta a organização coletiva dos assistentes sociais. 

O aumento de profissionais que possuem mais de um vínculo empregatício e 

a inserção em duas ou mais politicas sociais. Situações que demonstram a busca 

dos profissionais em garantir renda mensal satisfatória as suas necessidades 

sociais.  

Extensão de jornadas de trabalho, principalmente quando o assistente social 

ocupa cargo de coordenador, chefe, ou seja, gestor de algum setor, departamento. 
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A Rotatividade no emprego, gerada pela insegurança no trabalho; 

A terceirização sob a forma de assessoria; organizando-se em cooperativas 

multiprofissionais; profissionais que são remunerados por projetos elaborados, 

prestação por serviços realizados a entidades públicas, associações , entre outros.  

A precarização é observada pela ausência do pagamento de outros encargos 

sociais e previdenciário pelo serviço prestado, deslocamento precário para 

realização das atividades, intensificação na programação, entre outras situações. 

E a descontinuidade nas ações desenvolvidas no exercício profissional em 

regime de plantões, com a formulação de respostas imediatas, caracterizadas como 

pontuais, onde o profissional não percebe a totalidade das situações vivenciadas. 

Assim, o processo da precarização e suas diversas manifestações 

contemporâneas repercutem no exercício profissional do assistente social e traz as 

seguintes reflexões para análise: demarca-se a inserção do profissional numa 

cultura do trabalho que degrada o homem e a natureza, que se contrapõe ao projeto 

ético-político profissional, como também a um projeto de sociedade emancipatória e 

a violação de direitos ao qual o assistente social é submetido, além do adoecimento 

do mesmo causado pelo stress e intensificação do trabalho. O universo do trabalho 

requisita um perfil profissional adaptado à lógica do mercado, ágil, flexível, 

desarticulado politicamente, polivalente e multifuncional. 

 
 
3 A EXPANSÃO DO MERCADO DE TRABALHO PARA O SERVIÇO SOCIAL NO 

PÓS SUAS X PRECARIZAÇÃO NAS RELAÇÔES E CONDIÇÔES DE TRABALHO 

 

3.1 A EXPANSÃO DO MERCADO TRABALHO NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL NO PÓS-SUAS X PRECARIZAÇÃO NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO 

ASSISTENTE SOCIAL  

 
 

A expansão do mercado de trabalho para o Assistente Social configura-se 

numa lógica perversa, pois a categoria vislumbra as conquistas asseguradas, 

mesmo que tardias do reconhecimento da Seguridade Social como sistema de 

proteção social e das regulações da política de Assistência Social e da Saúde com 

seus respectivos sistemas de gestão, o Sistema Único de Saúde - SUS e o Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS, responsáveis por diversos espaços sócio 
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ocupacionais para inserção profissional, entretanto apresentando-se sob precárias 

condições e relações de trabalho. Boschetti (2011, p.558) assinala que: 

 

A implantação e a expansão do Sistema Único de Saúde (SUS) e do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) foram decisivas para a 
ampliação do mercado de trabalho para assistentes sociais, sendo 
estas as politicas sociais que atualmente mais incorporam 
profissionais nas três esferas de governo. As condições de 
implementação desses dois sistemas públicos, bem como de política 
de Previdência Social, são responsáveis, contudo, por uma forma de 
expansão do mercado de trabalho que, não necessariamente, 
assegura as relações e condições de trabalho defendidas pelo 
Serviço Social brasileiro nos últimos trinta anos com base no Projeto 
Ético, Político Profissional.  

.  
 Para tanto, é necessário perceber as principais tendências da dinâmica do 

mercado de trabalho brasileiro configurada entre o fim do século XX e inicio do 

século XXI, que vão incidir nas condições e relações sociais por meio das quais se 

realiza o exercício profissional do assistente social, na contemporaneidade. Esses 

profissionais atuam em diversos espaços sócio-ocupacionais, tendo no âmbito das 

políticas sociais, seu campo de trabalho privilegiado em resposta as diferentes 

expressões da questão social e, dentro dos marcos da legislação profissional, 

passam a identificar, a dar significado e direção às competências profissionais 

cotidianas, acompanhando o movimento da profissão no contexto da realidade social 

em que a profissão transita e se materializa. 

Nessa reconfiguração dos espaços ocupacionais, independente de sua 

natureza, sejam eles resultantes da ação do empresariado, dos segmentos 

específicos da sociedade civil, os oriundos das políticas sociais do Estado, bem 

como os acionados pela organização das classes trabalhadoras, “todos eles são 

sujeitos ao impacto das tensões de classe, através de mediações específicas” 

(IAMAMOTO, 2009, p.344).  

Mas os espaços ocupacionais refratam ainda as particulares 
condições e relações de trabalho prevalentes na sociedade brasileira 
nesses tempos de profunda alteração da base técnica da produção 
com a informática, a biotecnologia, a robótica e outras inovações 
tecnológicas e organizacionais, que potenciam a produtividade e a 
intensificação do trabalho. É esse solo histórico movente que atribui 
novos contornos ao mercado profissional de trabalho, diversificando 
os espaços ocupacionais e fazendo emergir inéditas requisições e 
demandas a esse profissional, novas habilidades, competências e 
atribuições. Mas ele impõe também específicas exigências de 
capacitação acadêmica que permitam atribuir transparências às 
brumas ideológicas que encobrem os processos sociais e alimentem 
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um direcionamento ético-político e técnico ao trabalho do assistente 
social capaz de impulsionar o fortalecimento da luta contra-
hegemônica comprometida com o universo do trabalho. 
(IAMAMOTO, 2009, p.343) 
 

Nesse sentido, ratifica-se que o mercado profissional impõe novas 

requisições, demandas, habilidades, competências, atribuições e exigências de 

atualização profissional ao assistente social para o desenvolvimento de seu trabalho 

profissional, sendo o mercado considerado o regulador das relações sociais sob a 

lógica do capital. Assim sendo, é no espaço sócio-ocupacional reconfigurado, campo 

de tensões para o exercício profissional do assistente social, trabalhador 

assalariado, que evidencia-se o dilema entre as orientações do projeto ético-político 

profissional e as condições reais para o trabalho profissional cotidiano, no 

atendimento a uma população usuária dos serviços ofertados pelas políticas sociais. 

No que se refere à configuração do mercado de trabalho nacional para o 

assistente social, inserido em diferentes espaços ocupacionais, ressalta-se que a 

última pesquisa realizada foi no ano de 2004, com dados coletados pelo Conjunto 

CFESS-CRESS56, a qual objetivou: elaborar um perfil do profissional de Serviço 

Social57 em atividade no Brasil e como objetivos específicos: mapear o universo dos 

assistentes sociais nos âmbitos estadual, regional e nacional e traçar o perfil atual 

do profissional de Serviço Social.58 

Neste estudo, priorizam-se os resultados referentes às relações de trabalho 

do assistente social inserido no mercado de trabalho na área do Serviço Social, 

                                                 
56Pesquisa realizada em parceria CFESS /UFAL intitulada: Assistentes Sociais no Brasil: 
Elementos para o estudo do perfil profissional 
57 Conforme os resultados obtidos, o perfil predominante da categoria de Assistente Social inserido no 
mercado de trabalho no Brasil é de uma categoria predominantemente feminina (97%), com idade 
entre 35 a 44 anos, (38%) de religião católica praticante, (67,65%), que se reconhece como sendo 
branca, (72,14%), de orientação sexual heterossexual (95%) e a maioria é casada, (53%) entretanto, 
44% dos entrevistados declararam não ter filhos seguidos de 24% que constituem uma prole de dois 
filhos. 
58O relatório dessa pesquisa foi estruturado: 1 - Perfil geral dos assistentes sociais, no qual são 
apresentados os indicadores sobre sexo, idade, religião, pertença étnico-racial, orientação sexual, 
situação conjugal e número de filhos; 2 - Relações de trabalho do assistente social, com os 
indicadores sobre: quantidade e tipo de vínculos empregatícios, natureza da instituição em que atua, 
renda individual, renda familiar, carga horária de trabalho, cargo, local de trabalho x local de moradia, 
formação profissional; 3 - Conhecimento da legislação profissional, abordando o conhecimento sobre 
a lei de regulamentação da profissão, as diretrizes curriculares para o curso de Serviço Social e o 
código de ética da profissão; 4 - Participação política dos assistentes sociais envolvendo a 
participação em alguma atividade política, o tipo de movimento, a freqüência, situação/posição 
ocupada nos movimentos e a participação em conselhos de direitos ou de políticas sociais. 
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observando como se apresenta essa configuração do mercado em âmbito nacional e 

na região nordeste do país.  

 Inicialmente em relação a quantidades de vínculos empregatícios na área 

do serviço social têm-se os seguintes resultados: Em âmbito nacional a grande 

maioria dos profissionais (77,19%) possui apenas um vínculo empregatício, 

entretanto a ausência de vínculos aparece ocupando o segundo lugar (11,74%), o 

que representa um número significativo de profissionais não inseridos no mercado 

de trabalho na área do Serviço Social. No Nordeste temos 75,80% com apenas um 

vínculo, em segundo lugar temos o percentual de 13,70% de profissionais que 

possuem vínculo duplo e somente 10,50% estão fora do mercado.  

Em relação à natureza da instituição do principal vínculo empregatício: a 

pesquisa confirma em nível nacional a tendência histórica de inserção do Serviço 

Social na esfera pública estatal (78,16%)59e no nordeste registra-se o percentual de 

75%, sendo (34%), referente a absorção no âmbito municipal e (26%) nas 

instituições públicas estaduais. Registra-se, portanto, uma tendência de expansão 

do mercado de trabalho, para a execução dos serviços nos municípios, devido à 

descentralização das políticas sociais ocorrida desde meados dos anos 1990, com a 

aprovação de leis orgânicas da saúde e assistência social. 

Em relação ao tipo de vínculo empregatício que os assistentes sociais 

mantêm com essas instituições empregadoras, na pesquisa foi constatado como 

principal vínculo junto ao serviço público, o de estatutário com (55,68%) e na região 

Nordeste corresponde a (47,45%). Assim, nessa região os dados revelam que se a 

principal natureza do empregador é de (75%) em instituições públicas estatais, 

desse percentual apenas (47,45%) são estatutários então os vínculos empregatícios 

desses profissionais encontram-se precarizados.  Ressalta-se que (26,53%) dos 

assistentes sociais possuem vínculos como celetistas, (12,24%) como serviços 

prestados e (11,73%) como contrato temporário.  

Em relação à carga horária temos: no nível nacional, há predominância de 

carga horária de 40 horas (50,70%), seguida pela de 30 horas (28,65%) semanais e 

no nordeste brasileiro foi identificado que (36,73%) dos profissionais possuem carga 

                                                 
59 Esse percentual representa o somatório dos percentuais das instituições públicas municipais, 
estaduais e federais. 
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horária de 40horas e (33,16%) com 30 horas semanais, segundo relatório da 

pesquisa: 

 
Cruzando os resultados da carga horária de trabalho com a natureza 
institucional, pode-se perceber que a carga de 40 horas é mais incidente 
nas instituições públicas municipais e a de 30 horas nas estaduais, que 
também possui os maiores índices da carga de 24 horas. Nas instituições 
privadas – nas do Terceiro Setor e nas empresas – prevalece a carga de 40 
horas; nas empresas estão os maiores índices de profissionais com carga 
horária superior a 40 horas.(CFESS /UFAL, 2005) 

 

No que se refere à renda profissional prevalece nacionalmente o salário 

entre 4 a 6 SM60, entre R$ 960,00 a R$1.440,00 que corresponde a (45,19%) 

constata-se essa mesma faixa salarial na região nordeste com percentual de 

(42,35%), seguida de (27,55%) de profissionais que recebem até 3 SM e pelos 

13,78% que recebem mais de 9 SM (quarto lugar). 

Outro dado relevante é com relação à formação profissional atual dos 

assistentes sociais, (55,34%) possuem apenas a graduação, em segundo lugar 

(36,26%) são especialistas e na região nordeste (47,37%) corresponde aos 

profissionais graduados e (40,64%) é o maior percentual de especialistas do 

universo da pesquisa.  

Portanto, o resultado dessa pesquisa reflete o redesenho do mercado 

profissional circunscrito no contexto de uma nova morfologia do mundo do trabalho, 

fruto de uma reestruturação produtiva orquestrada pelas políticas neoliberais, na 

reforma e contrarreforma do Estado, um estado mínimo para a classe trabalhadora e 

máximo para a classe dominante, expresso nas políticas de ajuste fiscal, 

(privatização, sucateamento, diminuição dos gastos públicos), na desproteção social 

e no desemprego estrutural. O tom especialmente a partir dos anos 1990 é a 

desregulamentação das relações de trabalho, a flexibilização e diferentes formas de 

precarização do trabalho. Portanto,  

 
Essa dinâmica de flexibilização/precarização atinge também o 
trabalho do assistente social, nos diferentes espaços institucionais 
em que se realiza, pela insegurança do emprego, precárias formas 
de contratação, intensificação do trabalho, aviltamento dos salários, 
pressão pelo aumento da produtividade e de resultados imediatos, 
ausência de horizontes profissionais de mais longo prazo, falta de 
perspectivas de progressão e ascensão na carreira, ausência de 
políticas de capacitação profissional, entre outros. (RAICHELIS, 
2011, p.420) 

                                                 
60 Ressalta-se que o SM – salário mínimo na época da pesquisa era de R$ 240,00 (maio-2004) 
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Logo, na particularidade das condições e relações de trabalho nesse 

contexto, enfatizam-se algumas tendências, tais como: a queda nos empregos na 

esfera estadual e federal, com o crescimento e expansão na esfera municipal em 

virtude da descentralização das políticas sociais previstas na Constituição Federal 

de 1988; privatização de órgãos públicos; demissão voluntária de funcionários; as 

demandas trabalhistas que envolvem remuneração sendo composto por 

vencimentos básicos, gratificações e restituições de titulação, plano de cargos e 

carreiras, plano de capacitação e qualificação profissional. Ademais, a reafirmação 

da contratação no serviço público dar-se-á pela criação dos cargos por lei e 

respectiva nomeação dos candidatos aprovados em concursos públicos vigentes, já 

no setor privado há necessidade de estabelecer um contrato de trabalho pautado 

nos direitos sociais. 

Entretanto, essa pesquisa nacional sobre o perfil profissional do Assistente 

Social necessita de atualização, principalmente porque seus dados são referentes 

ao ano de 2004, antes da implantação do SUAS e de sua expansão nacional de 

serviços, programas, projetos e benefícios, como também é anterior a aprovação da 

PLC n. 152/2008 que define a jornada máxima de trabalho dos assistentes sociais 

em 30 horas semanais sem redução salarial61.  

Note-se, portanto, que a expansão desse mercado de trabalho no campo da 

assistência social deve-se em particular a configuração do novo mecanismo de 

gestão adotado, a partir do ano de 2005, com a implantação do SUAS, sinalizado 

desde a aprovação da LOAS em 1993, ou seja, a criação do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS62, efetivou uma das deliberações aprovadas na III 

Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em 2003, que orientava a 

implantação do SUAS de forma descentralizada, regionalizada e hierarquizada63. 

                                                 
61 Projeto de Lei nº 152/2008 de autoria do Mauro Nazif (PSB‑RO), aprovado no plenário do Senado 

Federal, em Brasília (DF) no dia 3 de agosto e sancionado pelo Presidente Luis Inácio Lula da Silva 
no dia 26 de agosto de 2010.  
62 E o conjunto de regulações necessárias tais como: a Política Nacional de Assistência Social – 
PNAS, a Norma Operacional Básica NOB/SUAS – aprovada em julho de 2005, a Norma Operacional 
Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS, aprovada 
em 2006 e a lei de criação do SUAS, Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011. 
63A proposta do SUAS deve: 
a)definir competências, atribuições, fontes e formas de financiamento nas três esferas de governo 
bem como a definição de serviços regionais e municipais de Assistência Social, com participação 
popular e aprovação dos Conselhos, definindo competências, atribuições, fonte e formas de 
financiamento dos três níveis de governo, acompanhado da implementação de Centros/Unidades 
Municipais e regionais de Assistência Social; 
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Conforme a Lei do SUAS, ou seja, a Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011, que altera 

a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da 

Assistência Social, e determina que: 

 
Art. 6ºA gestão das ações na área de assistência social fica 
organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, 
denominado Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com os 
seguintes objetivos: 
I - consolidar a gestão compartilhada, o co-financiamento e a 
cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo 
articulado, operam a proteção social não contributiva; 
II - integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos 
e benefícios de assistência social, na forma do art. 6ºC; 
III - estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na 
organização, regulação, manutenção e expansão das ações de 
assistência social; 
IV - definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais 
e municipais; 
V - implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na 
assistência social; 
VI - estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios; e 
VII - afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. 
§ 1º As ações ofertadas no âmbito do Suas têm por objetivo a 
proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice e, como base de organização, o território. 
§ 2º O Suas é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos 
conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de 
assistência social abrangidas por esta Lei. 
§ 3º A instância coordenadora da Política Nacional de     Assistência 
Social é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
(BRASIL, 2011). 

 

Assim, desde o ano de 2004 há no campo da Assistência Social um processo 

de mudanças significativas com a gestão e a regulação, expressas nos seguintes 

dispositivos: a) por meio da criação do SUAS; b) na política nacional de assistência 

(PNAS aprovada em 15 de outubro de 2004); c) na Norma Operacional Básica (NOB 

/SUAS 15 de julho de julho de 2005, que materializa os fluxos de gestão do SUAS); 

d) na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB-RH /SUAS aprovada 

em 13 de dezembro de 2006), na Tipificação Nacional de Serviços 

                                                                                                                                                         
b) garantir monitoramento e avaliação; 
c) avaliar a possível implementação ou não de consórcios, conforme a complexidade das situações 
sociais; 
d) assegurar a articulação de fluxo de informação; 
e) romper com a verticalidade de ações planejadas e financiadas pela esfera federal a partir do 
repasse automático de recursos fundo a fundo. 
Esferas: federal, estadual e municipal. 
 



64 

 

Socioassistenciais (datada de novembro de 2009) e f) na recente aprovação da Lei 

do SUAS, (Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011 que altera a Lei no 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social). 

 Embora se reconheça os avanços obtidos pela dimensão legal, na 

compreensão da Política de Assistência Social, enquanto política pública e na 

proposta de gestão implantada pelo MDS, isso só não basta, não é suficiente, pois o 

desafio presente é a sua materialidade nos 5.565 municípios brasileiros, com suas 

particularidades e adversidades. Behring (2009) afirma que:  

 
Muitas das mudanças e inovações que estamos acompanhando se 
devem à presença de militantes históricos da causa da Assistência 
Social como política pública de seguridade no Brasil, os quais vieram 
buscando caminhos para concretizar a LOAS, que permaneceu, em 
onze anos da sua implementação, tensionada pela contra-reforma 
neoliberal. 
 

No debate contemporâneo, alguns estudiosos esclarece que a construção do 

SUAS possibilita uma perspectiva de racionalizar, unificar e profissionalizar a política 

de assistência social, buscando-se romper com os velhos estigmas enraizados em 

nossa cultura política como o clientelismo, primeiro-damismo, assistencialismo e a 

superposição de ações. Práticas que infelizmente, ainda são contemporâneas em 

vários municípios brasileiros. Em contraponto, pensar a consolidação desse sistema, 

o SUAS, e situá-lo frente ao campo da seguridade social pública, das políticas 

sociais e da relação dessas com a política econômica adotada é um grande 

desafio.64 

No que se refere ao modelo de seguridade social65 dos anos 1990, a crítica 

que se faz, conforme Boschetti (2009) é a relação contraditória estabelecida entre a 

previdência social e a assistência social, em virtude da cobertura da previdência 

                                                 
64 A aprovação do SUAS, se realiza num contexto adverso a materialização de direitos, mesmo sendo 
implementada num governo dito de esquerda, porém cimentada nos traços constitutivos de uma 
cultura política marcada pelo favor, apadrinhamento, clientelismo, assistencialismo. Ressalta-se ainda 
que o Brasil desde os anos de 1990 do século passado, vivencia um contexto de desconstrução do 
Estado, sob o receituário neoliberal, e que no século XXI, tem feições mais acirradas da Questão 
social. Um ambiente neoliberal associado a resistência a concepção de Assistência Social como 
política de Seguridade Social. 
 
65Conforme Boschetti (2009, p.325). No Brasil, os princípios do modelo bismarckiano predominam na 
previdência social, e os do modelo beveridgiano orientam o atual sistema público de saúde (com 
exceção do auxílio doença, tido como seguro saúde e regido pelas regras da previdência) e de 
assistência social, o que faz com que a seguridade social brasileira se situe entre o seguro e a 
assistência social.  
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social ser vinculada aos trabalhadores assalariados vinculados ao mercado formal 

de trabalho, enquanto a política de assistência social abrange a todos o que dela  

precisarem (os pobres, os subalternizados, os excluídos do mundo do trabalho). 

Portanto, tal modelo de seguridade social brasileiro não se caracteriza em um 

modelo de proteção social universal, pois não garante cobertura a todos os 

trabalhadores.  

 Assim, a proteção social brasileira configurou-se ao longo das últimas três 

décadas do século XX e início do século XXI numa escancarada desproteção social, 

apresentando como principais tendências: a expansão da assistência social em face 

de privatização da saúde e previdência social, entretanto as iniciativas de 

privatização da saúde e da previdência não é uma tendência recente.  

Nesse contexto a assistência social, ao invés de ser uma política de acesso 

às políticas setoriais, ganha à centralidade da política social, pois possibilita mesmo 

de forma precária o acesso aos bens de consumo, através dos programas de 

transferência de renda a grande parcela da população66. Contudo, segundo 

Sitcovsky (2006) o Estado numa estratégia ideológica amplia sua atuação por incluir, 

além dos que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica e social, os 

aptos ao trabalho. Isso significa que em tempo de crise, os pobres para os quais são 

ofertados os serviços socioassistenciais constituem-se dos desempregados, os 

miseráveis, os desqualificados para o trabalho, os trabalhadores precarizados e os 

tradicionalmente considerados inaptos, em detrimento do direito ao trabalho67. 

Portanto, há um hiperdimensionamento da assistência social que para Sitcovsky,  

 

A parcela da população que não tiver suas necessidades nas vitrines 
do mercado, mediante os seus salários, torna-se público alvo da 
assistência social. Isso denota a relação entre a assistência social, o 
trabalho e a intervenção do Estado na reprodução material e social 
da força de trabalho. (SITCOVSKY, 2006, p.95) 
 
 

Contraditoriamente a essa expansão o Estado restringe o acesso aos 

serviços socioassistenciais através dos critérios de elegibilidade implementados 

                                                 
66 As famílias beneficiadas com os programas de transferência de monetária incrementa a economia 
local com a circulação de dinheiro e mercadorias nos municípios. 

67 Segundo Sitcovsky (2006) o Estado assume os aptos ao trabalho pela impossibilidade “de garantir 
direito do trabalho – quer pelas condições que assume o trabalho, no capitalismo quer pelo nível de 
desemprego que nos encontramos, ou ainda, pela orientação da politica econômica posta em prática 
do país. 
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pelos programas sociais, a exemplo do Benefício de Prestação Continuada - BPC e 

o bolsa família. Ademais se tratando dos trabalhadores desempregados e sub-

empregados o Estado incentiva e promove a reinserção ao mundo do trabalho, 

mediante os programas de requalificação profissional de emprego e renda 

orientados pela lógica do empreendorismo e do neosolidarismo conforme os 

interesses da classe dominante.  

Uma outra tendência refere-se ao crescimento contínuo para o financiamento 

com alocação de recursos no Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, porém 

esse investimento representa um percentual irrisório para assegurar os serviços 

sociassistencias previstos pelo SUAS,68 uma vez que a parcela significativa desses 

recursos são destinados e alocados para os programas de transferência de renda, 

como BPC, renda mensal vitalícia, entretanto, o Programa Bolsa Família não possui 

seus recursos alocados no FNAS. 

Neste sentido, Behring afirma:  

 
E em 2009 o orçamento do MDS corresponde a 32,7bi, sendo que 
19,8 estão alocados no Fundo, ou seja, 60,6% dos recursos do MDS 
estão alocados no FNAS. O orçamento do Bolsa Família é de 11,4 bi, 
ou seja, 35% do orçamento do MDS. E no âmbito do Fundo, o que 
verificamos é que 84,1% estão no BPC, 9,5% na renda mensal 
vitalícia, e para os demais, são destinados 6,4% dos recursos. 
(BEHRING, 2009, p.89). 

   

[...] Ou seja, não há recursos suficientes para aplicação na rede de 
serviços, construindo equipamentos públicos, estruturados e de 
qualidade, referenciados nos planos municipais e nos territórios, 
assegurando condições de trabalho aos/às trabalhadores/as da 
Assistência Social, sigilo no atendimento, autonomia profissional nos 
procedimentos técnicos, indo além do  plantão e, de preferência, com 
salários dignos. (BEHRING, 2009, p.89). 

 

Outra tendência em relação à Assistência Social diz respeito a sua expansão 

e reorganização enquanto política de seguridade social, que traz para o debate 

algumas questões: a assistência social como direito constitucional é um fato, o 

atendimento aos que dela necessitam, entretanto conforme análise de Mota (2011) 

esse direito pode se fetichizado e se constituir em mito dependendo de sua atuação 

no enfrentamento da questão social. 

                                                 
68 Os Serviços Socioassistenciais, foram organizados por níveis de complexidade do SUAS: em 
Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade  e foram 
regulamentados através da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 que aprova  A Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais. 
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Assim, a minha reflexão sobre o tema desta mesa é a de que a 
Assistência Social é um direito que pode não se constituir num mito. 
É um direito que, em determinadas conjunturas, pode se traduzir 
num mito pela centralidade que vem ocupando como principal meio 
de enfrentamento da desigualdade. Deste modo, ao ser elevada à 
condição de principal mecanismo de enfrentamento da desigualdade 
social, podemos dizer que há uma assistencialização da seguridade 
social. (MOTA, 2011, p.69) 

 

Outra questão é que diante a contemporânea configuração de precarização 

do trabalho, a assistência social vem ocupando a condição de mecanismo de 

integração da sociedade, pois na ausência de políticas estruturais atende a 

discussão  temática “Assistência Social, direitos ou assistencialização”, ressalta-se 

que o termo assistencialização69 foi utilizado por Mota, em 1995 pela primeira vez  

no livro Cultura da Crise,  assim não é uma discussão iniciada pós-SUAS.  

A perspectiva adotada é da Assistência Social enquanto direito social, não 

contributiva e o equívoco do processo de Assistencialização, alguns estudiosos 

afirmam  que seja por ela (assistência social) assumir a parte assistencial de outras 

políticas sociais, que possuem seus próprios programas assistenciais. Couto (2011) 

conclui que: “Logo, o que chamamos de “assistencialização” é justamente aquilo que 

a Assistência Social faz, mas não deveria fazer.”  

No Seminário Nacional: O trabalho do/a Assistente Social no SUAS70, foi 

dentre outras discussões ,realizado um balanço crítico parcial sobre o SUAS, no que 

se refere a expansão destaca-se: 

O problema não é que a Assistência tende a crescer, se expandir, e 
ganhar importância no conjunto da Seguridade Social, mas que ela 
cresce, se expande, ganha importância num contexto que é 
regressivo quanto à afirmação de direitos e à ampliação dos serviços 
públicos. Nesse contexto, portanto, há um risco enorme de que o 
SUAS - desenhado na Política Nacional de Assistência Social -, 
venha a se implantar de forma muito incompleta, e, pior, 
hispotasiando sua dimensão gerencial e mantendo atrofiada a rede 
de serviços públicos de Assistência Social. (RODRIGUES, 2011, 
p.102) 

                                                 
69 Na época representava uma tendência da Seguridade Social em face da privatização da saúde e 
previdência social e expansão da Assistência Social. Hoje no pós SUAS, pela centralidade que tem a 
Assistência Social no enfrentamento da questão social no Brasil, então se afirma que há uma 
assistencialização da Seguridade Social. Consultar Mota (2009) 
70 Seminário Nacional: O Trabalho do/a Assistente Social no SUAS, realizado nos dias 2 e 3 de abril 
de 2009, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, no teatro Odylo Costa Filho na UERJ. Organizado pelo 
Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e Conselho Regional de Serviço Social/RJ (CRESS 
7ªRegião), com a participação de cerca de 2.300 participantes, além de outros que assistiram à 
transmissão on-line do evento. 
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A expansão, agigantamento da Assistência Social, com a proposta de um 

novo modelo de gestão emerge num ambiente neoliberal, contexto de 

desestruturação do mercado de trabalho e precarização nas condições e relações 

de trabalho, assim na perspectiva da consolidação do SUAS destaca-se a  novas 

formas de regulação e gestão do trabalho: a ampliação do número de trabalhadores 

efetivos, investimento numa política de formação continuada, com salários dignos e 

compatíveis com as competências e atribuições do trabalhador, associadas a outras 

condições  de trabalho, portanto representa uma (re)configuração da gestão do 

trabalho no âmbito do SUAS em tempo de precarização do universo do trabalho. 

No que se refere à política de gestão do trabalho no SUAS, apresenta-se os 

seguintes princípios e diretrizes nacionais conforme a Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos – NOB-RH/SUAS (BRASIL, 2006): 

 conhecer os profissionais que atuam na Assistência Social, 
caracterizando suas expectativas de formação e capacitação para a 
construção do SUAS;  

 vislumbrar o desafio proposto, para esses profissionais, a partir dos 
compromissos dos entes federativos com os princípios e diretrizes 
da universalidade, equidade, descentralização político-
administrativa, intersetorialidade e participação da população; 

 propor estímulos e valorização desses trabalhadores; 

 identificar os pactos necessários entre gestores, servidores, 
trabalhadores da rede socioassistencial, com base no compromisso 
da prestação de serviços permanentes ao cidadão e da prestação 
de contas de sua qualidade e resultados; 

 uma política de gestão do trabalho que privilegie a qualificação 
técnico-política desse agentes. (BRASIL, 2006, p.10) 

 

 Na ótica do trabalho coletivo no SUAS, a NOB-RH/SUAS reconhece as 

categorias profissionais de nível superior para atender as especificidades dos 

serviços socioassistenciais e requisita os seguintes trabalhadores:  

Parágrafo Único. Compõem obrigatoriamente as equipes de 
referência: 
I - da Proteção Social Básica: 
Assistente Social; 
Psicólogo. 
II - da Proteção Social Especial de Média Complexidade : 
Assistente Social; 
Psicólogo; 
Advogado. 
III - da Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 
Assistente Social; 

Psicólogo. 
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 Ainda sinaliza os trabalhadores do SUAS que poderão compor a gestão do 

SUAS por sua formação e habilidades: 

Art. 3º São categorias profissionais de nível superior que, 
preferencialmente, poderão compor a gestão do SUAS: 
Assistente Social 
Psicólogo 
Advogado 
Administrador 
Antropólogo 
Contador 
Economista 
Economista Doméstico 
Pedagogo 
Sociólogo 
Terapeuta ocupacional (BRASIL, 2011) 

Contudo, segundo os dados apresentados pela Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais de 2009, a Munic71, houve uma expansão do quadro de 

trabalhadores no SUAS72, considerando que já em 2005 havia o registro de 139.549 

profissionais dessas áreas passando para 182.436 em 2009, sendo um acréscimo 

de 30,7%, acompanhado com a precarização das condições e relações de trabalho. 

Segundo o CFESS:  

 
Mais do que nunca, a definição de trabalhadores do SUAS, o que 
poderá contribuir com sua ampliação, não pode dissociar-se do 
debate e garantia das condições de trabalho, pois o aumento 
verificado foi acompanhado pelo aumento da precarização nas 
relações de trabalho: os trabalhadores sem vínculo permanente 
cresceram 73,1%. Ou seja, muitos dos novos empregos 
caracterizam-se por trabalhos precários: os trabalhadores 
estatutários correspondem a apenas 38,34%; enquanto 25,04% não 
têm vínculo permanente, 19,56% possuem apenas cargo 
comissionados e 12,84% são regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). Isso significa que aproximadamente metade dos 
trabalhadores (44,6%) do SUAS não possuem vínculo permanente 
com a Política de Assistência Social, o que possibilita a alta 
rotatividade e descontinuidade dos serviços.(CFESS, 2011, p. 17) 
 

 Observe-se que esse contexto de expansão e qualificação no âmbito do 

SUAS não se apresenta desvinculado do contexto macrossocietário 

                                                 
71 O Suplemento de Assistência Social da MUNIC 2009 obteve informações sobre a gestão da 
assistência social a partir da coleta de dados sobre uma dezena de temas, tais como: caracterização 
e infraestrutura do órgão gestor da política de assistência social, recursos humanos, legislação e 
instrumentos de planejamento, conselhos municipais, recursos financeiros, convênios e parcerias e 
serviços socioassistenciais. 
72 Destaca-se que a pesquisa MUNIC 2009 não revela a expansão do mercado de trabalho por 
categoria profissional, logo não se conhece o número de Assistentes Sociais nesse quadro de 
expansão dos trabalhadores do SUAS. 
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contemporâneo de crise, com profundas mudanças na esfera da produção, no 

universo do trabalho, uma contrarreforma do Estado e uma programática 

neoliberal. Assim sendo, Raichelis (2010, p.757) esclarece que, 

[...] a reestruturação produtiva em curso atinge o mercado de 
trabalho do assistente social, incidindo contraditoriamente tanto na 
mudança e-ou redefinição de postos de trabalho em algumas áreas 
(por exemplo, nas empresas), como também na ampliação e 
diversificação, como é o caso das políticas de seguridade social, 
especialmente a política de assistência social.  

 

 Note-se que essa configuração vem ratificar a precarização do trabalho dos 

assistentes sociais e na próxima seção iremos expor as formas de precarização do 

trabalho dos sujeitos da pesquisa no âmbito dos CREAS no município de Natal. 

 

3.2 A PARTICULARIDADE DA PRECARIZAÇÃO NAS CONDIÇÕES E RELAÇÕES 

DE TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 

NATAL-RN, EM FACE DA EXPANSÃO DO MERCADO DE TRABALHO.   

 

A apreensão e análise do processo de precarização presente nas condições e 

relações de trabalho, nas quais o Assistente Social está submetido desenvolve-se 

no campo da assistência social, que contemporaneamente tem possibilitado à 

expansão do mercado de trabalho nacional do profissional, em razão do número de 

espaços ocupacionais criados e institucionalizados com a implantação do SUAS.  

Esta análise pressupõe o conhecimento da engrenagem da sociabilidade do 

capital contemporâneo, em um contexto de crise jamais vivenciado anteriormente, 

que atinge a todas as dimensões da vida do trabalhador, sobressaindo-se a sua face 

mais perversa expressa no desemprego estrutural, nas desigualdades sociais, na 

concentração de renda, na exploração do trabalhador, na inserção do trabalhador 

cada vez mais precária e degradante no mundo do trabalho. Constituem-se 

expressões da questão social73 reveladoras de um modo de ser da sociabilidade do 

                                                 
73 A sua concepção possui várias interpretações segundo alguns estudiosos considera-se que a “sua 
existência e suas manifestações são indissociáveis da dinâmica específica do capital tornado 
potencia social dominante” (Netto, 2001, p. 45), assim em cada fase do capitalismo apresenta novas 
configurações, assentadas na exploração do trabalho pelo capital sob contradições e antagonismos 
entre as forças produtivas e as relações de produção. Na sociedade brasileira a questão social esteve 
presente desde o período da colonização portuguesa, com o homicídio de índios que resistiram as 
mudanças, depois temos os negros escravos indispensáveis ao processo produtivo, posteriormente 
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capital que desmontou, simultaneamente, as formas de resistência da classe 

trabalhadora a ofensiva do capital.  

Em momentos de crise a questão social e suas expressões74 tornam-se mais 

evidentes sendo alvo de análises e desafios. Efetivamente, tal realidade, na 

conjuntura atual, para Santos, 

  

 

 
todo esse processo se agrava. Desemprego, inserção precária no 
universo do trabalho, múltiplas formas de violência na vida cotidiana, 
criminalização dos movimentos sociais, de suas lideranças, 
criminalização da pobreza; judicialização da questão social e 
instituição do “Estado penal” dão o tom do cenário contemporâneo 
por onde se movimentam os sujeitos profissionais nos diferentes 

espaços sócio‑ocupacionais. (SANTOS, 2010, p. 697-698). 

 

Atenta a esse contexto sócio-histórico, esta subseção dedica-se a análise dos 

dados e informações coletadas na pesquisa realizada junto aos profissionais dos 

CREAS no campo da Assistência Social, no município de Natal, tendo como objetivo 

responder a seguinte questão de pesquisa: em que medida as condições e relações 

de trabalho dos Assistentes Sociais inseridos nos CREAS, no município de Natal, 

têm se revelado precarizadas? 

Como já referenciado em seção anterior, a precarização no trabalho não se 

constitui um fenômeno recente na sociedade brasileira, considerando sua existência 

desde o início do processo de industrialização e urbanização, resultante do 

desenvolvimento capitalista na década de 30, do século XX75, aprofundado com a 

                                                                                                                                                         
os imigrantes, mas é na década de 1930 do século XX que a questão social assume sua face mais 
expressiva com o processo de industrialização-urbano, as desigualdades e contradições geradas pela 
extração da mais valia no trabalho e a inserção da classe operária emergente. É fato que a questão 
social diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na sociedade 
capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado. (IAMAMOTO, 2002, p. 26) 
74 É um tema presente nas ciências sociais e possui uma vinculação com o Serviço Social, enquanto 
elemento constitutivo da relação entre a profissão e a realidade social, de acordo com as diretrizes 
curriculares, é considerada a matéria do trabalho profissional do Assistente Social. Suas expressões 
cotidianas estão presentes de forma concreta, como demandas para o fazer profissional do 
Assistente Social, considerando-se as particularidades definidas nos diversos  espaços sócio-
ocupacionais de sua inserção. 
75 As décadas de 20, 30, 40, 60, 70 do século XX, constituíram-se conjunturas em que se 
processaram profundas transformações na sociedade brasileira. Foram momentos da historia que 
têm início o processo de industrialização e urbanização, resultante da expansão do capitalismo com a 
construção das estradas de ferro, de rodovias e com a instalação das primeiras indústrias no país, 
sobretudo entre as conjunturas dos anos 20 e 30, e sua expansão a partir dos anos 40. As condições 
e relações de trabalho dessa emergente classe trabalhadora, se expressavam ainda em jornadas 
extenuantes de trabalho, castigos, acidentes de trabalho, na exploração da mão de obra barata, no 
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expansão do capitalismo na era do monopólio a partir da década de 60. E, 

contemporaneamente, num momento de crise do capitalismo, marcada pela 

mundialização sob a lógica financeira há uma nova morfologia do trabalho, com 

novas formas de extração de trabalho, as terceirizações, empreendedorismo, 

trabalho voluntário, cooperativismo entre outras, onde se amplia a precarização 

social e estrutural do trabalho e a destruição dos direitos sociais, conquistados pela 

classe trabalhadora ao longo século XX.  

A partir de um contexto sócio-histórico de transformação no mundo do 

trabalho, marcado pelo encolhimento ou refração do trabalho sob a forma de 

contrato regulamentado, em que os direitos sociais e trabalhistas começam a ir 

pelos ares (CHESNAIS, 2001, p.39), constata-se a ampliação da precarização das 

relações e condições de trabalho.  

Ressalta-se que durante a elaboração desta dissertação constata-se a 

ausência de pesquisas específicas e mais recentes sobre o mercado de trabalho em 

Natal-RN, logo, essa lacuna analítica nessa área, dificultou apresentar uma 

realidade contemporânea da situação local. Assim a obra consultada intitulada de 

Dinâmica e Características do Mercado de Trabalho de Natal/RN: Uma Contribuição 

à Política Municipal de Emprego e Renda foi um estudo realizado em 2005 pelas 

secretarias municipais, a SEMPLA e a SEMTAS para subsidiar a gestão municipal. 

Conforme o autor: 

             
                         Assim, enfrentar a questão da geração do emprego - de um lado 

para reduzir a taxa elevada de desemprego e, de outro, para 
absorver a crescente população em idade ativa – diminuir os 
indicadores de concentração de renda e reduzir o número de pobres 
e miseráveis constituem três grandes desafios que, embora não 
possam ser enfrentados somente pela ação isolada de uma gestão 
municipal, devem ser encarados como problemas prioritários e 
abordados através de políticas próprias e articuladas com outras 
esferas de governo (estadual e federal). (FREIRE, 2005, p.06) 

 

                                                                                                                                                         
trabalho infantil e da mulher, sem férias, entre outros situação que afetavam a qualidade de vida do 
trabalhador e de sua família. Ademais, observa-se a existência de uma vida marcada pela pobreza, 
pela miséria, pela doença, pela fome, pela sede. Mostra também, “a extrema voracidade do capital 
por trabalho excedente” (IAMAMOTO; CARVALHO, 1993, p.129-130). As lutas das classes 
trabalhadoras centravam-se “na defesa do poder aquisitivo dos salários”, somando-se “a duração da 
jornada normal de trabalho”, bem como “a proibição do trabalho infantil” atentando ainda para ‘a 
regulamentação do trabalho da mulher e de menores” sem perder de vista “o direito a férias, o seguro 
contra acidentes e doença, o contrato coletivo de trabalho e reconhecimento de suas entidades” 
(IAMAMOTO; CARVALHO, 1993, p. 132). 
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Segundo dados do Anuário do DIESSE 2010-2011, sobre o mercado de 

trabalho têm-se: a população brasileira em idade ativa - PIA é de 162.807 

habitantes, sendo 78.490 homens e 84.317 mulheres, destaca-se que a composição 

etária da PIA, são pessoas de 10 anos ou mais. No contexto do Rio Grande do Norte 

temos 2.691 sendo 1.325 homens e 1.366 mulheres.  

No que se refere à população brasileira economicamente ativa – PEA é de 

101.110 sendo 56.710 homens e 44.401 mulheres. E de acordo com a faixa etária a 

maior incidência é entre 30 a 39 anos com 24.441. Na realidade local, o estado do 

Rio Grande do Norte apresenta uma PEA de 1.635 trabalhadores, sendo a maior 

incidência nas faixas etárias de 30 a 39 anos com 379, seguido de 325 na faixa 

etária de 40 a 49 anos.  

Na particularidade do município de Natal76, com uma população de 817.590, 

integrante dos 193.755.799 que compõem a população brasileira (IBGE, 2012), 

Freire (2005), tomando como referencia o censo de 2000 identificou uma População 

Economicamente Ativa (PEA), em Natal de 318.820 pessoas, das quais 261.172 

estavam ocupadas na semana de referência. Logo a taxa de desemprego era de 

18,08% ou seja, aproximadamente 58.000 pessoas estavam na condição de 

desempregadas na cidade. É considerado um número expressivo por Natal possuir 

um mercado de trabalho essencialmente urbano. Algumas tendências apresentadas 

no estudo77 apontadas por Freire:  

 
1) a PEA de Natal está ficando progressivamente mais velha;  
2) a PEA de Natal ainda é preponderantemente masculina;  
3) o número de mulheres que ingressam atualmente no mercado de 
trabalho de Natal é superior ao número de homens que também 
ingressam nesse mercado;  
4) apesar de, no geral, as mulheres estarem atualmente ingressando 
mais que os homens na PEA de Natal, no caso específico da 
População Economicamente Ativa de 10 a 19 anos e também 
naquela com idade igual ou superior a 50 anos de idade, a entrada 
de homens é superior ao das mulheres. Esses fatos estão 
associados, no primeiro caso, ao prolongamento do tempo de 

                                                 
76 O município do Natal está localizado no litoral do estado do Rio Grande do Norte, é a capital 

potiguar, foi fundada em 25 de dezembro de1599, portanto tem 413 anos. Possui uma área 
geográfica de 168,53 km² localizada integralmente em zona urbana, apresentando  um clima tropical 
chuvoso com verão seco, considerado agradável, pois apresenta temperaturas elevadas quase todo 
o ano, devido a sua localização ser próxima a linha do Equador onde há “altos índices de irradiação 
solar que garantem cerca de 300 dias de sol por ano.” (NATAL, 2010). Logo a cidade também é 
reconhecida como a cidade do sol. Esses aspectos somados a exuberantes praias, povo acolhedor e 
a diversidade cultural faz de Natal uma cidade turística mundialmente. 
77 Dinâmica e características do mercado de trabalho de NATAL/RN: uma contribuição à política 
municipal de emprego e renda realizado em 2005. 



74 

 

permanência na escola das mulheres em relação aos homens e, no 
segundo, a uma maior dificuldade da mulher com mais idade 
encontrar ocupação e à sua entrada mais cedo na aposentadoria. 
(FREIRE, 2005, p.11). 

 

O autor também realizou algumas projeções para os anos posteriores que, 

por ausência de pesquisas não podem ser comparados entre si, tais como: 

                                
                                     [...] em 2005 Natal deverá ter, aproximadamente, 80.000 pessoas 

desempregadas, o que equivale a quase 22% da População 
Economicamente Ativa deste ano. Portanto, 01 em cada 05 
trabalhadores de Natal estará desempregado. (FREIRE, 2005, p.11) 
  

Para os trabalhadores ocupados em Natal, têm-se 05(cinco) principais setores 

responsáveis pela geração de postos de trabalho expressos nos seguintes: 1) 

comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos; 2) 

indústria de transformação; 3) administração pública, defesa e seguridade social; 4) 

educação e 5) alojamento e alimentação. 

Destaca-se que é o setor de “comércio, reparação de veículos automotores, 

objetos pessoais e domésticos” que se constitui o principal setor empregador da 

cidade, tanto para homens quanto para mulheres ocupadas. 

No que se refere aos postos de trabalho para os homens, entre os cinco 

principais setores, além do setor acima citado segue: construção, indústria de 

transformação, administração pública, defesa e seguridade social e por último 

transporte, armazenagem e comunicação. E para as mulheres, por sua vez, os 

setores mais importantes que se seguem ao “comércio e reparação de veículos e 

objetos pessoais e domésticos” são: serviços domésticos, educação, indústria de 

transformação, saúde e serviços sociais. Segundo Freire: a mulher é maioria nos 

seguintes setores: serviços domésticos (91,42%), educação (71,69%), saúde e 

serviços sociais (69,97%) e outros serviços coletivos, sociais e pessoais (55,60%). 

Em todos os demais setores a presença masculina é superior. (2005 p.20). 

Constata-se no quadro abaixo que homens e mulheres estão ocupados em 

atividades nem sempre coincidentes. 
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Quadro 01 - Pessoas de 10 anos ou mais idade ocupadas na semana de referência por 
sexo e seção de atividade do trabalho principal 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado do estudo Dinâmica e Características do Mercado de Trabalho de     
Natal/RN: uma contribuição à Política Municipal de Emprego e Renda - 2005 

Seção de Atividade do 
Trabalho Principal 

Homens Mulheres 

Total 148.275 112.896 

Comércio, reparação de 
veículos automotores, 

Objetos pessoais e 
domésticos 

 

 
36.554 

 
19.659 

Construção 16.695 767 

Indústria de transformação 
 

15.998 11.215 

Administração pública, 
defesa e seguridade social 

 
15.037 9.184 

Transporte, armazenagem 
e comunicação 

13.064 2.013 

 
Atividades imobiliárias, 

aluguéis e serviços 
prestados às empresas 

 
12.904 

 
5.157 

 
Alojamento e alimentação 

10.466 9.417 

Educação 6.388 16.175 

Outros serviços coletivos, 
sociais e pessoais 

6.370 7.978 

Saúde e serviços sociais 4.383 10.214 

Intermediação financeira 
 

2.313 1.524 

Agricultura, pecuária, 
silvicultura e exploração 

florestal 
2.246 615 

 
Serviços domésticos 

1.671 17.806 

 
Produção e distribuição de 

eletricidade, gás e água 
1.222 200 

 
Pesca 

1.127 107 

Atividades mal 
especificadas 

1.104 
    744 

 

Indústria extrativista -                 122 
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Segundo a pesquisa realizada em 200578, sobre A condição de Pobreza e 

Exclusão Social da População de Natal, admite-se que muitos trabalhadores são 

excluídos do centro dinâmico, enquanto moradores deste município: 

                                        
[...] há habitantes de Natal que são vítimas do fenômeno da 
periferização, muito forte na cidade. Os trabalhadores são excluídos 
do centro dinâmico enquanto moradores, e nele passam a ser 
incluídos somente na qualidade de sub-empregados,  vendedores 
ambulantes, barraqueiros, biscateiros, guardadores e lavadores de 
carros, catadores de lixo, mendigos etc. Os jovens, para não caírem 
na mendicância, chegam a criar novas estratégias para coletar 
precárias gorjetas, dando shows de malabarismo ou de comedores 
de fogo em pontos de semáforos importantes. (2005, p.72). 
 
 

Assim, Freire (2005) acrescenta em seu estudo que a gestão municipal não 

deve apenas se preocupar em criar mais postos de trabalho, mas também observar 

a qualidade dos empregos gerados. Assim informa:  

 

Em Natal existem quase 115 mil postos de trabalho precários (num 
universo de 260 mil postos), distribuídos entre: 56 mil empregados 
sem carteira assinada, 3.000 trabalhadores não remunerados e 
outros 55 mil trabalhadores por conta própria (estes, embora nem 
todos sejam trabalhos precários certamente a imensa maioria assim 
pode ser considerada). (FREIRE, 2005, p.2). 

 

Tal realidade denota uma precarização no universo de trabalho do município 

de Natal que vai atingir o trabalho do assistente social na condição de trabalhador 

assalariado, nos diferentes espaços ocupacionais em que se exerce e se concretiza 

seu exercício profissional, e de igual forma, reproduz a realidade do mercado de 

trabalho do assistente social em nível nacional e regional. Conforme Raichelis, esta 

precarização se expressa 

[...] pela insegurança do emprego, precárias formas de contratação, 
intensificação do trabalho, aviltamento dos salários, pressão pelo 
aumento da produtividade e de resultados imediatos, ausência de 
horizontes profissionais de mais longo prazo, falta de perspectivas de 
progressão e ascensão na carreira, ausência de políticas de 
capacitação profissional, entre outros (RAICHELIS, 2011, p.422). 

                                                 
78 A pesquisa “A Condição de pobreza e exclusão social da população de Natal” foi desenvolvida por 
uma equipe de pesquisadores do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a partir de uma demanda apresentada pela 
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) em 2005. 
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 Os assistentes sociais, na condição de trabalhador assalariado, inseridos na 

divisão social e técnica do trabalho no município de Natal, sofrem os impactos da 

flexibilização/precarização presentes no mundo do trabalho e, se submete as novas 

requisições, regulamentações, condições e relações de trabalho, tanto na esfera do 

estado, quanto nas instituições privadas da sociedade civil. 

 Para fins de estudo, tenha-se presente que os espaços de inserção 

profissional do assistente social na divisão social e técnica do trabalho, em análise 

nesta pesquisa, referem-se aos CREAS, os quais são geridos pela Secretaria 

Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS79, a responsável pela 

coordenação, execução, acompanhamento e avaliação das políticas públicas de 

Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, da Mulher, de Segurança Alimentar 

e Nutricional e da Política Municipal sobre Drogas no município de Natal-RN.  

           Em se tratando da gestão da política de Assistência Social, no contexto do 

município do Natal através da SEMTAS80, tem-se que este município caracteriza-se 

como de grande porte, uma vez que possui, segundo dados do IBGE – 2012, uma 

                                                 
79  É o órgão de atividade fim, integrante da administração direta da Prefeitura Municipal do Natal. 
80 Note-se que como município de grande porte, a SEMTAS tem uma ampla atuação, a qual se 
encontra de acordo com o regimento interno aprovado através do Decreto Nº 9.110, de 17 de junho 
de abril de 2010, em que a SEMTAS passa a apresentar as seguintes competências: Art. 2º. Para a 
consecução de sua finalidade compete à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social: I- 
elaborar o Plano de Ação Municipal das Políticas de Assistência Social, do Trabalho, da Mulher, da 
Segurança Alimentar e Nutricional e de Drogas, com a participação de órgãos governamentais e não-
governamentais, submetendo-os à aprovação dos seus respectivos Conselhos; II- coordenar, 
executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social, em consonância com as 
diretrizes do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e da Política Nacional de Assistência 
Social - PNAS; III- coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal da Mulher, com 
vista à sua promoção social, à eliminação de barreiras no mercado de trabalho e todas as formas de 
discriminação e de violência contra sua dignidade humana; IV- coordenar, executar, acompanhar e 
avaliar a Política Municipal do Trabalho Emprego e Renda, articulada com as empresas locais; V- 
coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal sobre Drogas, em consonância com 
as diretrizes do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas – SISNAD; VI- atuar na execução, no 
acompanhamento e na avaliação na Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, na 
esfera de sua competência, articulada às Políticas de Transferência de Renda e da Assistência 
Social; VII- articular-se com os Conselhos vinculados à Secretaria e com os demais Conselhos 
Municipais, consolidando a gestão participativa na definição e controle social das políticas públicas; 
VIII- celebrar convênios e contratos de cooperação técnico-financeira com órgãos públicos, entidades 
privadas e organizações não-governamentais, visando à execução, em rede, dos serviços 
socioassistenciais; IX- gerenciar o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, bem como os 
demais recursos orçamentários destinados à Assistência Social assegurando a sua plena utilização e 
eficiente operacionalidade; X- propor e participar de atividades para a capacitação sistemática de 
gestores, conselheiros e técnicos, no que tange a gestão das Políticas Públicas implementadas pela 
Secretaria; XI- convocar juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS a 
Conferência Municipal de Assistência Social; XII- proceder, no âmbito de seu Órgão, à gestão e o 
controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de 
pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos 
emanados do Executivo; XIII- desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas 
na sua área de competência.                                
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população de 817.590 habitantes. Essa classificação segue a orientação da Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS/2004, conforme quadro em anexo A. 

 Ressalta-se que com o propósito de adequar-se as novas exigências da 

PNAS-2004, a SEMTAS sofreu um reordenamento em sua estrutura organizacional, 

com aprovação do Decreto nº 9.423 de 23 de junho de 2011 e na última 

“Conferência Municipal de Assistência Social” realizada em 03 e 04 de agosto de 

2011, foi apresentada  uma nova agenda da gestão municipal, tendo início no ano 

2009 até o ano 2011, visando “Consolidar o SUAS e Valorizar seus Trabalhadores”. 

Nessa exposição, objetivando apreender informações relevantes para esse 

estudo, destacam-se: o reconhecimento do MDS e início do co-financiamento para 

os serviços ofertados pelos 02(dois) CREAS, além da implantação de programas de 

canteiros e Sentinelas no CREAS (em 2009); a Implantação de mais 02 (duas) 

unidades de CREAS (MDS) com a descentralização dos serviços, e mais o 

reordenamento do SOS Idoso e a integração com os CREAS, bem como o início do 

reordenamento do Serviço (LA e PSC) para o CREAS e Implantação do NAMSE (em 

2010); contratação de profissionais para os  CRAS e CREAS, processo seletivo para 

87(oitenta e sete) vagas e a Implantação do Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos (PCCV) de acordo com o nível em que o servidor foi enquadrado (entre 

2009 e 2011)81.  

Na particularidade do Centro de Referencia Especializado de Assistência 

Social – CREAS, como lócus de inserção profissional e empiria da pesquisa, se 

constitui numa unidade pública estatal de abrangência municipal ou regional que 

executa o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

(PAEFI), oferta de trabalho social especializado no SUAS a famílias e indivíduos em 

situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos.  

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, a 

Proteção Social Especial - PSE de Média Complexidade inclui os seguintes serviços: 

(BRASIL, 2011). 

 

 

                                                 
81  Ver a propósito: Fonte: SEMTAS – VIII Conferência Municipal de Assistência Social 

“Consolidar o SUAS e Valorizar seus Trabalhadores” realizada em 03 e 04 de agosto de 

2011. 
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 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos (PAEFI);  

 Serviço Especializado em Abordagem Social;  

 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 
Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 
Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade 
(PSC); 

 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 
Deficiência, Idosas e suas Famílias; 

 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 
 
Quanto a PSE de Alta Complexidade inclui os seguintes serviços:  
 

 Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes 
modalidades: Abrigo Institucional Casa-Lar, Casa de 
Passagem; 

 Residência Inclusiva; 

 Serviço de Acolhimento em República; 

 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 

 Serviço de Acolhimento em República; 
 

 Com relação a esses serviços, tem-se que a aprovação da tipificação dos 

serviços socioassistenciais é uma referência relevante para potencializar o SUAS 

nos 5.565 municípios, entretanto, não pode ser considerada como determinante, 

pois as demandas sociais são históricas e refletem as mudanças da dinâmica 

societária. Neste sentido, podem e devem requisitar novos serviços como também 

outros profissionais para compor as equipes de referência. Ademais cabe ao 

profissional, a partir de suas competências e atribuições a leitura da realidade social 

na qual realiza o seu trabalho profissional, tendo o direito de estruturar seu trabalho, 

formular seus instrumentos técnico-operativos adequados a cada situação, “com 

autonomia e criatividade, em consonância com as demandas regionais, específicas 

de cada realidade em que atua.” (CFESS, 2010). Evitando assim uma padronização 

pré-estabelecida pelo órgão gestor.   

A determinação do número de CREAS no município, segue a orientação dos 

Parâmetros de Referência, entretanto, deve-se também levar em consideração o 

diagnóstico socioterritorial, a realidade local com os indicadores referentes à 

incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, o 

levantamento das demandas e por último o mapeamento dos serviços, programas e 

projetos existentes no território (MDS, 2011). 
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No município do Natal, atualmente funcionam 04(quatro) unidades do 

CREAS, de acordo com o quadro abaixo, foram implantados considerando a 

referência de 01 CREAS a cada 200.000 habitantes, sendo que os dois últimos 

CREAS (Norte e Oeste) iniciaram suas atividades em 2010.  

 

Quadro 02 – Localização dos CREAS 
 

   

CREAS I Zona Sul 
Rua Governador José 
Varela, 2818 – Cidade 
Jardim 

CREAS II Zona Leste R. Trairi, 256 – Petrópolis 

CREAS III Zona Norte 
Rua Tapiraí, s/n. - Lot. 
José Sarney – Santarém 

CREAS IV Zona Oeste 
R. Forte dos Reis Magos, 
10 – Bairro Nazaré 

 
 

Nos CREAS, lócus da presente investigação, foram identificados profissionais 

com condições e relações precárias de trabalho, vínculos empregatícios precários, 

uma vez que a última realização de concursos públicos foi em outubro de 2006. 

Identificou-se ainda as inserções de trabalhadores através de processos seletivos 

com contratos temporários, profissionais cedidos pela ATIVA; sinalizando à 

terceirização dos serviços, além da  superexploração da força de trabalho com o 

prolongamento de jornadas de trabalho82, pagamento de salários em atraso, 

profissionais investindo por conta própria em atualização profissional (cursando pós-

graduação em universidades privadas), sem espaço físico adequado, sem material 

permanente e de consumo em quantidade satisfatória, inserção dos profissionais em 

outros espaços socioocupacionais objetivando aumentar a renda familiar, entre 

outras. Essas são condições e relações de trabalho que afligem os profissionais com 

a insegurança do trabalho, o desrespeito, a desmotivação, a instabilidade e o 

adoecimento físico e mental.  

Tem-se conhecimento que no mês de setembro, período em que este 

trabalho dissertativo estava sendo elaborado, da demissão de 192 (cento e noventa 

e dois) trabalhadores do quadro de profissionais do SUAS vinculados 

temporariamente a SEMTAS, em seus diversos serviços implementados, inclusive 

                                                 
82A SEMTAS acatou a Lei federal de nº 12.317, de 26 de agosto de 2010, diminuição da jornada de 
trabalho dos assistentes sociais para 30hs, sem redução de salários, exceto para os assistentes 
sociais que exercem cargos de confiança, com funções gratificadas. 
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pelos CREAS83. Dentre os trabalhadores demitidos encontram-se assistentes sociais 

com vínculos de contratos temporários inseridos nas Casas de Passagens, nos 

CREAS, nos CRAS e outros serviços que integram o atendimento sócioassistencial 

da politica de assistências social no município de Natal.  

Mostra-se, portanto, a tendência do capital à destruição do trabalho 

contratado e regulamentado, que expressa de forma concreta a precarização do 

trabalho e do emprego presente na contemporaneidade, com crescimento do 

desemprego e a destituição dos direitos trabalhistas. Antunes (2011) conclui: 

[...] estamos presenciando a época da informalização do trabalho, 
caracterizada pela ampliação dos terceirizados, pela expansão dos 
assalariados dos call centers, dos subcontratados, dos flexibilizados, 
dos trabalhadores em tempo parcial e dos teletrabalhadores, pelo 
cyber proletariado,o proletariado que trabalha com a informática [...] 
(ANTUNES, 2011,p.133). 
 

 Na particularidade desta pesquisa, foram realizadas 06 (seis) entrevistas 

semi-estruturadas,84 com assistentes sociais que atuam nos CREAS nas quatros 

regiões administrativas do município do Natal/RN85, as quais foram gravadas a partir 

do consentimento dos sujeitos. Destaca-se o uso da ética na presente pesquisa, por 

considerar o prévio conhecimento dos sujeitos envolvidos, com a assinatura de 

termo de consentimento livre e esclarecido pelos mesmos. Barroco (2005, p.113) 

orienta ao pesquisador: 

 

o respeito à autonomia do sujeito que está sendo investigado, o 
que implica no seu livre consentimento e esclarecimento quanto a 
sua participação na pesquisa e em relação ao uso de seus 
resultados; garantia quanto ao sigilo profissional relativo às várias 
etapas da pesquisa; posicionamento e respeito aos valores , 
hábitos e costumes dos sujeitos da pesquisa; estabelecimentos de 
relações democráticas, não discriminatórias, entre outros. 

 

Tendo presente uma orientação teórico-metodológica, ético-politico e 

investigativa na busca de conhecer e interpretar a realidade de trabalho dos 

                                                 
83 Consultar Diário Oficial do Município – DOM, em 05 de setembro de 2012, conforme anexo. 

Francisco Rodrigues de Carvalho Neto - Presidente da Associação de Atividade de Valorização 
Social – ATIVA. Diário Oficial do Município Natal, quinta-feira 06 de setembro de 2012, p. 8. 
84Segundo Triviños, a entrevista semi-estruturada, é aquela que parte de certos questionamentos 
básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem 
amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem 
respostas do informante. 
85 Regiões administrativas: Norte, Sul Leste e Oeste. 
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assistentes sociais dos CREAS, indaga-se nesse estudo: Quem são esses 

trabalhadores do SUAS?  

 

3.2.1 Qual o perfil profissional desses entrevistados? 

 

Os assistentes sociais inseridos na divisão social e técnica de trabalho dos 

CREAS/Natal/ RN têm vínculos empregatícios, sob a forma de contratos, sendo 50% 

concursados, sendo, portanto, servidores do quadro efetivo e 50% temporários e 

celetistas. Concretamente, todos são trabalhadores assalariados que venderam sua 

força de trabalho em troca de um salário, possibilitando o ingresso do seu trabalho 

“no processo de mercantilização e no universo do valor e da valorização do capital” 

(RAICHELIS, 2011, p.424).  

Nesse contexto, o assistente social, como trabalhador assalariado exerce 

suas atividades profissionais nos espaços sociocupacionais dos CREAS, em 

resposta as necessidades sociais, as quais são transformadas em  demandas 

sociais, daí  tornam-se mediadas pela dinâmica do mercado - a produção, a troca e 

consumo das mercadorias (de  bens e serviços), no âmbito da  divisão do trabalho 

social coletivo.  

Pode-se refletir com Iamamoto, (2007) que o trabalho do assistente social - 

este na condição de trabalhador assalariado que vende sua força de trabalho em 

troca de um salario, no âmbito dos CREAS - tem um caráter social e apresenta uma 

dupla dimensão,  expressas no trabalho útil e concreto e no trabalho abstrato: 

         a) enquanto trabalho útil atende a necessidades sociais (que 
justificam a reprodução da própria profissão) e efetiva-se através de 
relações com outros homens, incorporando o legado material e 
intelectual de gerações passadas, ao tempo em que se beneficia das 
conquistas atuais das ciências sociais e humanas; b) mas só pode 
atender às necessidades sociais se seu trabalho puder ser igualado 
a qualquer outro enquanto trabalho abstrato86 mero coágulo de 
tempo do trabalho social médio87 -, possibilitando que esse trabalho 
privado adquira um caráter social. (2007, p. 421). 

                                                 
86 Conforme Marx (1968, p. 44-45), trabalho humano abstraído de todas as suas qualidades e 
características particulares, indiferenciado, indistinto, desaparecendo o caráter útil dos produtos do 
trabalho e do trabalho nele corporificado, e, portanto, também desaparecem as diferentes formas de 
trabalho concreto, "elas não mais se distinguem uma das outras, mas reduzem-se, todas, a uma 
única espécie de trabalho, o trabalho humano abstrato.  
87 Segundo Marx (1968, p. 44-46): "Cada uma dessas forças individuais de trabalho se equipara às 
demais, na medida em que possua o caráter de uma força média de trabalho social, e atue como 
essa força social média, precisando, portanto, apenas do tempo de trabalho em média necessário ou 
socialmente necessário para a produção de uma mercadoria. Tempo de trabalho socialmente 
necessário é o tempo de trabalho requerido para produzir-se um valor-de-uso qualquer, nas 
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Observe-se que o contrato de trabalho desses profissionais de serviço social 

pela SEMTAS - instituição empregadora responsável pela gestão do SUAS no 

município de Natal/RN, para uma atuação nos CREAS, viabiliza o ingresso desses 

profissionais ao mercado de trabalho, na condição de proprietário de uma força de 

trabalho universitária que o legitima para o exercício de seu trabalho na divisão 

social do trabalho, enquanto parte de um trabalho coletivo.  

Conforme dados enunciados no quadro abaixo, é possível se perceber a 

condição de qualificação desses profissionais para o exercício do seu trabalho no 

âmbito dos CREAS. 

 

 

 

Quadro nº 03 - Ano e local de conclusão da graduação, faixa etária. 
     
 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora – fonte primária 
 
 

De acordo com os dados do quadro se pode afirmar que 100% dos 

entrevistados ‘têm uma qualificação-acadêmica profissional alcançada mediante 

uma formação universitária, sendo dotados, portanto de uma  qualificação específica 

na área de serviço social para o exercício do seu trabalho profissional como 

assistente social, conforme as orientações da Lei que Regulamenta a profissão (Lei 

8.662/1993). Por outro lado, observa-se que do total dos entrevistados, 66,6% 

                                                                                                                                                         
condições de produção socialmente normais, existentes, e com o grau social médio de destreza e 
intensidade do trabalho". 

 Nomes  
Ano de 
conclusão 

Instituição de 
ensino 

Faixa etária 

01 Safira 2008 UnP 31 a 35 anos 

02 Ametista 2005 Facex 46 a 50 anos 

03 Rubi 1999 UFPE 36 a 40 anos 

04 Cristal 2006 UFRN 26 a 30 anos 

05 Jade 2005 UFRN 26 a 30 anos 

06 Pérola 2004 UFRN 26 a 30 anos 



84 

 

concluíram o curso de graduação em universidades públicas, no período 

compreendido entre o final dos anos de 1990 e os anos iniciais do século XXI (entre 

2005 e 2008), em relação a 34, 4% que concluíram em universidades privadas.  

  No que se refere ao processo formativo, apenas 01(um) assistente social não 

teve seu processo de formação a partir do currículo de 1996 e, sim de 1982, embora 

tenha participado da fase transitória de revisão do currículo que culminou com a 

aprovação das atuais diretrizes curriculares que aconteceu em 1996. Isto significa 

que 99,9% dos entrevistados têm sua formação orientada por uma proposta de 

formação profissional, sob a orientação de uma direção social critica que norteiam 

as diretrizes curriculares que compõem o Projeto Ético Politico Profissional, 

associado ao Código de Ética profissional e a Lei que Regulamenta a Profissão. 

Projeto esse que orienta o profissional para um compromisso com as classes 

trabalhadoras e propõe o reconhecimento desse profissional, enquanto categoria, 

como parte desta classe.  

O grande desafio contemporâneo é a consolidação e materialização dessas 

diretrizes nos projetos pedagógicos das diversas unidades de ensino (sobretudo 

quando o ensino ocorre em IES privadas e os cursos são ministrados a distância), 

sob as condições conjunturais que dificultam essa realização, uma vez que se vive 

um desmonte da universidade pública, em um contexto de reestruturação produtiva, 

de flexibilização e precarização do trabalho, orquestrado por politicas neoliberais, 

sob a hegemonia do capital financeiro. 

Neste sentido, as diretrizes profissionais se constituem numa 
estratégia de resistência ao processo de descaracterização dos 
compromissos coletivamente assumidos pela profissão que tem 
espaço cada vez mais restrito num contexto progressivo e velado de 
retrocesso tecnicista, o que só aumenta sua relevância. (MENDES; 
PRATES, 2007, p.194-195). 

 

Os desafios também se revelam no exercício profissional dos assistentes 

sociais, na medida em que se constata diversas formas de precarização nas 

relações e condições de trabalho no âmbito dos espaços sócio-ocupacionais, em um 

contexto de crise, em que se presencia os fenômenos da  
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terceirização, dos contratos temporários e  parciais, bem como a  
redução de postos de trabalho, o aparecimento de novos espaços de 
trabalho advindos do Terceiro Setor, sem contar as exigências de  
conhecimentos técnico‐operativos novos, aliados ao declínio da ética 
do trabalho, bem como o restabelecimento exacerbado dos valores 
expressos pela competitividade e do individualismo. (YAZBEK, 2009, 
p.157) 

 

Conforme os Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na  Política de 

Assistência  Social: 

Os(as) assistentes sociais brasileiros(as) vêm lutando em diferentes 
frentes e de diversas formas para defender e reafirmar direitos e 
políticas sociais que, inseridos em um projeto societário mais amplo, 
buscam cimentar as condições econômicas, sociais e políticas para 
construir as vias da equidade, num processo que não se esgota na 
garantia da cidadania.(CFESS, 2009, p.11). 

 

Essa luta ocorre, contraditoriamente, em um contexto de desmobilização 

politica na sociedade brasileira, em que os movimentos sociais de resistência que 

conseguiram expressar legalmente a concepção dos direitos sociais88 no texto 

constitucional de 198889, com uma proposta contra-hegemônica a ordem do capital, 

na contemporaneidade, não encontram as condições favoráveis para implementá-la, 

uma vez que o país encontra-se subordinado ao capital internacional nos ditames 

neoliberais, sob a hegemonia do capital financeiro.  

É notório que o capital através do Estado e de outras organizações 

implementam as políticas sociais não objetivando erradicar as desigualdades 

sociais, a questão do desemprego estrutural, a precarização presente no mundo do 

trabalho, e outras expressões da questão social em um momento de crise, mas 

apenas minimizar os efeitos mais agravantes dessa crise.  

   

                                                 
 
88 Conforme Couto (2004): “O direito social é um produto histórico, construído pelas lutas da classe 
trabalhadora, no conjunto das relações de institucionalidade da sociedade de mercado, para 
incorporar o atendimento de suas necessidades sociais à vida cotidiana.” Declara ainda que é no 
campo dos direitos sociais que estão contidos os maiores avanços da Constituição de 1988, desde o 
Art. 3º - que define os objetivos da República Federativa do Brasil, dos Art. 194 – sobre a concepção 
do Sistema de Seguridade Social ao Art. 204 – com as diretrizes das ações governamentais na área 
da assistência social. 
89 Para Chesnais (2001, p.39), no movimento de Mundialização, o capital está mandando pelos ares a 
integração do trabalho. Significa que, o universo de trabalho, onde se encontram as classes 
trabalhadoras que criam a riqueza para outros, vivenciam a radicalização dos processos de 
expropriação e exploração. Suas lutas e conquistas pelo reconhecimento dos seus direitos sofrem 
regressões, segundo os parâmetros neoliberais, em favor da economia política do capital financeiro.  
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Retomando a questão do perfil profissional, em se tratando da relação dos 

profissionais entrevistados com a academia, tem-se presente que há uma busca 

desses profissionais por uma formação continuada realizada seja através dos cursos 

lato e stricto senso, bem como o envolvimento com o  estágio supervisionado 

curricular, que também propicia uma qualificação e atualização profissional, observe 

o quadro abaixo: 

 

Quadro nº 04 - Ano de conclusão da graduação, formação atual e relação com academia. 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora – fonte primária 

 

Atenta ao quadro observa-se que na busca por uma formação continuada 

encontra-se 03(três) assistentes sociais cursando pós-graduação (área sócio-

jurídica, gestão pública e saúde pública), 02(dois) estudando para concurso público 

na área de Serviço Social e apenas um profissional que concluiu a graduação há 04 

anos e não se encontra no momento da pesquisa estudando. Esses dados 

(somados as informações através das falas durante as entrevistas) revelam que há 

uma busca individual por formação continuada para atender a diversos interesses 

que o conduz a uma melhor atuação nos seus espaços de trabalho. Infere-se que 

seja ora para agregar conhecimentos para interpretar a realidade social, expressa 

nas diversas formas de demandas que chegam ao CREAS, ora para buscar a 

almejada estabilidade funcional através de aprovação em concurso público e, ainda, 

na busca pela atualização profissional como mera exigência do mercado. 

No questionamento, como ocorre sua relação com a academia atualmente? 

As respostas convergiram para os cursos de pós-graduação e supervisão de estágio 

curricular. Neste sentido, articulando a uma questão mais a frente do questionário: 

você é ou foi supervisor? Têm estagiários no momento?  

 Nomes Ano de 
conclusão Formação 

Relação com academia 
Estudando     Supervisão 

01 Safira 2008 Graduada Não Supervisora 
de campo 

02 Ametista 2005 Especialista Sim _ 

03 Rubi 1999 Especialista Sim _ 

04 Cristal 2006 Graduada Sim Supervisora 
de campo 

05 Jade 2005 Graduada Sim _ 

06 Pérola 2004 Mestre Sim _ 
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Os dados da pesquisa revelam que atualmente 02(dois) profissionais estão 

sendo supervisores de campo, dentre esses 01(um) se encontra afastado das salas 

de aula desde a conclusão da graduação (2008) e a outra se encontra estudando 

para concurso público na área de Serviço Social. Dentre os demais, foi identificado 

01(um) profissional que orientou apenas uma dupla de estagiários e considerou uma 

“triste experiência”, outra irá supervisionar pela primeira vez e, no momento, 

encontra-se cursando pós-graduação, e por último um dos profissionais ocupa o 

cargo de coordenação na instituição.  

Na função de coordenação, este profissional entende que a atribuição de 

supervisão de estágio curricular é de responsabilidade das demais assistentes 

sociais que compõem o CREAS que estão na execução das atividades. Sua função 

de coordenador lhe retira a responsabilidade de assumir esta atividade de 

supervisão. Para reflexão, será que esse profissional não percebe que ao ocupar a 

função de coordenador, ao mesmo tempo permanece sendo um profissional de 

Serviço Social? Logo antes de ser coordenador é um assistente social. Vejam 

alguns trechos das entrevistas: 

 
 
Eu tive uma triste experiência recentemente com as estagiárias, triste 
porque...   elas eram nada participativas, nunca fizeram uma leitura  
e foram pra... e disseram que eu não dava atenção e qui qui pá pá 
pá. (PÉROLA) 

 
                                      Não estou acompanhando o estagio, quem acompanha são as      

assistentes sociais. (AMETISTA)  
 

                                          Vou começar em agosto... Eu peguei finalizando a conclusão, meu 
inicio será mesmo agora. (JADE) 

Ressalta-se que a supervisão de estágio é uma atribuição privativa do Assistente 

Social quer ele esteja em uma função de coordenação ou de execução90, e o 

CFESS regulamentou a supervisão direta de estágio no Serviço Social, através da 

Resolução nº 533, de 29 de setembro de 2008, que em seu artigo 2º, define:  

 

                                                 
90 Conforme Art. 5º Constituem atribuições privativas do Assistente Social da Lei 8.662, que 
regulamenta a profissão, VI - treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço 
Social 
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a supervisão direta de estágio em Serviço Social  é atividade 
privativa do assistente social, em pleno gozo dos seus direitos 
profissionais, devidamente inscrito no CRESS de sua área de ação, 
sendo denominado supervisor de campo o assistente social da 
instituição campo de estágio e supervisor acadêmico o assistente 
social professor da instituição de ensino.(CFESS, 2008) 

Percebe-se que a fala da assistente social Ametista indica valorizar a postura 

de gerente (coordenadora), ao mesmo tempo em que demonstra entender ser 

apenas o assistente social que se encontra com “a mão na massa”, ou seja, aqueles 

que assumem na ponta o exercício profissional, a fama de ser o executor nas 

funções terminais das politicas sociais. Acredita-se ser necessário a este profissional 

uma releitura da Lei que regulamenta a profissão em suas atribuições privativas e 

competências. 

Em se tratando da atualização profissional, através de leituras recentes, 

participação em eventos, publicação de algum trabalho, os dados da entrevista 

revelaram que há uma preocupação e compromisso, investimento pessoal dos 

profissionais com essas atividades, na medida em que têm interesse em realizar e-

ou participar das pós-graduação (lato e stricto senso), desenvolver  leituras sobre a 

política de assistência social, sobre a profissão, a família, a violação de direitos, o 

envolvimento com o estágio curricular. Apenas 01(um) profissional demostrou o não 

interesse por estas atividades de leitura e aprofundamento do seu trabalho 

profissional. 

Infere-se a partir dessas informações que revelam o interesse e compromisso 

da maioria desses profissionais em investir na formação continuada que, de forma 

efetiva, o acesso aos cursos de especialização e mestrado, bem como as leituras 

referentes à área de intervenção, o envolvimento com os estágios curriculares (na 

condição de supervisores), pode propiciar aos profissionais esta formação 

continuada, na medida em que possibilita o conhecimento da realidade social na 

qual atua, de forma, provisória, aproximativa e histórica, mediada por uma dimensão 

intelectual, que permite: 

(re)conhecer os princípios, os fundamentos da ordem burguesa e as 
programáticas de ação utilizadas pelo grande capital, suas 
necessidades sociais, as quais, por meio de um conjunto de 
mediações, convertem-se em requisições à prática profissional;  

um conhecimento sobre os fundamentos (econômico-sociais, 
políticos e ídeo-culturais) [...] que fornecem subsídios ao 
planejamento, iluminam os valores e objetivos, possibilitam 
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estabelecer estratégias e táticas técnico-políticas de intervenção 
profissional (GUERRA, 2003, p. 15). 

É neste percurso de estudo e aprofundamento da realidade social em que a 

profissão transita que, segundo Guerra (2003,p15), para definir o que, por que, 

quando, onde e como e para que fazer concomitante à sua intervenção, o assistente 

social precisa de um aprofundamento sobre as diversas dimensões que orientam o 

exercício profissional, compreendidas como: técnico-instrumental,formativa, 

investigativa e ético-política que se articulam entre si e são alimentadas por 

fundamentos teórico-metodológicos, valores e pressupostos ético-políticos.  Daí a 

importância:  

              da dimensão intelectual para desenvolver a sua instrumentalidade, 
capacitando os profissionais a darem respostas cada vez mais 
qualificadas, atendendo as demandas do mercado e indo além delas; 
ter em vista a construção de novas bases de legitimidade através do 
atendimento às demandas imediatas e potenciais; ter uma direção 
que se articule teórica e praticamente aos projetos e forças 
progressistas da sociedade burguesa (GUERRA, 2003, p.17). 

 

Dentre os profissionais entrevistados com exceção de 02(dois), um que 

apresenta certa dificuldade em articular as suas condições e relações precárias com 

as transformações societárias em curso no atual estágio do capital, outro que 

consegue apreender as contradições que perpassam o universo do trabalho, mais 

talvez pela cultura do medo presente no plano ideológico das instituições, talvez por 

“estar coordenadora”, pela relação de poder, não vai além como orienta Guerra na 

citação acima “[...] ter uma direção que se articule teórica e praticamente aos 

projetos e forças progressistas da sociedade burguesa.” Vejam os trechos das falas 

desses profissionais a seguir: 

  

que a gente entende pelas orientações técnicas do MDS e tudo que 
o CREAS é para trabalhar nos casos onde a violação já esta  
confirmada não é função do CREAS ter a certeza.... 
 
Averiguar é um trabalho investigativo que teoricamente não é para 
acontecer no CREAS né, mas que acaba acontecendo o ministério 
publico, o conselho tutelar, a policia civil vê muito claro averiguar por 
favor....deixe claro se a violência acontece ou não acontece, 
absurdos do MP mandar como deve ser o nosso relatório, não 
precisa .....(PÉROLA) 
 
Sempre que vem a demanda... A demanda é muito grande, equipe, a 
rede não sabe a atribuição, qual é nosso papel do assistente social, 
quais são as atribuições do CREAS não somos peritos. O idoso, a 
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criança se está sendo abusada, temos que acompanhar inserir nos 
serviços socioassistencias, as coisas estão se dando... provocar a 
secretaria qual é o papel, tem que se divulgar mais... (AMETISTA) 
 

                                     Avalio de muito positivo que a equipe é toda muito comprometida, 
tem mais...  a  principal dificuldade, assim que realmente é a coisa de 
você não vê o resultado do seu trabalho, se sentir frustrada sem 
resultado, fluxo, me sinto aqui todos os dias rasgando pedaços do 
meu diploma me sinto uma relatora de desgraça. Constata-se a 
desgraça, se faz encaminhamento para uma rede que não existe 
porque de fato a rede não existe e você não vê resultado nenhum do 
seu trabalho. É muito frustrante lidar com violação de direitos e a 
todo tempo a equipe esta sendo violentada, atender uma criança que 
é abusada sequer uma terapia para aquele sujeito Provavelmente a 
pessoa não vai conseguir a terapia....é triste.....é triste mas é 
verdade. (PÉROLA) 

 

Até de forma entrecortada, deixando lacunas na sua intenção do seu 

raciocínio, os assistentes sociais em suas falas, nas observações realizadas e 

expressões de desabafo, compreendem com lucidez as competências dos CREAS 

no SUAS, como também  a fragilidade da rede socioassistencial, o descompromisso 

da gestão atual com os trabalhadores do SUAS e a ausência do órgão gestor em 

esclarecer, divulgar e se posicionar “na ineficiente rede pública de atendimento.” 

Identifica-se um nível de insatisfação generalizado nesses profissionais, embora 

comprometido com o seu trabalho, expresso pela frustração de lidar com violação de 

direitos e  perceber que o usuário não será atendido em sua demanda, que a própria  

equipe de profissionais sofre a violência nos seus direitos como trabalhador, em 

função da precariedade das condições de trabalho para fazer funcionar os serviços. 

Questiona-se aqui o próprio nível de objetivação do trabalhador que idealiza, 

estabelece finalidades, porem sente e vê que o resultado do seu trabalho não se 

concretiza, não se materializa. Como o assistente social mesmo relata: “constata-se 

a desgraça, se faz encaminhamento para uma rede que não existe, porque de fato a 

rede não existe e você não vê resultado nenhum do seu trabalho”. Observa-se uma 

fala de contestação, ao mesmo tempo de frustração e desestímulo revelando a sua 

não realização profissional pela via de uma intervenção concreta e objetiva do 

atendimento a demanda do público usuário, que termina revelando um sentimento 

de todos os dias: se vê “rasgando pedaços do seu diploma”, por se sentir apenas 

uma “relatora de desgraças”. A quem atribuir as dificuldades que inviabilizam a 

efetivação dos serviços pelos profissionais do SUAS, mas particularmente pelos 

assistentes socais, os sujeitos desta pesquisa? Tentar-se-á compreender as 
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condições e relações de trabalho do assistente social nos espaços ocupacionais dos 

CREAS na subseção seguinte.  

 

 3.2.2 Particularidades das condições e relações de trabalho dos Assistentes 

Sociais no contexto da Expansão X Precarização do Mercado de trabalho na 

Assistência Social 

 

Neste estudo são analisados alguns elementos que expressam a precariedade 

das condições de trabalho vivenciadas pelos os assistentes sociais entrevistados, 

sujeitos da pesquisa, na condição de trabalhador assalariado, afetados pela 

insegurança do emprego, intensificação do trabalho, ausência de progressão e 

ascensão na carreira, baixos salários, insuficientes momentos de formação 

continuada, entre outros aspectos da precarização, resignificados particularmente no 

SUAS, num contexto de crise estrutural do capital, cujo os antídotos adotados “se 

confirmaram amargos, e suas consequências agudizaram a concentração do capital 

e a precarização das condições de trabalho.” (BOSCHETTI, 2011, p. 560). 

Nessa perspectiva de análise, trabalha-se os seguintes itens: a) Vínculo 

empregatício na SEMTAS; b) a jornada de trabalho; c) remuneração em salários 

mínimos; d) o ambiente físico no qual se desenvolve o exercício profissional; e) a 

disponibilidade dos materiais permanentes; f) a disponibilidade dos materiais de 

consumo necessários ao desenvolvimento das atividades.  

a) Tratando-se do Vínculo empregatício na SEMTAS  

Ao analisar as falas das entrevistadas, identifica-se que 03(três) profissionais 

têm vínculo empregatício através de concurso público, representando 50% da 

amostra. Ressalta-se ainda que o último concurso realizado por área de atuação, a 

assistência social, foi no ano de 2006, atualmente (desde 2010) vem sendo 

realizados processos seletivos simplificados para compor o quadro funcional. 

Entretanto, para atender as demandas do SUAS, conforme orienta a NOB-RH/SUAS 

o município deve: “Realizar concurso público para contratar e manter o quadro de 

pessoal necessário à execução da gestão dos serviços socioassistenciais, 

observadas as normas legais vigentes” (BRASIL, 2006). Assim sendo, deve 

programar recursos próprios para a realização de concursos públicos. 

Segundo o gráfico abaixo, observa-se que a composição do quadro 

envolvendo os assistentes sociais nos CREAS, tem-se a seguinte composição: 
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03(três) servidores públicos pertencente ao quadro efetivo dos CREAS, 01(um) 

profissional contratado pela CLT (Consolidação das Leis de Trabalho), onde a 

contratante é a ATIVA, 01(um) contrato temporário, 01(um) profissional (pessoa 

física) sendo remunerado em folha extra (com recursos próprios do município - fonte 

111).  

 

 

Gráfico 1 - Tipo de vínculo empregatício 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora – fonte primária 

 

O profissional contratado por CLT tem os seguintes benefícios: vale-

transporte, vale-refeição, férias remuneradas de 30 dias, 13º salário, aviso prévio, 

FGTS, seguro desemprego, licença saúde (opcional), licença maternidade, licença 

paternidade, 15 dias de salário em caso de acidentes, entre outros benefícios. 

Entretanto, como ocupa o cargo de coordenação, possui uma intensificação da 

jornada de trabalho, mais de 40 horas semanais, sendo o pagamento de seu salário 

inferior à remuneração do servidor, embora realize as mesmas atividades e, 

constantemente, encontra-se em atraso. Segundo a CLT (Art. 459, § único). “A data 

limite para pagamento do salário é o 5º dia útil subseqüente ao do vencimento.” É 

um trabalhador reconhecido como subcontratado, um terceirizado formal, portanto 

se constitui numa condição de trabalho precarizada, porém formalizada no mercado 

de trabalho. 

Em se tratando do assistente social entrevistado com vínculo de contratação 

temporária, com duração de 02 anos e término previsto para o último mês de junho, 
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o seu acesso ao mercado de trabalho se deu através de processo seletivo 

simplificado (2010). Ressalva-se que esse mesmo profissional encontra-se 

concorrendo a outro processo seletivo91, conforme Edital 002-2012, publicado no 

Diário Oficial do dia 12 de junho do corrente ano, cujo resultado final, após recursos, 

foi publicado no Diário Oficial do Município em 04 de julho de 2012, o qual será 

contratado  por um período de mais 01(um) ano. 

Assim sendo, a reflexão em pauta observa que os vínculos estabelecidos são 

precarizados, através de contratos temporários, mediante um processo seletivo 

simplificado, constituindo-se, portanto, numa estratégia utilizada tanto pelo setor 

privado quanto o público para reduzir, equivocadamente, os custos com mão de 

obra e com encargos sociais dos trabalhadores.  

Por último, dentre os entrevistados, 01(um) profissional expressou mágoa e 

indignação pela falta de reconhecimento da instituição em contratá-lo nos últimos 

03(três) anos e 07 (sete) meses (em julho-2012), pois sua condição é a de prestador 

de serviços e o seu salário é de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais). Em sua 

indignação, ele afirma “Sou da folha de pagamento 111, infelizmente sem direitos, 

sem benefícios.” (CRISTAL). Esse profissional também se inscreveu no último 

processo seletivo (junho-2012), mas afirmou “que está se desligando da SEMTAS”. 

Nicolau (2005) em sua pesquisa declara que: 

A dúvida e a incerteza dos assistentes sociais que exercem seu fazer 
profissional, nessas condições de provisoriedade e de precariedade, 
abrangem, com maior ou menor dominância de uma questão sobre 
outras, a ausência de perspectiva de continuidade do próprio 
trabalho, os contratos que limitam um período de execução, como 
consequente limita da garantia de vínculo empregatício para o 
sujeito. Na verdade, são condições de trabalho que incomodam 
esses profissionais – para não dizer que os afligem – pois os tornam 
inseguros e sem uma finalidade definida para sua ação. (NICOLAU, 
2005, p.172) 

 

Com relação ao questionamento: Há quanto tempo desenvolve atividades no 

CREAS? Uma, dentre as entrevistadas, declarou sobre o ingresso dos profissionais 

nos CREAS:  

                                    Sim foi uma coisa nada democrática que aconteceu com a gente 
porque é...todos os profissionais que vieram para o CREAS eram de 
outros programas ...Casas de Passagem, API-CONVIVER, SOS 
IDOSOS... então nós fomos convidados, obrigados a sair desses 

                                                 
91 Processo seletivo simplificado para contratação de pessoal em caráter temporário para os CRAS, 

CREAS e CADÚNICO. 
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locais,  não perguntaram se a gente queria nem nada não,  e depois 
a gente ficou  sabendo que a secretaria iria perder boa parte dos 
recursos,  caso a equipe não fosse constituída por servidores. Teve 
esse joguete da gestão. (PÉROLA) 

 

Note-se que a fala acima reflete que a formação inicial da equipe do CREAS 

foi a partir de remanejamentos dos trabalhadores de outros programas, projetos e 

serviços, sem discussão prévia e sem respeitar o direito de escolha do profissional. 

Constitui-se, portanto uma imposição autoritária da gestão e um desafio para a 

equipe diante da complexidade das situações vivenciadas nos CREAS, que requer 

atendimento especializado, individualizado, continuado e articulado com a rede 

socioassistencial das demais políticas públicas e órgãos de defesa de direitos.  

Observando-se à estrutura de recursos humanos da SEMTAS nos últimos 

anos, apresenta-se a seguinte a composição dos “colaboradores” por vínculos 

empregatícios:  

 
Quadro nº 05 - Estrutura de Recursos Humanos na SEMTAS 

Fonte: Adaptação do Relatório de Gestão 2011 da SEMTAS 
 
POR VÍNCULO EMPREGATÍCIO 2008/2010/2011* 

Esse quadro comparativo demonstra à precarização existente nas relações de 

trabalho, em face do tipo de modalidade de contrato, uma vez que há um 

crescimento do número de estatutários, cerca de  45,13%, há também do número de 

 
QUADRO 05 – COMPARATIVO QUANTITATIVO DA ESTRUTURA DOS 
RECURSOS HUMANOS DA SEMTAS POR VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

2008/2010/2011* 

Vínculo 
Empregatício 

Quantidade de 
vínculos em 

2008(a) 

Quantidade de 
vínculos em 

2010(b) 

Quantidade 
de 

vínculos em 
2011(c) 

Comparativo 
Anos 

2010/2011 
% (c/b) 

 
Cargo Efetivo 

 
247 

 
195 

 
283 

 
45,13↑ 

 
Cargo 

Comissionado 

 
51 

 
56 

 
88 

 
57,14↑ 

 
Cedido/ATIVA 

 
851 

 
547 

 
777 

 
42,04↑ 

 
Estagiário 

 
80 

 
45 
 

 
        37 

 
17,78↓ 

 
TOTAL 

 
1.229 

 

 
845 

 
1.185 

 
- 
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servidores da ATIVA em 42,04%, ocasionando assim a  expansão do fenômeno da 

terceirização de profissionais. Também foram criados mais 32 (trinta e dois) cargos 

comissionados92, modalidade de contrato precarizado, uma vez que o trabalhador 

pode ser exonerado a qualquer tempo, principalmente quando há mudanças nas 

gestões municipais. 

Ainda com relação ao tipo de vínculo empregatício, a Pesquisa MUNIC-2009 

revela que nas administrações municipais públicas na área da assistência social, 

apresenta-se a seguinte configuração dos trabalhadores do SUAS ocupados 

(diversas categorias): 38,34% são estatutários, 25,04% não têm vínculo 

permanente,19,56% recebem apenas cargos comissionados e 12,84% são 

celetistas. 

b) A Jornada de trabalho, é compreendida como:   

o tempo em que o empregado permanece em seu local de trabalho, 
ou à disposição de seu empregador, é considerado sua jornada de 
trabalho. Sua duração não poderá ultrapassar oito horas diárias, ou 
44 horas semanais” 93.  

 

A história da sociedade brasileira vem assistindo a jornadas excessivas de 

trabalho, indicando a exploração do trabalhador pelo seu empregador, atingindo 

inclusive mulheres e crianças. Compreende-se que, a luta da classe trabalhadora 

desde o final do século XIX e inicio do século XX pela redução da jornada de 

trabalho, e outras reinvindicações94,  tem a sido de grande importância, em função 

                                                 
92 O ocupante de cargos comissionados sem vínculo efetivo tem os seguintes direitos: retribuição pelo 
exercício de função de direção, chefia e assessoramento; gratificação natalina; adicional pelo 
exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; adicional pela prestação de serviço 
extraordinário; adicional noturno; adicional de férias; outros, relativos ao local ou à natureza do 
trabalho; gratificação por encargo de curso ou concurso. 
Entretanto, esses trabalhadores não faz jus ao pagamento de aviso prévio, FGTS e multa de 40% do 
FGTS, por se tratar de contratação a título precário, sem nenhuma garantia, sendo o cargo de livre 
nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal. Recurso de Revista 
conhecido e provido. (RR-707/2003-079-15- 40.8) www.jusbrasil.com.br/. succintu.blogspot.com 
93 www.brasil.gov.br 
94 Segundo Dieese: No Brasil, a luta pela redução da jornada de trabalho também não é nova, 
estando presente no debate sindical desde o início do processo de industrialização, no final do século 
XIX e começo do século XX, quando as primeiras greves de trabalhadores já apresentavam a 
redução da jornada de trabalho como um mote de luta muito importante. [...] Diversas foram as 
manifestações realizadas pelos trabalhadores brasileiros que possibilitaram a conquista da redução 
da jornada diária para 10 e 8 horas. As jornadas menores resultaram de diversas greves, tanto por 
categoria como gerais. Alguns exemplos destas últimas verificaram-se em 1907, 1912 e 1917, no 
estado de São Paulo A redução da jornada de trabalho para 8 horas, o descanso semanal e a 
remuneração da hora extra em 50% eram algumas das reivindicações. Em consequência, algumas 
categorias conquistaram a redução da jornada de trabalho para 10 ou 8 horas. Em 1943, a CLT 
limitou a hora extra a duas horas diárias e definiu seu adicional em 20%, bem como criou a lei de 
férias. Em 1949, foi criado o descanso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, sendo 
necessário trabalhar toda a semana anterior, cumprindo integralmente o horário de trabalho para o 
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da necessidade do aumento do tempo livre do trabalhador, bem como  da  melhoria 

da sua renda, ao mesmo tempo que possibilita a criação de novos postos de 

trabalho, constituindo-se  em conquistas históricas dos trabalhadores  por melhores 

condições de vida e de trabalho. 

Portanto, uma das primeiras reivindicações da classe trabalhadora foi à 

redução da carga horária de trabalho, com o propósito de garantir a proteção do 

trabalhador e evitar doenças ocupacionais causadas pelo excesso de trabalho.  

Na particularidade desta pesquisa, dos 06 (seis) sujeitos entrevistados, 

05 (cinco) têm duração de trabalho, com carga horária semanal de 30hs, em 

cumprimento a Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 201095, sendo apenas uma 

entrevistada, no momento assumindo o cargo de coordenadora do CREAS, cumpre 

uma jornada de 40hs semanais. Segue o depoimento: 

 

é de 40hs sim às vezes se estende porque,... mas vamos ver agora 
quando chegar essa equipe vamos dividir vou ter meu horário de 
almoço porque estou ficando direto né vou capacitar o pessoal, 
primeiro mostrar né  como é a dinâmica do trabalho, por enquanto 
tenho estendido meu horário. Sim. (AMETISTA) 

 
Assim, em relação à carga horária tem-se entre os entrevistados a 

predominância de carga horária de 30 horas, correspondente a 83,3%, sendo 

apenas 16,7% cumpre a carga horaria de 40 horas semanais. Ressalta-se que essa 

medida adotada foi após da aprovação da Lei Federal de nº 12.317, de 26 de agosto 

de 2010, que determinava a “diminuição da jornada de trabalho dos assistentes 

sociais para 30hs, sem redução de salários”. Ratifica-se, portanto,  

 
 
 
 

                                                                                                                                                         
seu recebimento, incentivando assim o trabalhador assíduo e punindo o faltoso. Na primeira metade 
da década de 80 algumas categorias profissionais conquistaram jornadas entre 40 e 44 horas, 
fortalecendo a pressão dos trabalhadores para que fosse garantida sua limitação em 44 horas 
semanais, na Constituição Federal de 1988. Então, meio século depois, a jornada legal foi reduzida 
de 48 para 44 horas semanais. http://www.dieese.org.br/notatecnica/  
95 A Lei sancionada pelo presidente Lula, acrescentou dispositivo à Lei nº 8.662, de 7 de junho de 

1993, para dispor sobre a duração do trabalho do Assistente Social. O Art. 1º da Lei nº 8.662, de 7 de 
junho de 1993, passa a vigorar acrescida do seguinte Art. 5º-A: “Art. 5º- A duração do trabalho do 
Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais”. Assim “Art. 2º- Aos profissionais com contrato de 
trabalho em vigor na data de publicação desta Lei é garantida a adequação da jornada de trabalho, 
vedada a redução do salário.” (BRASIL, 2010). 
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a mais significativa conquista do Serviço Social nos últimos vinte 
anos que tem um impacto profundo nas condições de trabalho e de 
vida dos (as) assistentes sociais. [...] possibilita diminuir a sobrecarga 
do trabalho, o que pode melhorar a saúde do (a) trabalhador (a) e, 
ainda impor limites à exploração do trabalho pelo 
capital.(BOSCHETTI, 2011,p.567).  

 

 

Gráfico 2 – Jornada de trabalho 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora – fonte primária 

 

 
Embora a SEMTAS tenha incorporado a Lei das 30 horas, encontra-se ainda 

um profissional trabalhando além das 40 horas,  o horário para  almoço e descanso 

é utilizado para desempenhar atividades do trabalho, conforme revela o depoimento 

da entrevistada. Observe-se que a indicação oficial de uma Lei não garante que a 

situação do trabalhador de fato sofra modificação, em razão da resistência, por parte 

dos  contratantes em cumprir a lei. Neste sentido, destaca-se que o cumprimento a 

Lei nº 12.317/2010 pela gestão municipal da SEMTAS não dispõe de nenhuma 

regulamentação oficial, somente acatou-se a legislação federal.  

 Segundo Boschetti (2011), no que se refere à luta do conjunto CFESS/CRESS 

por trabalho e direitos, afirma-se que ultrapassa a defesa por direitos apenas para os 

assistentes sociais. Nesse sentido, contra a precarização das condições e relações de 

trabalho realizou algumas ações para o seu enfrentamento: lançou a campanha em 

defesa do concurso público junto a órgãos públicos e privados, a  exemplo, cita-se o 
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concurso do INSS para 900( novecentos) assistentes sociais realizado em 2009, 

prorrogado por mais dois anos. Atualmente permanece o desafio para a nomeação 

dos concursados; outra ação estratégica é por garantia das condições éticas e 

técnicas de trabalho, diante das inúmeras denúncias dos profissionais acerca das 

violações de seus direitos e as situações de adoecimento decorrentes dessas 

precárias condições de trabalho. Segundo Boschetti (2011), na perspectiva de 

contribuir para o aprimoramento das competências e atribuições, assim como na 

garantia das melhores condições de trabalho foram regulamentadas: 

normatização da supervisão direta de estágio como atribuição 
privativa dos(as) assistentes sociais (Resolução nº 533/2008); 
regulamentação da atuação do assistente social, na qualidade de 
perito judicial ou assistente técnico, quando convocado a prestar 
depoimento como testemunha (Resolução n. 559/2009); 
normatização sobre a emissão de pareceres, laudos e opiniões 
técnicas conjuntos entre assistentes sociais e outros profissionais 
(Resolução n. 557/2009); estabelecimento de procedimentos para 
lacração de material técnico e material técnico-sigiloso do Serviço 
Social (Resolução n. 556/2009); normatização sobre o não 
reconhecimento da inquirição das vítimas crianças e adolescentes no 
processo judicial, sob a Metodologia do Depoimento Sem Dano/DSD 
como atribuição dos(as) assistentes sociais (Resolução n. 554/2009); 
regulamentação que veda a realização de terapias associadas ao 
título e/ou ao exercício profissional do(a) assistente social 
(Resolução n. 569/2010); estabelecimento de procedimentos para 
aplicação de multa às Unidades de Formação Acadêmica em caso 
de descumprimento das normas estabelecidas na Resolução CFESS 
n. 533/08, que trata da Supervisão de Estágio (Resolução n. 568/10); 
estabelecimento da obrigatoriedade de registro nos Cress de 
assistentes sociais que exerçam funções ou atividades de atribuição 
da profissão, mesmo que contratados sob nomenclatura de "cargos 
genéricos" (Resolução n. 572/10); revisão da Consolidação das 
Resoluções do Conjunto CFESS/Cress, que estabelece novos 
requisitos para inscrição nos Cress (Resoluções ns. 582/10 e 
588/2010); e alteração do Código de Ética do(a) Assistente Social, 
introduzindo aperfeiçoamentos formais, gramaticais e conceituais em 
seu texto e garantindo a linguagem de gênero (Resolução n. 

594/2011).(BOSCHETTI, 2011, p. 565-566). 

Por último, tem-se a luta de pouco mais de três anos pela aprovação da Lei nº 

12.317/2010 sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem 

redução salarial, a mais expressiva conquista histórica nos últimos anos para a 

categoria profissional. Trechos da justificativa do projeto de Lei nº 1890 , de 2007 (de 

autoria do Sr. Mauro Nazif), no qual argumenta:  
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                                      A maior exposição à fadiga, causada pelo exercício de determinadas 
profissões, justifica, portanto, a fixação de jornadas reduzidas de 
trabalho. Os assistentes sociais constituem, sem dúvida, uma 
categoria cujo trabalho leva rapidamente à fadiga física, mental e 
emocional. São profissionais que atuam junto a pessoas que passam 
pelos mais diversos problemas, seja em hospitais, presídios, clínicas, 
centros de reabilitação ou em outras entidades destinadas ao 
acolhimento e à (re)inserção da pessoa na sociedade.”(NAZFI, 
2007). 

 

c) Quanto à remuneração em salários mínimos  

 

Com relação à remuneração em salários mínimos, os assistentes sociais 

que atuam nos CREAS possuem remunerações diferenciadas, dependendo do 

vinculo empregatício que mantêm com a SEMTAS. Observem o gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 3 - Remuneração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora – fonte primária 

 

Os servidores públicos a partir da aprovação do Plano de Carreiras, Cargos e 

Salários dos servidores do município, passaram a perceber aproximadamente o 

vencimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais, valor bruto), ou seja, aproximadamente 

um pouco mais de três salários mínimos. Nesse estudo conforme o gráfico 

corresponde a 50% da amostra. Uma das entrevistadas esclareceu:  
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Eu acho importante contextualizar que a gente entrou ganhando um 
salário mínimo .... eu tenho um contracheque de R$ 250,00 e agora 
né essa luta que a gente vem construindo ai teve aprovação de um 
plano que melhorou nosso salário é 2.200,00 com descontos 
1.900,00 mas sem nada assim é um plano que não é especifico da 
secretaria. É geral. (PÉROLA) 

 

Quanto aos funcionários celetistas, o qual corresponde a 16,6% do universo 

da pesquisa, ou seja, a um profissional, que no momento ocupa a coordenação, da 

unidade, percebe mensalmente, o valor correspondente a R$ 1.300,00 (hum mil e 

trezentos reais), ou seja, um pouco mais de dois salários mínimos. Ressalva-se que 

está incluso a gratificação pelo desempenho no cargo de coordenador do CREAS. 

Observe-se na particularidade dessa inserção, a precarização expressa no salário 

irrisório adicionado à gratificação pelo cargo, que no universo do trabalho dos 

CREAS, dentre outras competências e atribuições inerentes à condição de 

assistente social, cumpre as exigências requeridas pela atribuição de “estar” 

coordenador dos CREAS, assume, portanto as seguintes atribuições:  

 
Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do 
CREAS e seus serviços, quando for o caso;  
Coordenar as rotinas administrativas, os processos de trabalho e os 
recursos humanos da Unidade;  
Participar da elaboração, do acompanhamento, implementação e 
avaliação dos fluxos e procedimentos, para garantir a efetivação da 
referência e contrarreferência e articulação intersetorial,  
Subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos de vigilância 
socioassistencial,  
Coordenar a relação cotidiana entre CREAS e Unidades Específicas 
referenciadas; 
Coordenar o processo de articulação cotidiana com os serviços 
socioassistenciais na área de abrangência do CREAS, bem como 
das demais políticas públicas e órgãos de defesa de direitos, 
recorrendo ao apoio do órgão gestor, sempre que necessário;  
Definir com a equipe os critérios de inclusão, acompanhamento e 
desligamento das famílias e indivíduos nos serviços ofertados no 
CREAS;  
Coordenar o processo, com a equipe, unidades referenciadas e rede 
de articulação, quando for o caso, do fluxo de entrada, acolhida, 
acompanhamento, encaminhamento e desligamento das famílias e 
indivíduos dos serviços do CREAS;  
Discutir com a equipe técnica, estratégias e ferramentas teórico-
metodológicas que possam qualificar o trabalho com as famílias e 
indivíduos;  
Coordenar a execução das ações, assegurando diálogo e 
possibilidades de participação dos profissionais, das famílias 
atendidas e das unidades específicas referenciadas;  
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Coordenar a execução e o acompanhamento dos serviços, incluindo 
o monitoramento dos registros de informações e a avaliação das 
ações desenvolvidas;  
Contribuir para avaliação, por parte do órgão gestor, dos resultados 
obtidos pelo CREAS;  
Coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local 
e monitorar o envio regular e nos prazos, de informações sobre a 
Unidade e os serviços socioassistenciais referenciados, 
encaminhando-os ao órgão gestor;  
Identificar as necessidades de ampliação do RH da Unidade ou 
capacitação da equipe e informar o órgão gestor de Assistência 
Social;  
Participar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria 
de Assistência Social e em outros espaços, quando solicitado, 
representando a unidade;  
Coordenar os encaminhamentos à rede e seu acompanhamento  

 

Destaca-se mais uma expressão desse tipo de precarização, os profissionais 

contratados temporariamente (16,6%) que percebem a remuneração de R$ 1.200,00 

(hum mil e duzentos reais), correspondendo a quase o valor da remuneração do 

assistente social coordenador, o qual desenvolve competências e atribuições 

associadas à gestão dos serviços. Assim, como executor dos serviços 

implementados pelos CREAS, conforme o Caderno de Orientações Técnicas sobre 

o CREAS (2011), são atribuições dos técnicos de nível superior abaixo relacionadas, 

considerando-se as especificidades de cada categoria profissional: 

Acolhida, escuta qualificada, atenção especializada e oferta de 
informações e orientações;  
Realização de atendimentos familiar, individuais e em grupo;  
Realização de visitas domiciliares às famílias acompanhadas pelo 
CREAS;  
Realização de encaminhamentos, com acompanhamento, para a 
rede socioassistencial, das políticas setoriais e órgãos de defesa de 
direito, e devido acompanhamento;  
Trabalho em equipe interdisciplinar;  
Orientação jurídico-social;  
Alimentação de sistema de informação, registro das ações 
desenvolvidas;  
Participação das atividades de planejamento, monitoramento e 
avaliação dos processos de trabalho;  
Participação das atividades de capacitação e formação continuada 
da equipe do CREAS, reuniões de equipe, estudos de casos, e 
demais atividades correlatas;  
Participação de reuniões sistemáticas no CREAS, para planejamento 
das ações a serem desenvolvidas; definição de fluxos; instituição de 
rotina de atendimento e acolhimento dos usuários; organização dos 
encaminhamentos e fluxos de informações e procedimentos com 
outros setores;  
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Note-se que para o Assistente Social no âmbito da Assistência Social, segue 

orientações sobre competências, estratégias e procedimentos específicos, com 

destaque para: 

Realizar pesquisas para identificação das demandas e 
reconhecimento das situações de vida da população  que subsidiem 
a  formulação dos planos de Assistência Social; 
Formular e executar os programas, projetos, benefícios e serviços 
próprios da  Assistência  Social,  em  órgãos  da  Administração  
Pública, empresas e organizações da sociedade civil; 
Elaborar, executar e avaliar os planos municipais, estaduais e 
nacional de Assistência Social, buscando interlocução com as 
diversas áreas e políticas públicas, com especial destaque para as 
políticas de Seguridade Social; 
Formular e defender a constituição de orçamento público necessário 
à implementação do plano de Assistência Social; 
Favorecer a participação dos(as)  usuários(as)  e  movimentos 
sociais  no  processo  de  elaboração  e  avaliação  do  orçamento 
público; 
Planejar, organizar e administrar o acompanhamento dos recursos 
orçamentários nos benefícios  e  serviços  sócioassistenciais  nos 
Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); 
Realizar estudos sistemáticos com a equipe dos CRAS e CREAS, na 
perspectiva de análise conjunta da realidade e planejamento coletivo 
das ações, o que supõe assegurar espaços de reunião e reflexão no 
âmbito das equipes multiprofissionais; 
Contribuir para viabilizar a participação dos (as) usuários(as) no 
processo  de  elaboração  e  avaliação  do  plano  de  Assistência 
Social; prestar assessoria e consultoria a órgãos da Administração 
Pública,  empresas  privadas  e  movimentos  sociais  em  matéria 
relacionada à política de Assistência Social e acesso aos direitos 
civis, políticos e sociais da coletividade; 
Estimular a organização coletiva e orientar(as) os usuários(as) e 
trabalhadores(as)  da  política  de Assistência  Social  a  constituir 
entidades  representativas;  
Instituir espaços coletivos de socialização de informação sobre os 
direitos sócio-assistenciais e sobre o dever do Estado de garantir sua 
implementação; 
Assessorar os movimentos sociais na perspectiva de identificação de  
demandas,  fortalecimento  do  coletivo,  formulação  de estratégias 
para defesa e acesso aos direitos; 
Realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres  
sobre  acesso  e  implementação  da  política  de Assistência Social; 
Realizar estudos sócio-econômicos para identificação de demandas 
e necessidades sociais;  
Organizar os procedimentos e realizar atendimentos individuais e/ou 
coletivos nos CRAS; 
Exercer funções de direção e/ou coordenação nos CRAS, CREAS e 
Secretarias de Assistência Social; 
Fortalecer a execução direta dos serviços  sócio-assistenciais pelas 
prefeituras, governo do DF e governos estaduais, em suas áreas de 
abrangência; 



103 

 

Realizar estudo e estabelecer cadastro atualizado de entidades e 
rede de atendimentos públicos e privados; 
Prestar assessoria e supervisão às entidades não governamentais 
que constituem a  rede sócio-assistencial; 
Participar nos Conselhos  municipais,  estaduais  e  nacional  de  
Assistência Social na condição de conselheiro (a); 
Atuar nos Conselhos de Assistência Social na condição de 
secretário(a) executivo(a); 
Prestar assessoria aos conselhos, na perspectiva  de fortalecimento  
do  controle  democrático  e  ampliação  da participação de 
usuários(as) e  trabalhadores(as) ;  
Organizar e coordenar seminários e eventos para debater e formular  
estratégias  coletivas  para materialização  da política de Assistência 
Social ; 
Participar na organização, coordenação e realização de conferências 
municipais, estaduais e nacional de  Assistência Social e afins; 
Elaborar projetos coletivos e individuais de fortalecimento do 
protagonismo dos (as) usuários (as); 
Acionar os sistemas de garantia de direitos, com vistas a mediar seu 
acesso pelos (as) usuários ( as); 
Supervisionar direta e sistematicamente os (as) estagiários (as) de  
Serviço Social. (CFESS, 2009) 

 

E por último numa relação mais precarizada, onde se tem uma assistente 

social que percebe R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) mensais, um pouco mais 

de um salário mínimo. 

Compreendendo ser a remuneração uma condição necessária a reprodução 

do trabalhador no universo do trabalho, o assistente social ao ingressar no mercado, 

condição para ser considerado trabalhador assalariado, 

 

(...) vende a sua força de trabalho: uma mercadoria que tem um valor 
de uso, porque responde a uma necessidade social e um valor de 
troca expresso no salário. O dinheiro que ele recebe expressa a 
equivalência do valor de sua força de trabalho com todas as outras 
mercadorias necessárias à sua sobrevivência material e espiritual, 
que podem ser adquiridas no mercado até o limite quantitativo de seu 
equivalente – o salário ou proventos -, que corresponde a um 

trabalho complexo que requer formação universitária. (IAMAMOTO, 

2008, p. 217) 
 

Tem-se presente que o valor da força de trabalho desses profissionais para o 

exercício das atribuições na função de coordenação e de execução revela uma forte 

precarização nas relações de trabalho também pela via do salário, considerando o 

seu potencial formativo universitário, cujas dimensões prática-sociais (teórico-

metodológica,ética-politica,técnico-instrumental e investigativo) lhes propiciam a 

formação de competências e habilidades para intervir em diferentes expressões da 
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questão social- base fundante de sua intervenção. Com certeza a venda da sua 

força de trabalho no mercado, nessas condições, não lhes garantem de forma 

integral o atendimento da sua sobrevivência material e espiritual, até porque o nível 

de adoecimento dessa categoria  profissional, retomando a fala de  Nazfi ( 2007) 

quando afirmou ser a  categoria de assistente social “cujo trabalho leva rapidamente 

à fadiga física, mental e emocional [...], seja em hospitais, presídios, clínicas, centros 

de reabilitação ou em outras entidades destinadas ao acolhimento e à (re)inserção 

da pessoa na sociedade.” 

 

c) O ambiente físico no qual se desenvolve o exercício profissional 

 

De acordo com a opinião dos entrevistados tem-se: 83,3% dos profissionais 

consideram o ambiente físico no qual desenvolve seu trabalho como inadequado; 

100% consideram inadequados a disponibilidade, tanto dos materiais permanentes 

quanto a disponibilidade dos materiais de consumo para realização de seu trabalho 

cotidiano. São sob essas condições inadequadas que o trabalho do assistente social 

se realiza. Sem espaços adequados para as abordagens individuais ou coletivas. 

 

Gráfico 4 – Ambiente Físico 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora – fonte primária 
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Gráfico 5 – Disponibilidade de Materiais de Consumo 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora – fonte primária 

 

 

No que se refere ao ambiente físico dos CREAS para o desenvolvimento 

das atividades profissionais, de acordo com o caderno de orientações técnicas sobre 

o CREAS (2011), esse deve dispor de espaços, equipamentos, mobiliários e 

materiais necessários para o desenvolvimento das atividades inerentes aos serviços 

ofertados. Assim o espaço físico deve propiciar as seguintes condições: 

Atendimento em condições de privacidade e sigilo;  
Adequada iluminação, ventilação, conservação, salubridade e 
limpeza;  
Segurança dos profissionais e público atendido;  
Acessibilidade a pessoas com deficiência, idosos, gestantes e 
crianças, dentre outros;  
Espaços reservados e de acesso restrito à equipe para guarda de 
prontuários.  
Em caso de registros eletrônicos, devem igualmente ser adotadas 
medidas para assegurar o acesso restrito aos prontuários, dados e 
informações;  
Informações disponíveis em local visível sobre: serviços ofertados, 
situações atendidas e horário de funcionamento da Unidade.  
 

Além das orientações discorridas acima, o conjunto CFESS-CRESS96 

defende para o exercício profissional do assistente social, sob condições éticas e 

técnicas para o trabalho. Destacam-se nos seguintes artigos: 

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: 

                                                 
96 Consultar Resolução CFESS nº 493/2006 de 21 de agosto de 2006, que dispõe 
sobre as condições éticas e técnicas do exercício profissional do assistente social. 
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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 técnico de caráter reservado. 
Art. 3º - O atendimento efetuado pelo assistente social deve ser feito 
com portas fechadas, de forma a garantir o sigilo. 
Art. 4º - O material técnico utilizado e produzido no atendimento é de 
caráter reservado, sendo seu uso e acesso restrito aos assistentes 
sociais. (CFESS, 2006) 

 

Embora haja essas orientações, as falas das entrevistas realizadas ratificam a 

precarização no ambiente de trabalho dos CREAS. Destacam-se os seguintes 

depoimentos: 

 
                                      Ambiente físico ainda está inadequado. Não têm.., .não têm salas, 

número suficiente de salas, não tem acessibilidade para idosos, 
deficientes, material de informática insuficiente, sem internet e sem 
telefone, tem papel mas não tem impressora, entendeu, mas tá 
adequado... mas deveria ser melhor em número maior, abundante. 
(AMETISTA) 

 
 

                                      Ambiente físico inadequado, porque assim: nós temos duas salas de 
atendimento só que nós não temos ventilador é ..bom, e as vezes 
nem ventilador tem, as vezes a gente liga um o que acontece você 
tem que fechar as salas Fica muito abafado tanto para gente quanto 
pro usuário, as vezes você tem que abrir, então você não pode, 
porque compromete o sigilo então fica situação difícil, né. Então é.... 
eu acho assim pronto rampa para acessibilidade das pessoas com 
deficiência a gente não tem né...(JADE) 

 
Ambiente totalmente inadequado, no CREAS não tem cadeira para 
todo mundo, a gente não tem mesa para todo mundo, não é de se 
estranhar que alguém da equipe chegue e não tenha cadeira para 
sentar e uma mesa para colocar a bolsa, a parede está mofada, o 
banheiro está interditado, o teto está caído, não tem carro, o telefone 
assim...voltou o telefone mas segunda-feira não sei se vai ter 
telefone quando eu chegar aqui, computador um apenas para uma 
equipe que é gigantesca,  a impressora está quebrada, a questão de 
impressora aqui é um sonho quando vem a máquina não vem o 
tonner, copo de água, papel higiênico as pessoas  aqui se cotizam 
aqui para trazer sabão em pó, agua sanitária para fazer a limpeza 
básica. (PÉROLA) 

Foram ainda realizadas as seguintes observações: com exceção de um imóvel, 

onde funcionava anteriormente um núcleo do PETI, os demais 03(três) prédios dos 

CREAS são alugados, (Sul, Leste e Oeste), com espaços inadequados e materiais 
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insuficientes para o atendimento especializado a ser ofertado. Durante o mês de 

abril do corrente ano, o funcionamento do CREAS-Oeste foi transferido para o 

auditório da SEMTAS, a espera da alocação de novo imóvel, em virtude do 

vencimento do contrato de aluguel. Observa-se ainda que não existe manutenção 

periódica dos prédios e há ausência de segurança para a população e os 

profissionais. 

g) A disponibilidade dos materiais permanentes 

Destaca-se nesse item o uso do computador e acesso a internet, observa-se 

nos depoimentos abaixo que essa ferramenta não se faz presente no cotidiano 

profissional dos Assistentes Sociais, no âmbito dos CREAS. Dificultando desse 

modo, à elaboração de documentos, a realização de pesquisa, os encaminhamentos 

das questões pertinentes ao trabalho cotidiano, à atualização profissional, a 

comunicação, como se pode observar nos fragmentos das entrevistas abaixo: 

                                    
                                      Computador nós ultimamente assim nesse momento atual, tudo 

bem, são momentos e momentos, mas nós estamos assim com 
computadores funcionando... esse da coordenação, que é necessário 
e um mais na nossa sala técnica, pra encher os cartuchos, é com a 
seringa. (JADE)  

 
Principalmente no computador é material de informática impressora, 
internet tá faltando no momento a gente tá sem telefone, tem papel 
mas não tem impressora, entendeu, mas tá adequado. (AMETISTA)  

 
 

Condições objetivas, só teoricamente, porque por exemplo todos os 
carros estão apreendidos, não tem como fazer visita domiciliar, como 
já falei oscila muito o telefone é cortado inúmeras vezes, então não 
tem muito como fazer não,  o computador, grande parte da equipe 
usam seu computador pessoal, os computadores vivem não é nem 
uma nem duas vezes perde tudo.(PÉROLA) 
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Gráfico 6 – Disponibilidade de Materiais Permanentes 

 

 
 

Esses aspectos identificados ratificam os dados revelados pela pesquisa 

MUNIC 2009, sobre o uso de computadores em funcionamento nos órgãos gestores 

da política de assistência social, equipamento necessário para o aperfeiçoamento da 

gestão, assim como o acesso à internet constatou-se que: 

 

Entre as prefeituras que declararam que os seus órgãos 
responsáveis pela política de assistência social possuíam de 1 a 10 
computadores, essa proporção era de 99,3%, e somente 9,7% deles 
contavam com mais de 10 computadores. A disponibilização desse 
recurso em maior quantidade era também maior nos municípios mais 
populosos: em 97,5% dos municípios com mais de 500 000 
habitantes existiam mais de 10 computadores para o órgão de 
gestão assistencial e, entre aqueles com população de 100 001 a 
500 000 habitantes, essa proporção era de 74,7%, declinando até 
chegar a 0,6% nos municípios com até 5 000 habitantes. (IBGE, 
2009) 
 

E no que se refere ao acesso à internet: 
 

Em 2009, 98,0% dos municípios contavam com acesso à Internet: 
essa proporção era de 97,4% nos municípios com população até 5 
000 habitantes, aumentando gradativamente até alcançar 100,00% 
entre aqueles com mais de 500 000 habitantes. No que se diz 
respeito à conexão com a Internet, 93,4% tinham acesso por banda 
larga enquanto para 4,7%, o acesso era discado. Vale observar que 
o acesso por banda larga foi mais utilizado em todas as classes de 
tamanho da população. (IBGE, 2009) 

Analisando-se esses depoimentos confirmam-se as concretas expressões de 

precarização nas condições de trabalho advindas da inadequada infra-estrutura 

física dos CREAS, que devem atender a população com os seguintes serviços 

especializados: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
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Indivíduos – PAEFI, Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 

Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à 

Comunidade, Serviço Especializado em Abordagem Social e Serviço de Proteção 

Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias. 

Estabelecendo o diálogo com Druck (2011) a partir das seguintes formas de 

precarização social do trabalho, abaixo relacionadas:  

a) Das formas de inserção e desigualdades sociais - sob a mercantilização 

da força de trabalho houve a constituição de um mercado de trabalho 

heterogêneo, com formas de inserção (contratos) precárias e 

desprotegidos. 

b) Da intensificação do trabalho e terceirização - tipo de precarização social 

encontrada nos padrões de gestão e organização do trabalho, onde a 

intensificação expressa no prolongamento da jornada, polivalência, 

rotatividade, metas a serem alcançáveis, infinitos relatórios, é 

potencializada pelas novas tecnologias, sendo atrelada a cultura do medo, 

sob formas de abuso de poder, através do assédio moral e a “epidemia” da 

terceirização nos tipos de contrato, na remuneração, nas condições de 

trabalho e na representação sindical. 

c) Das condições de (in) segurança e saúde no trabalho – identificada no 

crescente número de acidentes de trabalho, já que os padrões de gestão, 

desrespeitam as medidas preventivas, os treinamento, as informações 

sobre riscos, em prol de maior produtividade.  

d) Da perda das identidades individual e coletiva – a fragilização da 

identidade individual e coletiva, é resultante da ameaça da perda do 

trabalho, onde instaura-se um processo de “descartabilidade, da 

desvalorização e da exclusão”, são estratégias de dominação utilizadas no 

âmbito do trabalho,  

e) Da fragilização da organização dos trabalhadores – “identificado nas 

dificuldades da organização sindical e das formas de luta e representação 

dos trabalhadores, decorrentes da violenta concorrência entre eles próprios, 

da sua heterogeneidade e divisão, implicando uma pulverização dos 

sindicatos, criada, principalmente, pela terceirização.” 

f) Da condenação e o descarte do Direito do Trabalho -  “a crise do Direito 

do Trabalho”, que se expressa no ataque às formas de regulamentação do 
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Estado, “cujas leis trabalhistas e sociais têm sido violentamente 

condenadas pelos “princípios” liberais de defesa da flexibilização, como 

processo inexorável trazido pela modernidade dos tempos de globalização 

 

A partir desses indicadores de precarização e da fundamentação teórica-

metodológica foi possível apreender os tipos de precarização que perpassa o 

universo do trabalho dos assistentes sociais nos CREAS em NATAL/RN.  

Inicialmente constata-se a vulnerabilidade das formas de inserção e 

desigualdades sociais, ou seja, a forma de inserção profissional nos CREAS revela 

essa dimensão da precarização, pois foram identificados vínculos precários, sub-

contratados, temporários e terceirizados. Uma configuração semelhante a que estão 

submetidos os trabalhadores no mundo do trabalho contemporâneo. Trabalhadores 

sem carteira assinada, com salários mais baixos, descartáveis, flexíveis, sem 

estabilidade. Entretanto, registra-se que 50% dos entrevistados são servidores 

municipais, contudo o ideal seria uma composição de um quadro funcional de 100% 

de servidores públicos, efetivos dos CREAS, comprometidos com a continuidade 

dos serviços, bem remunerados e com os direitos trabalhistas e previdenciários 

assegurados. 

Segundo dados da PNAD, em 2001 havia uma população  
economicamente ativa de 83,2 milhões, 16,4 milhões de pessoas 
desempregadas e sem remuneração e 38,2 milhões sem carteira 
assinada, ou seja, 54,4 milhões sem proteção social e trabalhista, 
representando 66% das pessoas economicamente ativas.(DRUCK, 
2011) 

 

Evidencia-se a intensificação do trabalho e terceirização, a intensificação 

expressa no prolongamento da jornada de trabalho do assistente social, 

coordenador do CREAS, sem intervalo para almoço, à disposição da gestão, com a 

produção de inúmeros relatórios de caráter quantitativos e a prestação das metas 

alcançadas, assim como a terceirização nos subcontratos junto a ATIVA, com baixos 

salários, quase 50% do valor do salário do servidor, e desenvolvendo as mesmas 

atribuições, as demissões sem justa causa, a pressão por produtividade e o atraso 

constante no pagamento de seus salários. Cita-se ainda que a cada mudança de 

gestão é anunciada uma nova lista de demissões dos contratados pela ATIVA, que a 

ATIVA vai fechar, uma cultura institucional “sustentada na gestão pelo medo, na 
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discriminação criada pela terceirização, que tem se propagado de forma epidêmica, 

e nas formas de abuso de poder, através do assédio moral.” (DRUCK, 2011). 

No que se refere ao tipo de precarização da perda das identidades individual 

e coletiva, expressão característica do atual mundo do trabalho, sob a ótica 

neoliberal, que fragiliza as relações interpessoais entre os trabalhadores, a 

tendência é um processo de descartabilidade, de desvalorização e exclusão com a 

perda da identidade individual e coletiva dos trabalhadores. 

No aspecto da fragilização da organização dos trabalhadores, dentre os 

entrevistados apenas dois profissionais são filiados ao Sindicato dos Servidores 

Municipais, ou seja, (33,3%) da amostra. As impressões e falas revelaram o 

desinteresse pelas lutas coletivas, à falta de mobilização dos trabalhadores, por 

exemplo, pouca participação dos servidores nas greves e não adesão dos celetistas 

e temporários, esses profissionais temem o desemprego.  

Durante as entrevistas, ao indagar aos profissionais: Participa de 

organização sindical? Afere-se que: apenas dois profissionais participam o que 

corresponde a 33,3% do universo da amostra. Conforme indica Antunes (2011), um 

dos desafios contemporâneos é “impedir que os trabalhadores precarizados fiquem 

à margem das formas de organização social e política de classe.” Alguns trechos 

das falas:  

 
Não, inclusive a gente tá num momento bem especifico aqui  que tem 
muitas pessoas se desfiliando do SINSENAT essa semana,  ontem 
mesmo foi a assembleia de criação da ANAT, associação... o 
pessoal criou uma associação então eu nunca fui vinculada ao 
sindicato porque eu assumi esse concurso recebendo um salario 
mínimo eu achava um absurdo nunca recebi nada pelo meu 
mestrado então nunca me senti representada.(PÈROLA) 

 

Sou filiada ao sindicato, mas sinceramente não sei se é vantajoso 
(JADE) 
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Gráfico 7– Participação em organização sindical  

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora – fonte primária 

 

Em notícia recente publicada pelo SINSENAT (28/09/2012), o sindicato 

repudia corte de ponto dos servidores da SEMTAS, expressando uma atitude que 

ratifica a cultura do medo presente nas administrações municipais: 

 

                                     Em uma atitude arbitrária, a gestão municipal impôs a falta pelos dias 
em que os servidores da SEMTAS – Secretaria Municipal de 
Trabalho e Assistência Social estiveram em greve. Este foi, a até o 
presente momento, o único segmento da categoria que foi 
penalizada com este tipo de perseguição aos trabalhadores que 
participaram do movimento grevista. 

                                     Desta forma, não cabe aos gestores municipais definir 
unilateralmente sobre o desconto contracheque pelas faltas dos 
servidores. Outro argumento sindical em favor dos servidores é que a 
greve não foi decretada ilegal por parte do judiciário. A categoria tem 
o seu direito e espera que seja respeitado. 

 

Por fim, dentre os resultados obtidos, apresenta-se de forma mais evidente as 

seguintes formas de precarização: a) a vulnerabilidade das formas de inserção e 

desigualdades sociais; b) a intensificação do trabalho e terceirização; c) a perda das 

identidades individual e coletiva; d) a fragilização da organização dos trabalhadores. 

Note-se que a inserção do profissional configura-se numa cultura do trabalho 

que degrada o homem e a natureza, que se contrapõe ao projeto ético-político 

profissional, como também a um projeto de sociedade emancipatória e a violação de 

direitos humanos ao qual o assistente social também é submetido. 

Diante do exposto, confirma-se a expansão da assistência social, com novos 

postos de trabalho, diante da configuração do modelo de gestão SUAS, sua 

http://sinsenat.org/2012/09/28/sinsenat-repudia-corte-de-ponto-dos-servidores-da-semtas/
http://sinsenat.org/2012/09/28/sinsenat-repudia-corte-de-ponto-dos-servidores-da-semtas/
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profissionalização, inúmeras regulamentações dos serviços socioassistenciais, um 

arcabouço gerencial, muito mais na lógica do privado, priorizando-se os dados 

quantitativos à análise qualitativa de seus atendimentos, tanto na proteção social 

básica quanto na proteção social especial de média e alta complexidade. Percebe-

se um redesenho da política proposto, “pelo nicho de resistência do MDS” expressão 

utilizada por Behring, com o propósito de ruptura, porém com os necessários ajustes 

de concepção, termos utilizados equivocadamente, crescimento dos programas de 

transferência de renda entre outros aspectos. Espraia-se a concepção de avanços 

em tempo de crise estrutural do capital, com a destruição do trabalho regulamentado 

e das condições de vida dos trabalhadores. Neste fio condutor, observa-se a 

expansão do mercado de trabalho, mas uma expansão arquitetada na precarização 

das condições e relações de trabalho nas quais os Assistentes Sociais estão 

submetidos, nesse estudo nos CREAS em Natal/RN. Reafirma-se assim à 

sobrevivência da lógica do capital ao universo do trabalho e o Fetiche da Expansão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Neste percurso de investigação vivenciado da empiria a exposição, em torno 

de uma análise histórica-crítica foi necessária a construção de mediações e 

sucessivas aproximações com o real para apreendê-lo e desvendar o fenômeno da 

precarização nas condições e relações de trabalho dos assistentes sociais que 

atuam nos CREAS no município de Natal/RN.  

O fenômeno analisado situa-se sob o contexto do fetiche da expansão do 

mercado de trabalho no contexto brasileiro, em particular no pós-SUAS, apreendido 

sob a perspectiva teórica critica a partir das seguintes categorias de análise: 

trabalho, precarização e serviço social. 

Neste sentido, um dos eixos de análise trabalhado refere-se a 

(re)configuração do mercado de trabalho e sua precarização, sob os parâmetros 

neoliberais decorrente das transformações societárias, num contexto de crise do 

capital contemporâneo e suas respostas: a reestruturação na produção, na 

organização do trabalho, com uma nova morfologia e o ideário neoliberal e suas 

medidas implementadas. 

Parte-se da premissa de conceber essa crise como a mais exaltada crise 

estrutural do capital nunca vivenciada, uma “crise cumulativa, endêmica, mais ou 
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menos uma crise permanente e crônica, com a perspectiva de uma profunda crise 

estrutural”. (ANTUNES, 1999, p.27). 

Conforme Tonet (2009),  algumas expressões socioculturais que marcam a 

crise da sociabilidade capitalista atual se expressam,  dentre outras manifestações,  

na efemeridade, na lógica da obsolescência, na redução do tempo de vida útil dos 

produtos tornando-os descartáveis; no aumento do misticismo, no ao meio ambiente 

pondo em risco a própria existência de todas as formas de vida; na concorrência, a 

individualidade, o ter ao invés do ser. 

 Essa sociabilidade fetichiza a lógica destrutiva do capital, com a destruição e 

degradação dos homens, da natureza, do meio ambiente e, no âmbito do trabalho 

há “uma nova fase de desconstrução do trabalho sem precedentes em toda era 

moderna, ampliando os diversos modos de ser da informalidade e da precarização 

do trabalho” (ANTUNES, 2011, 417). 

Observe-se que essa crise do capital apresenta um complexo processo, uma 

ofensiva do capital na produção, no mundo do trabalho e uma ofensiva do capital na 

dimensão político-ideológica do mundo burguês.  

Nesse sentido, as respostas do capital a sua crise contemporânea, conforma 

um intenso processo de reestruturação da produção e do trabalho, sob o caráter 

mundializado do capital, associado à proposta neoliberal e as suas medidas, 

objetiva-se ao retomar o aumento das taxas de lucro, o qual é obtido através da 

intensificação da exploração dos trabalhadores pela via do prolongamento da 

jornada de trabalho ou pela introdução de novas tecnologias e novas relações de 

trabalho ou ainda por meio da combinação de ambas.  

Confirma-se nesse contexto, um processo de auto-alienação do trabalhador 

que vende sua força de trabalho sob condições e relações de trabalho precárias, 

impostas pelo empregador. Nesse estudo, têm destaque os assistentes sociais, 

considerados como trabalhadores assalariados e historicamente atuantes no campo 

da assistência social97. Outrossim, Raicheis analisa que: 

                                                 
97 Conforme Yazbek (2004, p. 24) A trajetória da profissão com diferentes conotações, acompanha a 

assistência social brasileira desde os anos 1930, quando o Estado assume uma intervenção 
reguladora frente à emergente questão social no país.[...] historicamente a assistência social 
brasileira e, juntamente com ela, o Serviço profissional se estruturam vinculados: 1) ao conjunto de 
iniciativas bennemerentes e filantrópicas da sociedade civil e; 2) ao avanço da profissionalização no 
tratamento da questão social e ao crescimento da centralidade do Estado na tarefa de assegurar o 
bem-estar da sociedade. Trata-se de um contexto no qual o Estado passa a operacionalizar suas 
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Ao mesmo tempo e no mesmo processo, contraditoriamente, 
aprofundam a precarização das condições em que este trabalho se 
realiza, considerando o estatuto de trabalhador assalariado do 
assistente social, subordinado a processos de alienação, restrição de 
sua autonomia técnica e intensificação do trabalho a que estão 
sujeitos os trabalhadores assalariados em seu conjunto. (2010, 
p.751) 
 

 Nessa argumentação, o Assistente Social assume a condição de trabalhador 

assalariado ao ingressar no mercado de trabalho e vender sua força de trabalho 

especializada, constituindo-se em “uma mercadoria que tem valor de uso, porque 

responde a uma necessidade social e um valor de troca expresso no salário.” 

(Iamamoto, 2008, p. 217). Essa relação de compra e venda pressupõe diferentes 

empregadores: o Estado, o empresariado, as organizações não governamentais e 

as organizações de trabalhadores que definem e regulam um contrato de trabalho, 

definem as condições e relações de trabalho do profissional, o salário, a jornada, os 

direitos e benefícios, a intensidade, o ritmo, as metas a serem cumpridas, as 

funções e atribuições pré-estabelecidas, e a padronização das atividades entre 

outros requisitos98. Note-se que,  

Os empregadores determinam as necessidades sociais que o 
trabalho do assistente social deve responder; delimitam a matéria 
sobre a qual incide esse trabalho; interferem nas condições em que 
operam os atendimentos, assim como os seus efeitos na reprodução 
das relações sociais. (IAMAMOTO, 2008, p. 215) 

Partindo-se dessa compreensão do contexto contemporâneo do século XXI, 

que se situa e se compreende o exercício profissional do Assistente social, logo 

outro eixo de análise foi aprofundar a categoria trabalho na sociabilidade capitalista, 

categoria essencial no desvendamento desse estudo, concebendo trabalho, 

conforme análise de Nicolau:  

O trabalho é, pois, condição fundamental para a existência do 
homem como homem porque lhe permite sua objetivação, portanto 
central na práxis humana. É portanto, pela mediação do trabalho, 
enquanto atividade de construção-expressão-transformação, que o 
homem, na sua cotidianeidade, torna-se ser social, humanizado, 
diferenciando-se de todas as formas não-humanas de existir. 
(NICOLAU, 2005, p. 39) 

                                                                                                                                                         
responsabilidades a partir do reconhecimento das competências profissionais e do trabalho baseado 
no saber técnico para a prestação de serviços sociais. 
98 Mas a consideração unilateral das imposições do mercado de trabalho conduz a uma mera 
adequação do trabalho profissional às exigências alheias, subordinando a profissão ao mercado e 
sujeitando o assistente social ao trabalho alienado. (IAMAMOTO, 2007, p.219) 
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Outro eixo analítico é a questão da precarização e seus rebatimentos no trabalho 

do assistente social. A precarização do trabalho como estratégia de dominação é: 

 
Compreendida como processo social constituído pela amplificação e 
institucionalização da instabilidade e da insegurança, expressa nas 
novas formas de organização do trabalho – onde a 
terceirização/subcontratação ocupa um lugar central – e no recuo do 
papel do Estado como regulador do mercado de trabalho e da 
proteção social através das inovações da legislação do trabalho e 
previdenciária. Um processo que atinge todos os trabalhadores, 
independentemente de seu estatuto, e que tem levado a crescente 
degradação das condições de trabalho, da saúde (e da vida) dos 
trabalhadores e da vitalidade da ação sindical.  (DRUCK; MONY, 
2007, p. 31). 

 

E por fim a expansão do mercado trabalho no campo da assistência social no 

PÓS-SUAS x precarização no exercício profissional do assistente social na 

particularidade dos CREAS, em Natal-RN.  

Observe-se que os CRAS e os CREAS99 constituem-se em novos espaços 

sócio ocupacionais no SUAS, portanto, amplia-se o mercado de trabalho para o 

assistente social dentre outras categorias profissionais, que compõem as equipes de 

referência de nível superior, com atribuições e competências específicas. 

São mais de cinco mil municípios implementando o SUAS, conforme o Censo 

Suas 2011,  

 
A maior expansão da rede pública de assistência social, apontada 
pelo Censo Suas 2011, ocorreu nos serviços de média 
complexidade, oferecidos por meio dos CREAS. Em 2011, 519 novos 
centros foram implantados – aumento de 32,6% em relação a 2010. 
No total, a rede de CREAS passou de 1.590 para 2.109 entre 2010 e 

                                                 
99“Art. 6º- C. As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas precipuamente no Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS) e no Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS), respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social de que 
trata o art. 3º desta Lei. 
§ 1º O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores 
índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços sócio-assistenciais no 
seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos sócio-assistenciais de 
proteção social básica às famílias. 
§ 2º O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, 
destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco 
pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções 
especializadas da proteção social especial. 
§ 3º OS CRAS E OS CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS, que 
possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, 
programas, projetos e benefícios da assistência social.” 
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2011. Presente em todos os estados e no Distrito Federal, essa rede 
se divide em 2.057 unidades municipais e 52 regionais. “A normativa 
exige que eles estejam em todos os municípios com mais de 20 mil 
habitantes e, nas demais cidades, onde houver foco de violação de 
direitos”, ressaltou Denise Colin.  
O Censo Suas mostra ainda que os municípios de médio porte (de 
50 mil a 100 mil habitantes) e grande porte (entre 100 mil e 900 mil 
habitantes) já registram coberturas de 92,3% e 97,7% dos serviços 
dos CREAS, respectivamente. A maior parte do público atendido 
nessas unidades é de crianças e adolescentes, com destaque para 
as situações de abuso sexual (94,5%), violência psicológica (93,1%) 
e negligência ou abandono (90,7%). 
 
 

Note-se que se no mínimo um assistente social para cada CRAS e CREAS 

em funcionamento. Conforme Censo SUAS têm-se, portanto,  a expansão dos 

serviços totalizando as unidades de 7.475 CRAS e 2.109 CREAS em 2011, portanto, 

são aproximadamente no mínimo dez mil novos postos de trabalhos para o Serviço 

Social. 

Os CREAS, na condição de espaços sócios-ocupacionais, prestam 

atendimento a “todas as pessoas em situação de violação de direitos”, conforme 

entrevistas realizadas, apresentam-se como principais demandas, as violações com 

crianças, adolescentes e idosos, em níveis diferenciados de complexidade. Observa-

se que o CREAS tem um papel estratégico dentro da concepção do SUAS, embora 

a rede de atendimento não tenha a devida clareza sobre a sua competência. Em 

várias falas das entrevistadas, identificou-se a confusão sobre a ação dos CREAS 

diante das situações de violação:  

 
                                  Sempre que vem a demanda a demanda é muito grande a 

equipe, a rede não sabe a atribuição qual é nosso papel do 
assistente social, quais são as atribuições do CREAS e... não 
somos peritos.  O idoso, criança se está sendo abusada, temos 
que acompanhar inserir nos serviços socioassistencias, as 
coisas estão se dando provocar a secretaria qual é o papel, 
tem que se divulgar mais ...(AMETISTA) 

 
                                  O que a gente entende pelas orientações técnicas do MDS e 

tudo mais o CREAS é para trabalhar nos casos onde a violação 
já esta confirmada não é função do CREAS ter a certeza de 
averiguar. É um trabalho investigativo que teoricamente não é 
para acontecer no CREAS né, mas que acaba acontecendo. O 
ministério publico, conselho tutelar, policia civil vê muito claro 
averiguar por favor....deixe claro se a violência acontece ou 
não acontece, absurdos do MP mandar como deve ser o nosso 
relatório, não precisa.... (PÉROLA)  
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No que se refere às adaptações que vêm sendo realizadas na implantação 

dos equipamentos (CRAS e CREAS) desconsidera-se os indicadores sociais e os 

diagnósticos do município, aproveita-se os espaços já existentes, Braga (2009,). Na 

particularidade do município de Natal, em 2007 foram implantados 02(duas) 

unidades dos CREAS, região Sul e Leste, apenas em 2010 foram pactuados mais 

dois CREAS no município de Natal, os CREAS (Norte e Oeste). O CREAS Sul e 

Leste á época funcionavam respectivamente nos bairros de Cidade Jardim e Lagoa 

Nova. O CREAS Norte foi implantado no prédio onde funcionava anteriormente o 

PETI – Núcleo Santarém, sem as devidas adequações para a diferenciada oferta 

dos serviços. 

 
Eu acho que o SUAS assim como muitas coisas no Brasil, acontece 
é na folha, no papel, na prática não acontece. O CREAS só tinha 
dois CREAS, as quatro regiões era dividida e de uma hora para outra 
criaram.  As condições de trabalho eram horríveis tanto aqui quanto 
nos outros mas é o mesmo carro eu acho... o SUAS, O CREAS... e 
se cria um serviço e as condições para que isso aconteçam. 
(PÉROLA) 

 

A formação inicial da equipe do CREAS foi a partir de remanejamentos dos 

trabalhadores de outros programas, projetos e serviços, sem discussão prévia e sem 

respeitar o direito de escolha do profissional. Constitui-se, portanto uma imposição 

da gestão e um desafio para a equipe diante da complexidade das situações 

atendidas nos CREAS que requer atendimento especializado, individualizado, 

continuado e articulado com a rede socioassistencial das demais políticas públicas e 

órgãos de defesa de direitos.  

Há rotatividade na composição das equipes a qual pode ser observada a 

partir das seguintes reflexões: 

A profissional entrevistada, Ametista, com 45 anos, graduada há 07(sete) 

anos, em instituição privada, no momento cursando pós-graduação, há 05 (cinco) 

trabalha na SEMTAS, exerceu atividades no Sentinela, Pro-jovem Adolescente, 

Canteiros Reconstituindo Vidas e nos últimos dois anos está lotada no CREAS, 

possui um olhar qualificado na compreensão da proposta do SUAS, mas está 

submetido em seu exercício profissional a várias formas de precarização dentre 

essas destaca-se: a intensificação do trabalho, com prolongamento de sua jornada, 
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um salário inferior, aproximadamente 50% da remuneração do assistente social na 

condição de servidor, o processo de alienação que perpassa seu trabalho 

profissional. Identifica-se que o perfil do trabalhador torna-se flexível, descartável, 

naturaliza-se a realidade social a qual está inserido logo, permanece no mercado de 

trabalho aquele profissional que se adapta as mudanças, as formas de precarização 

presente no cotidiano profissional, até na ilusão de ser o responsável por sua 

empregabilidade. 

 Por exemplo, Guerra (2004, p. 718) “temos visto no meio profissional que a 

corrida dos assistentes sociais para a sua qualificação os levam, em alguns casos, a 

participar de cursos sem qualidade, aligeirados ou voltados para a habilitação no 

domínio do instrumental.” Nisso o profissional não deve se responsabilizar por sua 

atualização profissional, como também “resistir, portanto a lógica do “produtivismo’ 

quantitativo, medido pelo numero de reuniões, número de visitas domiciliares, de 

atendimentos, sem ter clareza do sentido e da direção social ético-política do 

trabalho coletivo.” (RAICHELIS, 2010)”. Ou seja, há uma tendência própria da 

dinâmica macrossocietária de responsabilizar o trabalhador por sua qualificação, 

incentivando deste modo tanto à competição entre os profissionais da mesma 

categoria quanto a sua desarticulação nos espaços de organização dos 

trabalhadores. Expresso no trecho abaixo: 

 

Os servidores têm lutado, olha quem pode dizer é o servidor, como 
eu sou da ATIVA não posso falar não tenho conhecimento de 
causa.(AMETISTA) 
 
Todos nos atuamos em tudo mas precisa ter uma capacitação  
Os casos são distribuídos aleatoriamente a gente acaba...  
Primeiro passo as visitas domiciliares 
São assuntos difíceis de tratar [..] Eu vejo que preciso melhorar.. a 
temática é complexa, abrangente, nossa qualificação é um dos 
fatores mais preponderante. 
Preciso acessar mais[internet] me atualizar mais seria muito melhor 
sem meu trabalho disponibilizasse essa interface 
Um computador fica uma disputa me debruçar nisso está ficando a 
desejar. (JADE) grifo nosso 
 

Em meio a esse contexto, a análise deve ser pautada na melhoria da 

qualidade dos empregos ofertados, observando-se os tipos de contratos, os salários, 

remuneração e a retomada de legislação trabalhista com proteção ao trabalhador, 
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além do incentivo a organização politica dos trabalhadores, com a consciência de 

classe para si.  

Dentre as formas precárias identificadas no SUAS, a estrutura trabalhista 

por vínculo empregatício é a mais expressiva. Observa-se na particularidade da 

SEMTAS, o quadro comparativo abaixo: 

 

Fonte: Adaptação do Relatório de Gestão 2011 da SEMTAS 

 

Conforme Relatório de Gestão 2011 elaborado pela SEMTAS,  

 

O Quadro demonstra aumento do número de servidores da 
ATIVA em 42,04%. O numero de servidores efetivos 
apresentou aumento, constando em 45,13%. Foram criados 
mais 32 cargos comissionados, o que corresponde ao 
acréscimo de 57,14% no quadro funcional. O número de 
estagiários demonstra redução de 08 vagas, uma queda de 
17,78% na contração neste período. 
 

Nas recentes contratações (junho/2012) efetivadas pela SEMTAS para os 

CRAS, CREAS e o Cadastro Único/Programa Bolsa Família em Natal foram 

realizadas através de processo seletivo simplificado, conforme edital 002/2012, 

Anexo C, onde houve celebração de novo contrato de prestação de serviços. Os 

 
QUADRO 05 – COMPARATIVO QUANTITATIVO DA ESTRUTURA DOS 
RECURSOS HUMANOS DA SEMTAS POR VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

2008/2010/2011* 

Vínculo 
Empregatício 

Quantidade de 
vínculos em 

2008(a) 

Quantidade de 
vínculos em 

2010(b) 

Quantidade 
de 

vínculos em 
2011(c) 

Comparativo 
Anos 

2010/2011 
% (c/b) 

 
Cargo Efetivo 

 
247 

 
195 

 
283 

 
45,13↑ 

 
Cargo 

Comissionado 

 
51 

 
56 

 
88 

 
57,14↑ 

 
Cedido/ATIVA 

 
851 

 
547 

 
777 

 
42,04↑ 

 
Estagiário 

 
80 

 
45 
 

 
        37 

 
17,78↓ 

 
TOTAL 

 
1.229 

 

 
845 

 
1.185 

 
- 
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profissionais selecionados, a maioria permaneceu, outros não concorreram em 

virtude de novas propostas de trabalho. Confirma-se mais uma vez a precariedade 

das relações de trabalho, ratificada na cláusula abaixo, da minuta de contrato:  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA: 
Ocorrera de acordo com o art. 7º da Lei nº 6.107, de 02 de junho de 
2010, ou seja, através de regime especial de direito administrativo 
(REDA), o qual não se confunde nem com o contrato de emprego 
(CLT), nem com o vínculo estatutário de direito público.  
 
Parágrafo único – O CONTRATANTE reserva-se o direito a filiação 
ao regime Geral de Previdência Social – GRPS, conforme legislação 
federal pertinente e o disposto no art. 11 da Lei nº 6.107, de 02 de 
junho de 2010. 
 

 

Essa medida resultou na ampliação do quadro de profissionais para os 

referidos serviços, embora apresente a renovação dos traços constitutivos da 

precariedade existentes nas condições e relações de trabalho já vivenciadas, a 

gestão publicou como “contratação temporária”, estratégia utilizada desde o ano de 

2010, Essa gestão não realizou concurso público para atender as requisições do 

SUAS no que tange a  composição da gestão do trabalho. Ressalta-se ainda a 

demissão recente de funcionários contratados pela ATIVA, Segundo o Jornal A 

Tribuna do Norte, segue o depoimento da Srª Maria Marinalva Gama da Cruz, de 56 

anos, que havia assumido, recentemente, a coordenação da Casa de Passagem 3. 

 

Fomos expulsos das casas de passagem debaixo de gritos e sob a 
pressão da Guarda Municipal e Polícia Militar. Particularmente, me 
senti pior que um bandido, porque nem mesmo direito de resposta eu 
tive", alegou a funcionária da Ativa. Segundo ela, o último pagamento 
ocorreu apenas no passado mês de setembro. "Desde então não 
recebemos mais o repasse. Era para termos recebido no dia 12" 
 

Registra-se que até a conclusão desse trabalho os salários dos funcionários 

terceirizados da ATIVA estavam em atraso, sem previsão de pagamentos. 

Comprova-se assim que a conquista de direitos do trabalhador se faz através 

de lutas, resistência, construção de estratégias políticas no embate diário a 

exploração do capital à “nova morfologia do trabalho.” 

Neste estudo, foram identificadas e analisadas algumas expressões que 

revelam as formas de precarização das condições e relações de trabalho do 

Assistente Social inserido no espaço socioocupacional dos CREAS. O fenômeno da 
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precarização contemporânea apresenta-se sob diversas dimensões e o trabalhador 

deve estar vigilante para identificá-las no interior do trabalho profissional. 

Compreende-se ainda que essas reflexões é parte de uma realidade socio-

histórica dinâmica, onde a sociabilidade do capital possui uma lógica destrutiva a 

humanidade, entretanto o Serviço Social, é uma profissão que cotidianamente 

expressa uma luta e resistência histórica à essa lógica do capital, há mais de  trinta 

anos construiu um projeto profissional que “tem tido força teórico-política e a direção 

ética para não sucumbir diante de um mundo em situação de barbárie e busca sua 

renovação incessantemente com posicionamento firme e estratégias criativas.” 

(SANTOS, 2010).  

 Portanto, nesse percurso analítico inicial na configuração do SUAS, 

constata-se a expansão do mercado de trabalho para o Assistente Social, 

entretanto, uma expansão atrelada as expressões de precarização social do trabalho 

e a destituição dos direitos do trabalhador assalariado. Uma proposta de 

desvelamento do real, uma denúncia das condições e relações de trabalho e a 

ruptura à submissão e subordinação do trabalho ao capital.               
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ANEXO A  - Lei nº 3.252 de  27 de agosto de 1957, que regulamenta o exercício da 
profissão de Assistente Social 
 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 3.252, DE 27 DE AGOSTO DE 1957. 

Revogada pela Lei nº 8.662, de 7.6.93  

Regulamenta o exercício da profissão de 
Assistente Social. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º É livre em todo o território nacional o exercício da profissão de assistente social, 
observando-se as disposições da presente lei. 

Art. 2º Poderão exercer a profissão de Assistente Social: 

a) os possuidores de diploma expedido no Brasil por escolas de Serviço Social oficiais ou 
reconhecidas pelo Govêrno Federal, nos têrmos da Lei nº 1.889, de 13 de junho de 1953; 

b) os diplomados por escolas estrangeiras, reconhecidas pelas leis do pais de origem, cujos 
diplomas tenham sido revalidados de conformidade com a legislação em vigor; 

c) os agentes sociais qualquer que seja sua denominação, com funções nos vários órgãos 
públicos, segundo o disposto no art. 14 e seu parágrafo da Lei nº 1.889, de 13 de junho de 1953. 

Parágrafo único. Vetado. 

Art. 3º São atribuições dos assistentes sociais: 

a) direção de escolas de Serviço Social; 

b) ensino das cadeiras ou disciplinas de serviço social; 

c) direção e execução do serviço social em estabelecimentos públicos e particulares; 

d) aplicação dos métodos e técnicas específicas do serviço social na solução de problemas 
sociais. 

Art. 4º Só assistentes sociais poderão ser admitidos para chefia e execução do serviço social 
em estabelecimentos públicos, paraestatais, autárquicos e de economia mista. 

Parágrafo único. Em caráter precário, até 31 de dezembro de 1960, poderão ser admitidos para 
o Serviço Social, nos vários órgãos públicos, paraestatais, autárquicos e de economia mista, 
candidatos não diplomados, desde que estejam cursando o 3º ano de Escola de Serviço Social. Após 
essa data, o preenchimento das vagas se fará, mediante concurso de conformidade com o disposto 
neste artigo. 

Art. 5º Nas escolas oficiais de Serviço Social, que se criarem, a penas Assistentes Sociais 
poderão assumir os cargos docentes, de direção, secretaria e supervisão, excetuando-se, no cave do 
ensino, as cadeiras ou disciplines que pelo seu programa, possam ou devam ser ensinados por 
outros profissionais. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.252-1957?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8662.htm#art24
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Art. 6º O disposto nos artigos anteriores se praticara sem prejuízo da observância das normas 
relativas ao provimento das cátedras de ensino e da legislação geral sôbre os funcionários públicos 
civis da União. 

Art. 7º Vetado. 

Art. 8º Dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data da publicação da presente Lei, o 
Poder Executivo baixara a sua regulamentação. 

Art. 9º Esta lei entrara, em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 27 de agosto de 1957; 136º da Independência e 69º da República. 

JUSCELINO KUBITSCHEK  
Nereu Ramos.  
Antonio Alves Câmara,  
Henrigue Lott.  
José Carlos de Macedo Soares.  
João de Oliveira Castro Viana Junior.  
Lucio Meire.  
Mario Meneghetti.  
Clovis Salgado.  
Parsifal Barroso.  
Francisco de Melo.  
Mauricio de Medeiros  

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.8.1957 
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ANEXO B - Decreto 
 

 

DECRETO Nº. 9.423 , DE 21 DE JUNHO DE 2011. 

Altera o Decreto nº 8.779, de 02 de julho de 

2009, redefinindo a estrutura interna básica da 

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência 

Social – SEMTAS, e dá outras providências. 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso das atribuições que lhe confere o 

inciso IV do Art. 55 da Lei Orgânica do Município, considerando o disposto na Lei 

Complementar Nº 108, de 24 de junho de 2009, Artigo 29, bem como o que dispõe a Lei 

Complementar Nº 109, de 24 de junho de 2009, 

 

DECRETA: 

Art.1º. Em consonância com a Lei Complementar nº. 108, de 24 de junho de 2009, fica 

alterado o art. 2º. do Decreto nº. 8.779, de 02 de julho de 2009, passando a Secretaria 

Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS, a adotar a seguinte estrutura interna 

básica: 

I- órgão de direção superior: 

1. Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. 

II- órgãos de assessoramento direto ao Secretário Municipal: 

1. Chefia de Gabinete; 

2. Assessoria Jurídica; 

3. Assessoria de Planejamento e Projetos Estratégicos; 

4. Unidade Setorial de Informática; 

5. Coordenadoria Geral de Administração e Finanças: 

5.1.Coordenadoria Financeira: 

5.1.1. Setor de Execução Orçamentária; 

5.1.2. Setor de Execução Financeira. 

5.2. Coordenadoria de Administração Geral: 

5.2.1. Setor de Gestão de Pessoas; 

5.2.2. Setor de Compras e Abastecimento; 

5.2.3. Setor de Transporte; 

5.2.4. Setor de Almoxarifado e Patrimônio; 

5.2.5. Setor de Manutenção e Supervisão de Instalações; 

III- órgãos colegiados: 

1. Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS; 

2. Conselho Municipal das Pessoas Portadoras de Deficiência – CMPPD; 

3. Conselho Municipal do Trabalho – COMUT; 

4. Conselho Municipal do Idoso – CMI; 

5. Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas – COMPD. 

IV- órgãos de execução programática: 

1. Secretaria Adjunta de Assistência Social: 

1.1. Departamento de Proteção Social Básica: 

1.1.1. Centros de Referência de Assistência Social - CRAS; 

1.1.2. Programas e Projetos; 

1.1.3. CadÚnico. 

1.2. Departamento de Proteção Social Especial: 

1.2.1. Centros de Referência Especializada de Assistência Social – 
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CREAS; 

1.2.2. Programas e Projetos de Média Complexidade; 

1.2.3. Programas e Projetos de Alta Complexidade; 

1.2.4. Ações Sócio-Educativas. 

1.3. Departamento de Segurança Alimentar: 

1.3.1. Apoio Nutricional; 

1.3.2. Programas de Combate à Fome; 

1.3.3. Banco de Alimentos; 

1.4. Departamento de Prevenção e Acompanhamento ao Usuário de Drogas: 

1.4.1. Programas e Projetos de Prevenção e Acompanhamento ao Usuário 

de Drogas. 

2. Secretaria Adjunta de Trabalho: 

2.1. Departamento de Empreendedorismo: 

2.1.1. Intermediação de Financiamento e Fomento a Micro 

Empreendedores; 

2.1.2. Economia Solidária; 

2.1.3. Centro de Artesanato. 

2.2. Departamento de Incentivo às Ações para o Trabalho: 

2.2.1. Centros Públicos de Emprego, Trabalho e Renda. 

2.3. Departamento de Qualificação Profissional: 

2.3.1. Casas de Ofícios; 

2.3.2. Telecentros; 

Parágrafo único. Os órgãos integrantes da estrutura básica da Secretaria Municipal de 

Trabalho e Assistência Social – SEMTAS distribuem-se e relacionam-se entre si conforme as 

vinculações constantes do organograma inserido no Anexo II, que integra o presente Decreto. 

Art.2º Os cargos comissionados da SEMTAS, conforme o Quadro de Lotação de Cargos 

Comissionados do Anexo I, que integra o presente Decreto, serão alocados aos órgãos 

constantes do art. 1º deste Decreto. 

Art.3º. Esta Secretaria deverá elaborar seu respectivo regimento interno em até 45 (quarenta e 

cinco) dias a contar da publicação deste Decreto e encaminhá-lo à SEGELM para após 

uniformização, ser levado à apreciação e aprovação da Prefeita, cuja publicação deverá se dar 

em até 90 (noventa) dias. 

Art.4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Palácio Felipe Camarão, Natal/RN, 21 de junho de 2011. 

Micarla de Sousa 

Prefeita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

ANEXO I 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS 

QUADRO DE LOTAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS 

(Regulamentada pelo Decreto nº 9.423, de 21 de junho de 2011.) 

Denominação do Cargo Símbolo Quant. 

Secretário Municipal de Trabalho e Assistência Social DG 01 

Chefe de Gabinete DD 01 

Chefe da Assessoria Jurídica DD 01 

Chefe da Assessoria de Planejamento e Projetos Estratégicos DD 01 

Chefe da Unidade Setorial de Informática CS 01 

Coordenadoria Geral de Administração e Finanças DGA 01 

Coordenador Financeiro DD 01 

Chefe do Setor de Execução Orçamentária CS 01 

Chefe do Setor de Execução Financeira CS 01 

Coordenador de Administração Geral DD 01 

Chefe do Setor de Gestão de Pessoas CS 01 

Chefe do Setor de Compras e Abastecimento CS 01 

Chefe do Setor de Transporte CS 01 

Chefe do Setor de Almoxarifado e Patrimônio CS 01 

Chefe do Setor de Manutenção e Supervisão de Instalações CS 01 

Secretário Adjunto de Assistência Social DGA 01 

Diretor do Departamento de Proteção Social Básica DD 01 

Chefe do Setor de Programas e Projetos CS 01 

Chefe do Setor do CadÚnico. CS 01 

Diretor do Departamento de Proteção Social Especial DD 01 

Chefe do Setor de Programas e Projetos de Média Complexidade CS 01 

Chefe do Setor de Programas e Projetos de Alta Complexidade CS 01 

Chefe do Setor de Ações Sócio-Educativas CS 01 

Diretor do Departamento de Segurança Alimentar DD 01 

Chefe do Setor de Apoio Nutricional CS 01 

Chefe do Setor de Programas de Combate à Fome CS 01 

Chefe do Setor de Banco de Alimentos CS 01 

Diretor do Departamento de Prevenção e Acompanhamento ao Usuário de Drogas DD 01 

Chefe do Setor de Programas e Projetos de Prevenção e Acompanhamento ao Usuário 

de Drogas 

CS 01 

Secretário Adjunto de Trabalho DGA 01 

Diretor de Departamento de Empreendedorismo DD 01 

Chefe do Setor de Intermediação de Financiamento e Fomento a Micro 

Empreendedores 

CS 01 

Chefe do Setor de Economia Solidária CS 01 

Chefe do Setor do Centro de Artesanato CS 01 

Diretor do Departamento de Incentivo às Ações para o Trabalho DD 01 

Diretor do Departamento de Qualificação Profissional DD 01 

Encarregado de Serviços dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS ES 06 

Encarregado de Serviços dos Centros de Referência Especializada de Assistência 

Social – CREAS 

ES 02 

Encarregado de Serviços dos Centros Públicos de Emprego, Trabalho e Renda ES 03 
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Encarregado de Serviços das Casas de Ofícios ES 03 

Encarregado de Serviços dos Telecentros ES 05 

Encarregado de Serviços ES 08 

Serviços Especializados SE 11 

Serviços Técnicos ST 12 

Serviços Profissionais SP 04 
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ANEXO C – Edital nº . 002/2012 
 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
EDITAL Nº. 002/2012 
 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, ADVOGADO, ANALISTA DE REDE E 
TERAPEUTA OCUPACIONAL, VISANDO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A 
COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 
ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS E DO CADASTRO 
ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS 
AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS CONTINUADAS DAS PROTEÇÕES SOCIAIS 
BASICA E ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS. 
A Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social torna público que realizará 
Processo Seletivo Simplificado para a contratação de assistente social, psicólogo, 
advogado, analista de rede e terapeuta ocupacional visando à operacionalização de 
serviços socioassistenciais continuados de Proteção Social Básica e Especial do 
Sistema Único de Assistência Social - SUAS para os Centros de Referência de 
Assistência Social – CRAS, os Centros de Referência Especializado de Assistência 
Social – CREAS e do Cadastro Único/Programa Bolsa Família, no município de 

Natal/RN, de acordo com o estabelecido na Lei n⁰ 10.826/2004, Decretos n⁰s 
5.209/2004 e 6.135/2007, nas Portarias nº 448 de 2002 do Ministério da Fazenda, 
Secretaria do Tesouro Nacional e n°s 440 e 442 de 2005 do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, Lei Municipal nº 6.107 de 02 de 
junho de 2010, da Comissão Intergestores Tripartite nº 7 de 10 de setembro de 
2009, na Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 do CNAS e a Lei nº 12.435 
de 06 de julho de 2011;  
1. DOS CARGOS: 
1.1 – NÍVEL SUPERIOR 
CRAS: Assistente Social e Psicólogo. 
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação 
de nível superior em Serviço Social, Psicologia fornecido por instituição de ensino 
oficial reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Conselho 
de Classe. 
ATRIBUIÇÕES: Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos 
às famílias usuárias do CRAS; planejamento e implementação do PAIF, de acordo 
com as características do território de abrangência do CRAS; mediação de grupos 
de famílias do PAIF; realizações de atendimentos particularizados e visitas 
domiciliares às famílias referenciadas ao CRAS; desenvolvimento de atividades 
coletivas e comunitárias no território; apoio técnico continuado aos profissionais 
responsáveis pelo (s) serviço (s) de convivência e fortalecimento de vínculos 
desenvolvidos no território ou no CRAS; realização da busca ativa em território de 
abrangência do CRAS e desenvolvimento de projetos que visam prevenir aumento 
de incidência de situações de risco; acompanhamento das famílias em 
descumprimento de condicionalidades; alimentação de sistema de informação, 
registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; 
articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de 
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abrangência; realização de encaminhamentos, com acompanhamento, para rede 
socioassistencial; realização de encaminhamentos para serviços setoriais; 
participação das reuniões preparatórias ao planejamento municipal; participação de 
reuniões sistemáticas no CRAS, para planejamento das ações semanais a serem 
desenvolvidas, definição de fluxos, instituição de rotina de atendimento e 
acolhimento dos usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de 
informações com outros setores, procedimentos, estratégias de resposta às 
demandas e de fortalecimento das potencialidades do território. 
CARGA HORÁRIA: 30h Serviço Social 
CARGA HORÁRIA: 30h Psicólogo   
REMUNERAÇÃO: R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS) 
TOTAL DE VAGAS PARA CRAS: 53      
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS: 
 

CARGOS VAGAS 

ASSISTENTE SOCIAL 39 

PSICOLOGO 14 

CREAS: Assistente Social, Psicólogo, Advogado e Terapeuta Ocupacional. 
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação 
de nível superior em Serviço Social, Psicologia, Direito, Terapia Ocupacional 
fornecido por instituição de ensino oficial reconhecida pelo Ministério da Educação, e 
registro no respectivo Conselho de Classe, quando necessário. 
ATRIBUIÇÕES: Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e 
oferta de informações e orientações; elaboração, junto com as famílias/ indivíduos, 
do plano de acompanhamento individual e/ou familiar, considerando as 
especificidades e particularidades de cada um; realização de acompanhamento 
especializado, por meio de atendimento familiar, individuais e em grupo; realização 
de visitas domiciliares às famílias acompanhadas pelo CREAS, quando necessário; 
realização de encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais 
políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direitos; trabalho em equipe 
interdisciplinar; orientação jurídico-social (advogado); alimentação de registros e 
sistemas de informação sobre das ações desenvolvidas; participação nas atividades 
de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; 
participação das atividades de capacitação e formação continuada da equipe do 
CREAS, reuniões  de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas; 
participação de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para 
planejamento das ações a serem desenvolvidas; para a definição de fluxos; 
instituição de rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários; organização 
dos encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos. 
CARGA HORÁRIA: 30h Assistente Social, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional. 
CARGA HORÁRIA: 20h Advogado. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS) 
TOTAL DE VAGAS PARA CREAS: 51     
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS: 

CARGOS VAGAS 

ASSISTENTE SOCIAL 21 

ADVOGADO 05 

PSICOLOGO 19 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 06 
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CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: Assistente Social/Analista de 
Rede. 
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação 
de nível superior em Serviço Social e Engenharia da Computação ou Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas ou Ciência da Computação fornecido por instituição 
de ensino oficial reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo 
Conselho de Classe. 
ATRIBUIÇÕES ASSISTENTE SOCIAL: Deve coordenar a identificação das famílias 
que compõem o público-alvo do Cadastro Único, zelando principalmente pelo 
cadastramento das famílias em situação de maior vulnerabilidade social. 
Acompanhar as ações de cadastramento e atualização cadastral, conferindo os 
formulários preenchidos encaminhando-os à revisão ou digitação. Supervisionar 
diretamente estágio obrigatório e não obrigatório de estudantes de Serviço Social, 
conforme prevê Lei nº 8.662/93, art. 5º, Inciso VI, sobre o treinamento, avaliação e 
supervisão direta de estagiários de Serviço Social. Realizar atendimento ao usuário 
nos postos de atendimento, gestão de benefícios, gestão de condicionalidades do 
Programa Bolsa Família, realizar busca ativa, pareceres, relatórios e estudos sociais, 
abordagem social, além de elaborar planos de ação, projetos e estratégias de 
atuação conforme demandas advindas do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. Articulação com a rede de Proteção e Promoção Social e Cumprir 
e fazer cumprir o regulamento, normas e rotinas em vigor do setor de Cadastro 
Único. 
ATRIBUIÇÕES ANALISTA DE REDE: Manter a infraestrutura de rede como os 
switches e roteadores, e diagnosticar problemas com estes componentes ou com o 
comportamento de computadores ligados à rede. Resposta a problemas técnicos 
nos sistemas. Responsabilidade pela segurança. Responsabilidade pela 
documentação da configuração dos sistemas. Gerenciamento de informações de 
conta de usuário e senhas. Instalação e configuração de novos hardwares e 
softwares. Realizar e verificar backups. Manter o ambiente físico e operacional dos 
computadores, servidores e impressoras, instalando-os, configurando-os e 
conectando-os à rede local. Deve também apoiar os usuários quanto ao uso do 
Sistema Cadastro Único. 
CARGA HORÁRIA: 30h Assistente Social e Analista de rede. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS) 
TOTAL DE VAGAS PARA CADASTRO ÚNICO/PBF: 27   
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS: 

CARGOS VAGAS 

ASSISTENTE SOCIAL 26 

ANALISTA DE REDE 01 

 
2. DAS VAGAS DESTINADAS AOS(AS) CANDIDATO(A)S PORTADORES(AS) DE 
DEFICIÊNCIA. 
2.1 Das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a surgir durante o prazo 
de validade do processo seletivo, 10% serão providas na forma do Decreto n.º 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. Desde que a deficiência 
declarada não comprometa o desempenho das funções para o cargo a que 
concorre. 
2.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 2.1 resulte em número 
fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente, 
desde que não ultrapasse a 20% das vagas oferecidas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3pia_de_seguran%C3%A7a
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2.1.2 Somente haverá reserva de vagas para os candidato(a)s portadores(as) de 
deficiência nos cargos com número de vagas igual ou superior a 10. 
2.2 O(a) candidato(a) que se declarar portador(a) de deficiência concorrerá em 
igualdade de condições com os demais candidato(a)s. 
2.3 Para concorrer a uma dessas vagas, o(a) candidato(a) deverá no ato da 
inscrição, declarar-se portador(a) de deficiência; 
2.3.1 Os(as) candidato(a)s que, no ato da inscrição, se declararem portadores de 
deficiência, se não eliminados(as) no processo seletivo e considerados(as) 
portadores de deficiência, terão seus nomes publicados em lista à parte e figurarão 
também na lista de classificação geral por cargo. 
2.4 As vagas definidas no subitem 2.1 que não forem providas por falta de 
candidato(a)s portadores(as) de deficiência aprovados(as) serão preenchidas pelos 
demais candidato(a)s, observada a ordem geral de classificação por cargo. 
3. DAS INSCRIÇÕES:  
3.1 Não serão aceitas inscrições feitas antes ou depois do período estabelecido no 
item 4 deste edital; 
3.2 Só será permitida uma inscrição por candidato(a); 
3.3 Não será cobrado taxa de inscrição; 
3.4 Antes de efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá conhecer o edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos mínimos exigidos, conforme cargo, 
vaga e critérios de análise de experiência profissional, constante no anexo I;  
3.5. São requisitos mínimos para inscrição: 
Preencher a ficha de inscrição e apresentar fotocópia simples dos seguintes 
documentos:  
a) Diploma ou Declaração de Conclusão de Nível Superior;  
b) Comprovante de residência;  
c) Carteira de identidade;  
d) Documento de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
e) Título de Eleitor;  
f) Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino;  
g) Fotocópia dos certificados dos cursos realizados;  
h) Uma foto 3x4 recente.  
i) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade  
portuguesa, estar  amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 
portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do 
parágrafo . 1º, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto nº 70.436/72. 
3.6 No ato da inscrição o interessado deverá entregar o CURRICULUM VITAE, 
conforme modelo identificado no anexo I do presente edital, com todos os 
documentos comprobatórios. 
3.7 O(a) candidato(a) que apresentar documentação incompleta no ato da inscrição 
não será considerado participante do processo seletivo.  
3.8 As inscrições que forem realizadas através de procurador, deverão apresentar 
Procuração Pública original e cópia autenticada e ainda cópia da identidade, CPF e 
comprovante de residência do procurador; 
3.9 O(a) candidato(a) inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas 
informações prestadas por seu procurador; 
3.10 Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou com 
documentação incompleta, nem através de correspondência postal, fax-símile ou via 
internet.  
3.11 O(a) candidato(a) concorrerá apenas a vaga do serviço para qual se inscreveu. 



143 

 

3.12 As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do(a) candidato(a), dispondo a Comissão de Seleção do direito de 
excluir do processo seletivo público aquele que não preencher o formulário de forma 
completa e correta, bem como aquele que não apresentar a documentação mínima 
exigida, prestar informações falsas ou não comprovadas. 
3.13 O(a) candidato(a) que não fizer opção por cargo terá sua inscrição indeferida 
não cabendo recurso dessa decisão. 
3.14 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do(a) candidato(a). 
3.15 A inscrição do candidato (a) (a) implicará o conhecimento destas normas e o 
compromisso de cumpri-las.  
4. DATA E LOCAL DE INSCRIÇÕES: 
As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no período de 12 a 14 
de junho do ano em curso, no horário das 9 às 15 horas, na APPE (Assessoria de 
Planejamento e Projetos Estratégicos) da SEMTAS – Av. Bernardo Vieira, 2180 – 
Dix Sept Rosado. 
5 DA ANÁLISE CURRICULAR 
5.1 Análise de currículo – A análise de experiência profissional, com base em 
currículo, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 10,00 pontos.  
5.1.1 Levará em consideração, prioritariamente, os requisitos necessários a cada 
cargo.  
5.1.2 Os critérios utilizados para a pontuação na experiência profissional são 
cumulativos, conforme critérios para pontuação no Anexo II e III.  
6 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
6.1 Em caso de empate na nota final no processo seletivo simplificado público terá 
preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição neste 
processo seletivo, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; 
b) Pontuar no item experiência profissional em CRAS, CREAS ou CadUnico/PBF, de 
acordo com o cargo em que se inscreveu, conforme anexo II e III; 
c) Maior pontuação no item experiência Profissional na área de assistência social, 
conforme anexo II e III, 
6.2 Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso. 
7. DA CLASSIFICAÇÃO 
7.1 Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou 
maior que 3,0 (três). 
7.2 As vagas disponíveis serão preenchidas, exclusivamente para o cargo em que 
se inscreveu, por ordem de classificação dos candidatos de acordo com o cargo e a 
necessidade; 
7.3 No caso de ampliação do número de vagas ou substituição das que vierem a 
vagar, poderão ser convocados os profissionais remanescentes da lista de 
classificação, respeitando o prazo de validade do processo seletivo. 
8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
8.1 O resultado será divulgado no Diário Oficial do Município. 
9. DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PARA A CONTRATAÇÃO 
9.1 Ser aprovado nesse processo seletivo. 
9.2 Não ser servidor da administração direta ou indireta do Município de Natal.  
9.3 Caso possua vínculo com a administração direta ou indireta da União, Estados 
ou outros Municípios e empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, 
apenas poderá ser contratado se houver compatibilidade de horários, conforme Art. 
37, XVI da Constituição Federal. 
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9.3 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade 
portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 
portuguesa, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do 
parágrafo 1.º, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto n.º 70.436/72. 
9.4 Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
9.5 Ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de 
candidato brasileiro, do sexo masculino. 
9.6 Possuir os requisitos exigidos para as atribuições do cargo, conforme 
estabelecido no item 1 deste edital. 
9.7 Ter idade mínima de dezoito anos completos, na data da convocação. 
9.8 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 
9.9 No caso dos portadores de deficiência, estes deverão apresentar laudo médico 
(original ou cópia autenticada), emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie 
e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). 
9.9.1 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada) é de 
responsabilidade exclusiva do candidato. 
9.10 Apresentar no ato da convocação declaração do Conselho de Classe, que está 
apto (a) para exercer a profissão. 
9.11 Cumprir as determinações deste edital. 
10. DOS RECURSOS 
10.1 Os pedidos de recurso referentes aos resultados da classificação final deverão 
ser dirigidos, por escrito em uma lauda digitada em folha de papel A4 de letra arial 
tamanho 12, para a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – 
SEMTAS, Av. Bernardo Vieira, 2180 Dix-Sept Rosado no Setor de Protocolo, nos 
dias 25 e 26 de junho do corrente ano das 08h00min às 15h00min. A data do 
protocolo do recurso determinara sua tempestividade. 
10.2 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Conforme 
Anexo IV. 
10.3 O recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor 
desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos. 
10.4 Todos os recursos serão analisados e o resultado estará à disposição dos 
candidatos para conhecimento no Diário Oficial do Município; 
10.5 Não será aceito recurso via faz ou via correio eletrônico. 
10.6 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos. 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
11.1 O processo seletivo será conduzido por uma Comissão de Seleção designada 
através da Portaria nº. 26/2012 – GS, publicada em 07/06/2012 no Diário Oficial do 
Município de Natal.  
11.2 A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas 
posteriormente, eliminará o candidato (a) do processo seletivo, declarando-se nulos 
todos os atos decorrentes de sua inscrição.  
11.3 Em qualquer etapa do processo seletivo estão excluídos os candidatos que 
utilizarem meio fraudulento, ilícito ou proibido. 
11.4 Os profissionais contratados poderão ter rescindido o contrato conforme a Lei 
Municipal nº 6.107/2010 e pela avaliação do seu desempenho considerado os 
seguintes itens: assiduidade, motivação, trabalho em equipe, comunicação, 
colaboração, disponibilidade, comprometimento, aplicação do conhecimento e 
relacionamento interpessoal. 
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11.5 Por se tratar de contratação para atendimento de um serviço específico, com 
prazo determinado, o eventual vínculo empregatício estabelecido com os 
profissionais selecionados, não importa em continuidade de serviços por tempo 
indeterminado, e em nenhuma hipótese gera estabilidade contratual ou vínculo 
direto com a Prefeitura Municipal de Natal ou órgãos administrativos das esferas: 
Federal, Estadual e Municipal.  
11.6 No ato da contratação, o profissional deverá fornecer a SEMTAS todos os 
documentos que lhe forem solicitados. 
11.7 Os candidatos aprovados deverão apresentar atestado médico adicional, 
expedido por médico do trabalho. 
11.8 Ao participar dessa seleção, os profissionais interessados demonstram integral 
conhecimento e anuência com todas as suas condições deste edital. 
11.9 A Contratação inicial de pessoal será feita pelo prazo de 06(meses) meses, 
podendo ser prorrogado, na forma da lei. 
11.10 Todas as convocações, avisos e resultados, serão informados no Diário Oficial 
do Município. 
11.11 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de 
classificação no processo de seleção, valendo para esse fim as listagens divulgadas 
através do Diário Oficial do Município. 
11.12 Cabe a SEMTAS o direito de aproveitar os candidatos classificados em 
número estritamente necessário para o provimento dos cargos vagos, em caráter 
complementar, existentes ou que vierem a existir durante a validade do processo, 
não havendo, por tanto, obrigatoriedade de contratação total dos classificados. 
11.13 O prazo de validade do processo seletivo de que trata o presente edital será 
de 12 (doze) meses, contados a partir da data da homologação do resultado final no 
Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado, na forma da lei. 
11.14 A Contratação dar-se-á por Contrato Temporário de Serviços, de acordo com 
Lei Municipal nº 6.107/2010. 
11.15 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.  
 
 
 
 
 
Natal/RN, 11 de junho de 2012. 
ALCEDO BORGES DE MELO JÚNIOR 
Secretário Municipal do Trabalho e Assistência Social / SEMTAS 
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ANEXO I 
MODELO DE CURRICULUM PROFISSIONAL PADRONIZADO 
(a ser entregue no ato da inscrição juntamente com os títulos e os documentos que 
comprovem experiência profissional).  
1 – IDENTIFICAÇÃO 
- Nome Completo 
- Estado Civil 
- Documento de Identidade 
- CPF/MF 
- Data de Nascimento 
- Endereço Completo com o CEP 
- Telefones para Contato 
- E-mail (se tiver) 
2 – FORMAÇÃO (área / ano / instituição / local e carga horária) 
2.2. Graduação 
2.3. Pós-Graduação 
2.4. Participação em cursos de formação na área de atuação do cargo com carga 
horária mínima de 40h. 
3 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
3.1. Atuação profissional em Programas/Projetos Sociais governamentais ou não 
governamentais. 
 
 

Natal, _____, de ______ de 2012. 
____________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO II 
FICHA DE ANÁLISE DE CURRICULUM VITAE  
PARA OS CANDIDATOS AOS CARGOS: ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO, 
TERAPEUTA OCUPACIONAL E ADVOGADO. 
 
1- FORMAÇÃO ACADÊMICA/TITULAÇÃO(*) 

 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Certificado de Curso de Especialização na área social ou afim 
(Mínimo de 360 horas-aula) 

0,5 

Diploma de Mestre em Programa de Pós-Graduação 0,8 

Diploma de Doutorado em Programa de Pós-Graduação 1,2 

 (*) Certificados devidamente reconhecidos pelo MEC 

 
2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - ATIVIDADES 
 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Coordenação de Programas, Projetos e Serviços na Área da 
Assistência Social 

0,5 

Trabalho Social com Famílias, Grupos e/ou Comunidades 1,0 

Experiência Profissional na área 
da Assistência Social 

 

Até 01 (um) ano 
 

1,0 

Mais de 01 (um) a 03 (três) 
anos 

1,5 

Mais de 03 (três) a 05 
(cinco) anos 

2,0 

Acima de 05 (cinco) anos 2,5 

Curso de Formação (carga horária mínima de 40 horas), 
realizado nos últimos 05 (cinco) anos, podendo apresentar no 
máximo 03 (três) certificados 

0,5 

Experiência Profissional em Centro de Referência de 
Assistência Social, Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social ou Cadastro Único/Programa Bolsa 
Família. 

2,0 

Total  

 
 
 

Natal, ___ de _____________ de 2012. 



148 

 

ANEXO III 
FICHA DE ANÁLISE DE CURRICULUM VITAE  
PARA OS CANDIDATOS AO CARGO DE ANALISTA DE REDE 
 
1- FORMAÇÃO ACADÊMICA/TITULAÇÃO(*) 

 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Certificado de Curso de Especialização na área social ou afim 
(Mínimo de 360 horas-aula) 

0,5 

Diploma de Mestre em Programa de Pós-Graduação 0,8 

Diploma de Doutorado em Programa de Pós-Graduação 1,2 

 (*) Certificados devidamente reconhecidos pelo MEC 

 
2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - ATIVIDADES 
 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Como técnico na área de manutenção de micro e rede 1,0 

Experiência Profissional na área Até 01 (um) ano 
 

1,0 

Mais de 01 (um) a 03 (três) 
anos 

1,5 

Mais de 03 (três) a 05 
(cinco) anos 

2,0 

Acima de 05 (cinco) anos 2,5 

Rede ponto a ponto e cliente servidor 1,0 

Banco de Dados – MYSQL e Post grid 3,0 

Total  

 
 
 

Natal, ___ de _____________ de 2012. 
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ANEXO IV 
MODELO DE RECURSO  
À Senhora Presidente da Comissão do Processo Seletivo Para Contratação 
Temporária de Assistentes Sociais, Psicólogos, Terapeuta Ocupacional, Analista de 
Rede e Advogado, visando ações socioassistenciais continuadas de Proteção Social 
Básica e Especial do SUAS, em caráter complementar.  
Nome:__________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
Endereço completo: _______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Questionamento:__________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Embasamento: ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Natal, _________ / ________________/ 2012 
Assinatura:____________________________ 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista 
 
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

APÊNDICE A 
PROJETO DE PESQUISA: A expansão do mercado de trabalho do assistente 

social x precarização no exercício profissional no SUAS em Natal-RN : uma 

análise das condições e relações de trabalho  

MESTRANDA: Rosemery Medeiros Pereira 
ORIENTADORA: Profa. Dra. Maria Célia Correia Nicolau 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 
ENTREVISTADO _____________________       DATA DA ENTREVISTA:______________ 
 
I – PERFIL PESSOAL E PROFISSIONAL 
Faixa etária 
(  ) até 21 anos      (   ) de 21 a 25 anos   (   ) de 26 a 30 anos     (   ) de 31 a 35 anos 
(  ) de 36 a 40 anos   (   ) de 46 a 50 anos    (   ) de 50 a 59anos (   ) acima de 60 anos 
Sexo(   ) feminino              (   ) masculino 
Estado civil 
(  ) Casado  (  ) Solteiro  (   ) Separado  (  ) União Estável 
Possui filhos?  
(   ) não  (   )se sim, quantos? ________ 
Se considera chefe de família?  (   ) sim           (   )não  
Reside no município em que trabalha? (   ) sim           (   )se  não aonde? 
Em que instituição se formou? __________________________________ 
Ano/período de formação: ______ 
Qual a sua atual formação? 
(   ) graduado                 (   ) especialista        (  ) mestre              (   ) doutor         (   ) pós-doutor 
No momento está estudando? (  ) não   (   ) sim  Especificar: _________________________ 
Quais das seguintes atividades realizou durante a graduação? Especificar. 
(  ) Atividades de extensão  
(  ) Movimentos sociais 
(  ) Iniciação científica (como bolsista ou voluntário?) 
(  ) Apresentação de trabalho em eventos científicos 
(  ) Participação em eventos científicos sem apresentação de trabalhos 
(  ) Estágio não obrigatório 
(  ) Estágio obrigatório 
(  ) Outros  
Após a conclusão do curso realizou algum tipo de curso de Pós-Graduação lato sensu, 
especialização, ou stritu sensu mestrado ou doutorado?  
(  ) Não (  ) Sim. Especificar:_______________________ 

Antes do trabalho atual, teve alguma outra experiência profissional como assistente social? 
(  ) Não (  ) Sim 

Especificar___________________________________________________________________ 
Como é sua relação com a academia atualmente? 
____________________________________________________________________________ 
O que você tem lido atualmente para atualização profissional?  
Serviço Social____________________________   Outras áreas ___________ 
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Você já se apropriou da NOB-RH/SUAS? (   )não   (   ) sim  
Costuma acessar os sites das entidades organizativas do Serviço Social? CFESS, ENESSO, 
ABEPSS?  
(   )não   (   ) sim  
Qual foi o último evento do qual participou? ______________________________________ 
Foi promovido por qual instituição? ___________________________________________ 
Já publicou algum trabalho na área do Serviço Social ou em outras áreas? Há quanto tempo?  

(  ) Não (  ) Sim. Especificar:_______________________ 
 
 
II- LÓCUS DE TRABALHO INSTITUIÇÃO  
Vinculo empregatício na SEMTAS 
(  ) Concurso 
(   ) Contrato CLT 
( ) Contrato temporário 
( ) Outros Especifique: ______________________________ 
Possui outro vínculo empregatício?  (   ) não    (   )se sim qual? _____________ em que 
instituição?____________________________ 
Como percebe essa inserção em outro espaço socio-
ocupacional?______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Possue plano de saúde conveniado pela instituição? (   ) não   (   ) sim   
Participa de organização sindical? (   ) não   (   ) sim   
Você é ou foi supervisor?      Não(  )    Sim (  ) 
Tem estagiária no momento?   Não(  )    Sim (  ) 
Qual a jornada de trabalho na SEMTAS?  __________________ 
Há extensão de sua jornada?  (   ) não   (   ) sim   (   ) às vezes (   ) sempre 
Tempo de trabalho na SEMTAS 
(  ) até 01 ano     (   ) acima de 2 a 3 anos (  ) acima de 3 a 4 anos (  ) acima de 4 anos 

Há quanto tempo desenvolve atividades no CREAS?_______________________ 
Foi remanejado de outro setor da SEMTAS?  (   ) não (   )se sim qual?__________ 
Cargo que ocupa tem a nomenclatura de assistente social? (  ) não (   ) sim    
Qual a remuneração (Vínculo na SEMTAS) 
Possui gratificação? (   ) não    (   ) sim   
Você tem conhecimento se foi instituído o Plano de carreira, cargos e salários para os trabalhadores 
do SUAS? (   ) não    (   ) sim  ( ) não sabe 
Existe avaliação de desempenho dos profissionais pela órgão gestor? (   ) não    (   ) sim   
Há um plano municipal de capacitação para os trabalhadores com base nos fundamentos da 
educação permanente e nos princípiose diretrizes constantes na NOB-RH/SUAS? 
(   )não   (   ) sim  (   ) não sabe 
Como você considera as condições éticas e técnicas do trabalho? (legislação CFESS) 
(   ) adequado (   ) inadequado   
Explicitar: ____________________________________________________________________ 
Como você considera o ambiente físico no qual desenvolve seu exercício profissional? 
(   ) adequado (   ) inadequado   
Explicitar: ____________________________________________________________________ 
Como você considera a disponibilidade dos materiais permanentes? 
 
(   ) adequado (   ) inadequado   
Explicitar: ____________________________________________________________________ 
Como você considera a disponibilidade dos materiais de consumo necessários ao desenvolvimento 
das atividades? 
 
(   ) adequado (   ) inadequado   
Explicitar: ____________________________________________________________________ 
 
III. TRABALHO PROFISSIONAL 
Como se organiza o Serviço Social em seu ambiente de trabalho? 
(  )  equipe multiprofissional (  )  Em divisões 
(  ) Em coordenação (  )  Outros 
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Especificar________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Quantas assistentes sociais existem no seu lócus de trabalho? 
(  ) 1  (  ) 2  
(  ) 3 (  ) mais de 3 
Qual o público alvo dos diversos serviços realizados nos CREAS?  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Quais as principais demandas/requisições feitas ao Serviço Social? De onde elas se originam? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Quais as principais atividades realizadas no cotidiano profissional em resposta as demandas? Em 
que condições objetivas elas se concretizam? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Quais dos seguintes instrumentos você utiliza em seu exercício profissional? 
(  ) visita domiciliar (  )  entrevista (  ) estudo social 
(  ) parecer social (  )  relatório (  ) diário de campo 
(  ) plano de intervenção 
Você acrescentaria outros instrumentos que utiliza e que não estão na lista acima? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
A instituição oferece as condições objetivas para a viabilização desses instrumentos? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Como você percebe a questão da autonomia no seu trabalho cotidiano? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Quais são as principais dificuldades que você enfrenta no trabalho cotidiano? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Como você efetiva em seu exercício profissional o atual projeto ético político da profissão? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Como você analisa a expansão do mercado de trabalho no campo da Assistência Social e as 
relações e condições de trabalho para os assistentes sociais?    
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Você gostaria de fazer alguns comentários? Gostaria de acrescentar algo? 
____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da Pesquisa 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA PESQUISA 

TCLE 
 

VOLUNTÁRIO Nº _________                           INICIAIS DO VOLUNTÁRIO________ 
 
Ilma. Senhora,  
 

Solicitamos a Vossa Senhoria a sua participação na pesquisa intitulada: A 
expansão do mercado de trabalho do assistente social X precarização no 
exercício profissional: uma análise das condições e relações de trabalho no SUAS 
em Natal-RN, coordenada pela mestranda Rosemery Medeiros Pereira e orientada 
pela Profª Drª Maria Celia Correia Nicolau. Esta pesquisa tem como objetivo 
apreender e analisar as condições e relações de trabalho do Assistente Social 
inserido no campo da Assistência Social no espaço sócio ocupacional do Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS no âmbito da Secretaria Municipal de Trabalho 
e Assistência Social – SEMTAS no município de Natal-RN. O objetivo proposto é 
desvendar o protagonismo deste profissional na implementação do SUAS, 
considerando a direção social do projeto ético-político profissional construído nas 
últimas três décadas do século passado.  

Neste sentido, Vossa Senhoria está sendo convidada a participar de 
entrevistas semi-estruturadas com perguntas abertas e fechadas, em horário e local 
a serem agendados, de acordo com a sua disponibilidade. As informações obtidas 
de cada participante são confidenciais e somente serão usadas com propósito 
científico. Serão armazenados sigilosamente todos os dados obtidos e somente as 
pesquisadoras e os membros envolvidos neste estudo terão acesso aos arquivos 
dos participantes, para verificação de dados, sem, contudo, violar a 
confidencialidade. Não serão explicitadas as identidades das informantes, e para 
assegurar o sigilo e a segurança, serão utilizados pseudônimos ao se fazer 
referencias às mesmas nos relatos de pesquisa. As gravações e os formulários de 
entrevista e as notas das observações serão guardados em local sigiloso e seguro, 
em arquivos digitais e impressos na secretaria do Programa de Pós-Graduação em 
Serviço Social, durante um período de cinco anos. Não reconhecemos outros riscos. 

Caso V.Sª deseje participar deste estudo. Como benefício estará contribuindo 
para a reflexão sobre o exercício profissional do Serviço Social como também diante 
de um novo sistema de gestão da política de Assistência Social, com a expansão do 
mercado de trabalho e a precarização das condições e relações de trabalho a 
profissão vem reafirmando o projeto ético-político profissional. São considerados 
benefícios indiretos de relevância para a consolidação da presente pesquisa. A 
pesquisa em foco poderá ainda subsidiar a análise sobre as condições e relações de 
trabalho, sobre o processo de formação profissional contínua dos assistentes sociais 
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que atuam no SUAS e a reflexão para a profissão sobre a defesa do trabalho e dos 
trabalhos na luta por direitos sociais. 

A sua participação é voluntária e você tem liberdade para desistir da pesquisa 
em qualquer momento, mesmo que tenha assinado este termo. Se sentir-se 
constrangida de alguma forma, em qualquer momento poderá se recusar a 
responder a alguma pergunta ou solicitar a suspensão parcial ou total da gravação 
por nós realizada. Obedeceremos a critérios técnicos adequados de forma a não 
prejudicar a qualidade e autenticidade das informações que serão transcritas 
fielmente e armazenadas em meio digital nos arquivos do Programa de Pós 
Graduação em Serviço Social – PPGSS/UFRN. Garantimos que serão mantidos 
sigilo e respeito, ou seja, o seu nome ou qualquer dado que possa identificá-lo não 
serão expostos nesse trabalho. 

 Se você tiver algum dano proveniente da participação nesta pesquisa, você 
será indenizado. Em caso de algum gasto financeiro comprovado decorrente da sua 
participação na pesquisa, você será ressarcido. 

Como toda pesquisa envolvendo seres humanos, esta também apresenta 
riscos, no entanto são considerados mínimos e podem ser relacionados, à 
possibilidade de constrangimento. No entanto, você poderá deixar de responder 
questões que possam trazer incômodo.  

Disponibilizaremos uma cópia deste Termo e as dúvidas que surgirem a 
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Rosemery Medeiros 
Pereira, no endereço eletrônico: rosemerymedeiros@yahoo.com.br ou pelos 
telefones: (84)8733-5677 / (84) 4005-0965. Dúvidas a respeito da ética dessa 
pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no 
endereço eletrônico: email: cepufrn@reitoria.ufrn.br ou o site: www.etica.ufrn.br ou 
pelo telefone: (84) 3215-3135. 

A assinatura deste termo de consentimento formaliza sua autorização para o 
desenvolvimento de todos os passos anteriormente apresentados. 

Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Eu, __________________________________________________________, 
declaro que estou ciente dos objetivos desta pesquisa, e de ter compreendido como 
ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e por livre e espontânea 
vontade, aceito participar da pesquisa intitulada: A expansão do mercado de 
trabalho do assistente social X precarização  no exercício profissional: uma 
análise das condições e relações de trabalho no SUAS em Natal-RN fundamentada 
numa postura crítica, pautada nos princípios do Projeto Ético Político do Serviço 
Social. Assim como, autorizo a utilização e divulgação das informações obtidas na 
mesma, desde que tenha como finalidade o desenvolvimento de trabalhos de cunho 
científico e assegurado o sigilo e anonimato sobre a minha identidade. 

Natal, ______ de ___________________ de ________ 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 

 
______________________________________________________ 

Rosemery Medeiros Pereira 
Pesquisadora responsável 

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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Contatos: 
Endereço da Pesquisadora responsável: Rua: Rua Francisco Alves 1780 Quintas Natal-RN 
CEP: 59040-210. 
Fones: (84) 3082-6560; (84) 8733-5677; (84)4005-0965. E-mail: rosemerymedeiros@yahoo.com.br 
Comitê de Ética em Pesquisa, Universidade federal do Rio Grande do Norte/RN, Brasil 59078-
970 Fone/Fax (84)3215-3135. e-mailcepufrn@.ufrn.br  site:http:// www.etica.ufrn.br 

 

mailto:e-mailcepufrn@.ufrn.br
http://www.etica.ufrn.br/
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 
Eu, __________________________________________________________, 

autorizo a gravação em áudio das informações que prestarei à pesquisadora 

responsável durante a entrevista que faz parte do processo de coleta de 

informações da pesquisa intitulada: A expansão do mercado de trabalho do assistente 

social X precarização  no exercício profissional: uma análise das condições e relações de trabalho 

no SUAS em Natal-RN, coordenada pela mestranda Rosemery Medeiros Pereira. 

Permito que as informações que prestei sejam utilizadas para o desenvolvimento da 

pesquisa. Estou ciente de que as transcrições serão armazenadas em meio digital 

nos arquivos do Programa de Pós Graduação em Serviço Social – PPGSS/UFRN 

durante o período de 5 (cinco) anos. Se sentir-me constrangida de alguma forma em 

qualquer momento, poderei me recusar a responder qualquer pergunta ou solicitar a 

suspensão parcial ou total da gravação realizada. Certa de que as informações 

serão utilizadas apenas para fins científicos de análise da realidade social, permito 

que sejam utilizadas para o desenvolvimento da referida pesquisa. 

 
Natal, ______ de ___________________ de ________ 

 
 
 

______________________________________________________ 
ASSINATURA 

 
 

______________________________________________________ 
Rosemery Medeiros Pereira 
Pesquisadora responsável 

 
 
 

 
 

 
Endereço da Pesquisadora responsável: Rua: Rua Francisco Alves 1780 Quintas Natal-RN 
CEP: 590-4210. 
Fones: (84) 3082-6560; (84) 8733-5677; (84)4005-0965. E-mail: rosemerymedeiros@yahoo.com.br 
Comitê de Ética em Pesquisa, Universidade federal do Rio Grande do Norte/RN,Brasil 59078-
970 Fone/Fax (84)3215-3135. e-mailcepufrn@.ufrn.br  site:http:// www.etica.ufrn.br 

mailto:e-mailcepufrn@.ufrn.br
http://www.etica.ufrn.br/

