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RESUMO 

 
 

O presente estudo que ora apresentamos, tem como foco de análise, as condições de 
trabalho dos/as assistentes sociais inseridos na política de assistência social, e tem 
como lócus empírico de investigação os Centros de Referência da Assistência Social 
(CRAS), localizados no município de Mossoró-RN. A realidade da materialização do 
trabalho dos/as assistentes sociais que percebemos no contexto de crise do capital, 
trouxe inflexões ao trabalho profissional na medida em que este é permeado por 
determinações dentro da sociabilidade no sistema capitalista. Vivemos em uma 
conjuntura de crise estrutural desde os anos de 1970, em que observamos os 
processos de precarização da classe trabalhadora, donde os/as assistentes sociais 
não estão isentos. No Brasil, essa conjuntura de crise, sob os ditames dos organismos 
internacionais, tem provocado o advento do ideário neoliberal e os processos de 
reformas estatal, rebatendo diretamente o quadro dos sistemas de proteção social, 
expressos principalmente pela mercadorização e privatização das políticas sociais. 
Ademais, observamos o processo de expansão da assistência social no Brasil 
ancorado nas relações sociais construídas na particularidade desta política, reflexo de 
uma formação social baseada na cultura do favor e clientelismo, com diretas 
implicações na garantia dos direitos socialmente conquistados pela classe 
trabalhadora. Nesses termos, esta pesquisa tem como objetivo geral: Analisar as 
condições de trabalho dos/as assistentes sociais inseridos nos CRAS de Mossoró/RN 
frente à expansão da política de assistência social no Brasil contemporâneo e, tem 
como objetivos específicos: Apreender as condições com as quais se materializa o 
trabalho do/a assistente social (éticas, técnicas, físicas, humanas) nos CRAS de 
Mossoró/RN; analisar a concepção dos/as assistentes sociais sobre as suas 
condições e relações de trabalho na política de assistência social; identificar os 
desafios e possibilidades do exercício profissional no processo de expansão da 
política de assistência social. Para alcançarmos os objetivos propostos desta pesquisa 
de natureza qualitativa, o percurso metodológico para a apreensão do objeto de 
estudo elucidado e para a análise dos dados coletados envolveu: a pesquisa 
bibliográfica e documental; a realização de 06 (seis) entrevistas semiestruturadas com 
assistentes sociais de 06 (seis) CRAS, localizados nas quatro zonas do município; a 
utilização da técnica de observação sistemática, como forma de apreensão de 
elementos do cotidiano profissional (sistematizados através de um roteiro previamente 
elaborado) assim como, o emprego da técnica do registro de imagens das condições 
físicas e estruturais das instituições as quais estão inseridos os/as assistentes sociais 
entrevistados/as.  
   
 
Palavras-chave: Precarização do trabalho; Condições de Trabalho; Serviço Social; 
Assistência Social. 

 

 

 

 

 



 

 

 ABSTRACT  

 

This study presented here, focuses on analysis of working conditions / social workers 

placed in foster care policy, and its locus empirical research Reference Centers of 

Social Assistance (CRAS), located in the municipality Mossoro-RN. The reality of 

materialization of the work / social workers we perceive in the capital crisis context, 

brought inflections professional work to the extent that this is permeated by 

determinations within the sociability in the capitalist system. We live in a situation of 

structural crisis since the 1970s, we observe the precarious process of the working 

class, where the / social workers are not exempt. In Brazil, this situation of crisis, under 

the dictates of international bodies, has resulted in the advent of neoliberal ideas and 

processes of state reforms, directly rebutting the framework of social protection 

systems, particularly expressed by the commodification and privatization of social 

policies. In addition, we observe the process of expanding social assistance in Brazil 

anchored in social relations built in feature of this policy, a reflection of a social 

formation based on the favor of culture and patronage, with direct implications in 

ensuring the rights socially conquered by the working class. In these terms, this 

research has the general objective: To analyze the working conditions / social workers 

entered in CRAS Mossoró / RN forward to the expansion of social assistance policy in 

contemporary Brazil, and has the following objectives: To understand the conditions 

with which materializes the work of the / a social worker (ethical, technical, physical 

and human) in CRAS Mossoró / RN; analyze the design of / social workers about their 

conditions and labor relations in social welfare policy; identify the challenges and 

possibilities of professional practice in the process of expansion of social welfare 

policy. To achieve the proposed objectives of this qualitative research, the 

methodological approach to the seizure of elucidated object of study and the data 

analysis involved: the bibliographic and documentary research; the completion of six 

(06) semi-structured interviews with social workers of 06 (six) CRAS, located in the 

four county areas; the use of systematic observation technique as a way to seize 

elements of daily work (systematized through a previously prepared script) as well as 

the use of image registration technique of the physical and structural conditions of the 

institutions which are part of the / social workers interviewed / as.  

   

 

Keywords: Precarious work; Work conditions; Social Work; Social Assistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A dimensão investigativa e crítica da pesquisa nos possibilita e tem nos 

instigado a pensar enquanto sujeitos inseridos/as na totalidade, as relações 

contraditórias imbricadas nas diversas instâncias da vida social. Motivado pelo desafio 

de apreender estas relações, suas contradições e os sujeitos envolvidos na realidade 

que aparentemente nos é posta, o pesquisador segue com essa paixão por desvelar 

a aparência e chegar a essência através das sucessivas aproximações ao objeto que 

se pretende estudar/investigar.  

 É no processo de iniciais aproximações com a pesquisa e com os seus 

resultados, que se revelaram bastante importantes para desvelar a realidade cotidiana 

de diversos sujeitos, que somos capazes de propor intervenções no sentido de uma 

nova forma de construção das relações sociais para além da sociabilidade capitalista.  

 A dissertação de Mestrado ora apresentada, delineia como objeto de estudo, 

as condições de trabalho dos/as assistentes sociais na política de assistência social, 

tendo em vista os processos de precarização do trabalho em tempos neoliberais e de 

reestruturação produtiva do capital, dos quais o exercício profissional do assistente 

social não estão isentos. E, paralelo a isso, condicionado à particularidade da 

assistência social no Brasil em tempos recentes. 

 Diante disso, a realização desta pesquisa, que tem como foco central tecer uma 

análise crítica das condições de trabalho dos/as assistentes sociais nos Centros de 

Referência na Assistência Social (CRAS) de Mossoró/RN, partiu mais precisamente 

de uma inquietação que emergiu ainda no âmbito da graduação em Serviço Social, 

concluída em 2010 na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), em 

que muitos foram os debates, encontros e a própria experiência de estágio 

supervisionado que nos possibilitou, no decorrer do processo de formação 

profissional, pensar e (re)pensar os diversos espaços sócio ocupacionais dos/as 

assistentes sociais e as condições para a realização do exercício profissional. 

 Além disso, o nosso trabalho monográfico intitulado “O trabalho dos/as 

assistentes sociais junto aos programas de atenção ao trabalhador em empresas 

privadas” e seus resultados, muito nos aproximou da realidade do trabalho dos/as 

assistentes sociais, donde as condições de trabalho se apresentaram mínimas e os 
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processos de reestruturação produtiva inflexionaram diretamente o trabalho dos 

assistentes sociais, enquanto cooptados para trabalhar nos recursos humanos, 

intervindo na reprodução da classe trabalhadora, sob o discurso de aumento da 

produtividade e o do assessoramento às gerências.  

A motivação e o desejo de pesquisar especificamente a área da assistência 

social, surgiu a partir da experiência de trabalho profissional neste campo de atuação, 

especificamente em um CRAS, localizado no munícipio de Lajes no Rio Grande do 

Norte (RN), onde ingressamos através de concurso público desde novembro de 2011. 

Espaço este, que nos trouxe inúmeros questionamentos e indagações, assim como 

também, reflexões acerca do trabalho do/a assistente social no âmbito da política de 

assistência social, justamente por vivenciarmos no cotidiano profissional situações 

que se referem à precarização das condições de trabalho nas quais se realizam o 

atendimento à demanda posta e a oferta de serviços socioassistencias à população 

usuária.  

Em suma, a escolha do lócus empírico de investigação não foi feita de forma 

aleatória, e sim pelo exercício profissional nesse espaço institucional na qualidade de 

técnica de referência dos serviços socioassistenciais (técnico de referência é o 

profissional que compõe o quadro de trabalhadores do SUAS, em que o/a assistente 

social é integrante desta equipe) da proteção social básica.1 

 As precárias condições de trabalho que por ora se (re)velaram/(re)velam, 

inclusive extensivas a outras categorias profissionais que compõem os espaços da 

assistência social, tais como psicólogos/as, pedagogos/as - em suas múltiplas 

determinações da sociabilidade capitalista - ao adentrarmos no cotidiano da 

instituição, refletiram no processo de adoecimento e desmotivação pessoal e 

profissional. Os baixos salários; a carga horária incompatível com os nossos 

                                                           
1 A Proteção Social Básica, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais de 
2009, é considerada a “porta de entrada” do Sistema Único de Assistência Social, na medida em que 
tem a função de prevenir o rompimento de vínculos familiares e afetivos, que difere da Proteção Social 
Especial, que tem função protetiva e destina-se a famílias e indivíduos que tiveram seus direitos 
violados. Os serviços da proteção social básica, que são executados pelos CRAS, são centrais no 
âmbito da política de assistência social, pois se configuram como importantes dispositivos de 
atendimento à comunidade na medida em que atuam como porta de entrada dos serviços ofertados, 
possibilitando o acesso aos demais serviços da rede socioassistencial e intersetorial, tais como à 
educação, saúde e previdência. 
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rendimentos; os baixos níveis de qualificação da gestão e desconhecimento da 

política de assistência social; falta de estrutura adequada para funcionamento das 

condições de trabalho éticas e técnicas, expressas pela ausência de armário com 

chave para a guarda de material sigiloso, sala inadequada para atendimento, 

precárias condições de iluminação e ventilação das salas de atendimento; além da 

política clientelista, burocratizada e eleitoreira presente nesses espaços. 

 Dessa forma, o que temos observado é que há uma correlação de forças, e que 

se de um lado, os profissionais que executam a política estão em constante embate 

pela política garantidora de direitos e de outro, a gestão da política, materializada na 

figura do gestor/secretário impõe limites à garantia de direitos na medida em que 

executa ações pontuais, de caráter emergencial. 

 Essas iniciais aproximações, corroboraram para que a princípio surgisse a 

questão central em que nos debruçaríamos e que direcionaria os nossos estudos: 

como, de fato, se materializa o trabalho dos/as assistentes sociais que atuam nos 

CRAS?  

Foi concomitante ao processo de inserção na área da assistência social, que 

ingressamos no Mestrado acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Serviço 

Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sendo possível, 

dessa forma, prosseguir com o processo de construção e realização da nossa 

proposta investigativa através de aprofundamento das leituras; debates em sala de 

aula; discussão dos projetos de pesquisa dos/as discentes na disciplina Seminário de 

Dissertação e das orientações acadêmicas. 

Contudo, o processo de mudança para outra cidade (Natal/RN) para cursar as 

disciplinas obrigatórias do curso, onde tudo era novidade, em princípio nos 

impossibilitou de escolher como lócus de pesquisa a política de assistência social de 

Natal, já que o contato que tivemos com a cidade inexistia até surgir a oportunidade 

de participar do processo seletivo do Mestrado. Além disso, as nossas condições 

objetivas e materiais fizeram com que emergisse a necessidade de não fixar moradia 

na cidade, pois o fato de trabalharmos em outro município tornaria inviável ficarmos 

integralmente em Natal. Inviável também, seria a escolha do município de Lajes/RN 

como lócus de pesquisa, pois o município conta apenas com 02 (dois) CRAS e 03 

(três) equipes de referência, sendo que fazemos parte de uma destas equipes, 
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restando apenas mais duas outras, tornando a amostra de sujeitos mínima, ou seja, 

duas assistentes sociais. 

Assim, devido ao fato de Mossoró/RN, em primeiro lugar, ser nosso local de 

moradia atual e, em segundo lugar, pela facilidade e acesso ao contato com 

profissionais que já atuam no âmbito dos CRAS (diversos companheiros/as da 

graduação), optamos pela escolha desse município para ser o nosso lócus de 

investigação. Cabe salientarmos que, posteriormente, no ano 2014, ingressamos no 

município como profissional efetiva (para o cargo de técnica de nível superior do 

CRAS) através do concurso público ocorrido no ano de 2013. Ressaltamos ainda que 

a experiência docente com a disciplina processos de trabalho na Faculdade do Vale 

do Jaguaribe, iniciada também em 2014 trouxe uma aproximação com o objeto de 

estudo: o trabalho profissional do/a assistente social nos distintos espaços sócio-

ocupacionais, que tem nos instigado e suscitado mais questionamentos acerca do 

nosso objeto de investigação. 

É relevante situar, nesse perspectiva, o seguinte questionamento: como a 

assistência social em Mossoró nos marcos da herança cultural da política clientelista, 

de troca de favores e do desordenamento das ações da assistência social, se constrói 

como uma política pública?  

Nesse sentido, pensar o trabalho profissional dos/as assistentes sociais 

inseridos na proteção social básica (CRAS) é desvendar limites e potencialidades do 

exercício profissional no âmbito da política de assistência social frente à sua expansão 

no contexto brasileiro. 

Ao percebermos a realidade em que se insere a totalidade das relações sociais, 

nos marcos da contradição entre capital e trabalho, constamos o evidente paradoxo, 

pois ao passo que criam-se novos postos de trabalho, não há condições e meios de 

trabalho adequados para implementação dos serviços e benefícios e para o 

enfrentamento da questão social, tão evidente no município de Mossoró/RN, campo 

de nossa pesquisa.2  

                                                           
2 As expressões da questão social no município podem ser melhor visualizadas a partir análise de 
dados empíricos que revelam os índices de pobreza da população: estima-se que a população em 
situação de pobreza em Mossoró de acordo com o mapa de incidência de pobreza realizado pelo IBGE 
(2003) é de 55,28%, ou seja, mais da metade da população é considerada pobre. Podemos perceber 
claramente as desigualdades sociais, a baixa escolaridade, o aumento do volume de transferência de 
renda à população extremamente pobre. A questão social é portanto tratada pelo estado enquanto uma 
questão à margem. A chamada política do “pão e circo”, em que deposita uma maior ênfase às 
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 Algumas questões nortearam a escolha do objeto a ser aprofundado, além das 

citadas acima, as quais podemos elencar: quais seriam as implicações do atual 

contexto de crise do capital e difusão da ideologia neoliberal para as condições gerais 

de trabalho da classe trabalhadora e especificadamente do/a assistente social na 

assistência social? E os desafios do profissional de Serviço Social frente às “novas” 

formas de gestão do trabalho do SUAS expressa pela NOB/RH, diante das tendências 

da assistência social nos tempos atuais? O que está sendo executado de fato, está 

em consonância com os documentos normativos da política de assistência social no 

que diz respeito ao trabalho no SUAS? Pretendemos refletir criticamente se os 

assistentes sociais têm elaborado estratégias para enfretamento das condições 

objetivas de trabalho adversas encontradas no cotidiano profissional e também se 

desenvolvem possibilidades de atuação, convergindo com o que preconiza o projeto 

ético-político profissional. 

 Nessa direção, esta pesquisa, objetivou analisar as condições de trabalho 

dos/as assistentes sociais inseridos nos CRAS de Mossoró/RN frente à expansão da 

assistência social no Brasil contemporâneo e, especificadamente, apreender as 

condições com as quais se materializa o trabalho do/a assistente social (éticas, 

técnicas, físicas, humanas) nos CRAS de Mossoró/RN; analisar a concepção dos/as 

assistentes sociais sobre as suas condições de trabalho dentro contexto de 

precarização do trabalho na política de assistência social e identificar os desafios e 

possibilidades do exercício profissional no processo de expansão da política de 

assistência social. 

Assim, as provocações que incialmente tem nos inquietado e instigado, nos 

levam à análise da lógica das condições de trabalho em tempos neoliberais, seus 

desafios e implicações na atuação profissional frente às “novas” demandas de 

trabalho impostas ao assistente social no contexto contemporâneo do capitalismo, que 

podemos mencionar em linhas gerais: precarização do trabalho, através do não-

reconhecimento da profissão e de suas competências e atribuições privativas, 

confundindo, muitas vezes garantia de direitos e benefícios eventuais com a lógica do 

favor; atribuições burocratizadas, como mero executor de sistemas (CFESS, 2011). 

                                                           
festividades da cidade como forma de adesão da população aos partidos políticos que realizam tais 
feitos.  
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No documento intitulado “Parâmetros para atuação dos/as assistentes sociais 

e psicólogos da assistência social”, elaborado pelo Conselho Federal de Serviço 

Social (CFESS) em 2011, aponta que o trabalho do assistente social na assistência 

social não pode se dissociar de uma perspectiva crítica, nem tampouco se distanciar 

de uma intervenção embasada na dimensão de totalidade. Portanto, as competências 

e estratégias de trabalho devem por si, arrolar dimensões indissociáveis, quais sejam:  

 
Dimensão de intervenção coletiva junto a movimentos sociais; 
dimensão de intervenção social voltada a construção de espaço 
democráticos de controle social; dimensão que se materializa na 
realização sistemática de estudos e pesquisa acerca das condições 
reais de vida e demandas da classe trabalhadora” (CFESS, 2011, p. 
19-20). 
 
 

As competências profissionais no âmbito da política de assistência 

preconizadas pelos parâmetros de atuação, estão para além das atribuições dos/as 

assistentes sociais na política em seu cotidiano profissional. Tais competências que 

vão desde a gestão, elaboração e execução da política de assistência social, 

demandam instrumental técnico-operativo e condições de trabalho favoráveis para 

serem realizadas.  

Porém, as condições de trabalho são expressas por dimensões fundamentais, 

éticas, políticas e não se resumem às condições técnicas e materiais somente, na 

medida em que é necessário que existam condições de trabalho que independem do 

arcabouço teórico-metodológico e técnico-operativo do próprio assistente social, 

demandam, portanto, além do conhecimento interventivo, uma estrutura adequada, 

com recursos orçamentários disponíveis;  recursos humanos suficientes e capacitados 

e com perfil que condiz com as atribuições na política; dependem, portanto, de um 

conjunto de aparatos à condução das políticas sociais. 

Além das competências profissionais evidenciadas nos parâmetros para 

atuação na assistência social, que expressam a direção da atuação profissional, 

existem os documentos normativos da própria política de assistência, tais como a 

Norma Operacional Básica (NOB/SUAS) e a Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos (NOB/RH/SUAS) que expressam como o trabalho deve ser 

operacionalizado, com a garantia de condições adequadas para oferta dos serviços à 

população usuária. Essas normatizações são extensivas ao conjunto dos 
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trabalhadores do SUAS, e conformam para que o trabalho seja executado a partir de 

condições que possibilitem a qualidade no serviço.  

Porém, salientamos que a conjuntura em que se instala o SUAS no Brasil impõe 

muitos desafios de ordem objetiva e conjuntural aos trabalhadores. Assim, as 

limitações do fazer profissional tem sido alvo de muitas discussões e debates no 

âmbito da profissão e de outras categorias. 

 Assim, com essas colocações, observamos que os aparatos normativos e 

operacionais defrontam-se com a realidade objetiva posta aos sujeitos encarregados 

de executarem a política, pois o atual panorama entre competências versus condições 

gerais de trabalho dos/as assistentes sociais no âmbito da política de assistência 

social é de precarização e inadequadas condições de materialização do trabalho.  

 É necessário, dessa forma, um olhar crítico e investigativo acerca desses 

pressupostos, que possibilitem uma discussão bastante reflexiva e, que como 

corolário, conduza à ações propositivas ao trabalho do/a assistente social. Sob essa 

perspectiva, o/a assistente social, inserido nas relações sociais do modo de produção 

capitalista e no âmbito da reprodução da classe trabalhadora também como 

trabalhadores/as assalariados, estão submetidos/as aos rebatimentos que assolam o 

mundo do trabalho. 

 Nesses termos, na contemporaneidade, as novas demandas engendradas em 

expressões cada vez mais profundas da questão social3 colocam desafios à atuação 

dos/as assistentes sociais, na medida em que suas expressões estão marcadas pelo 

crescente desemprego, subemprego, empregos informais e consequentemente na 

precarização das relações de trabalho. 

As demandas postas requerem respostas que exigem à aproximação com a 

realidade para captar interesses da população usuária e na luta pelo caráter 

universalizante das políticas sociais (IAMAMOTO, 2008). Entretanto, os próprios 

espaços sócio-ocupacionais impõem limites ao fazer profissional tendo em vista que 

                                                           
3 Sobre este debate, entre as visões e conceitos acerca da Questão Social, esta é aqui apreendida sob 
a perspectiva de Iamamoto (1999), que pode ser definida como: o conjunto das expressões das 
desigualdades da sociedade capitalista madura, que têm uma raiz comum: a produção social é cada 
vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos 
se mantém privada, monopolizada por uma parte da sociedade (IAMAMOTO, 1999, p.27). Na 
contemporaneidade, Iamamoto problematiza que entre as múltiplas expressões da questão social, 
encontra-se o desemprego e as relações precárias de trabalho.  
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os/as assistentes sociais possuem uma relativa autonomia nas instituições 

empregadoras, dependem, portanto de recursos, condições e meios de trabalho cada 

vez menos direcionados às políticas sociais. 

Nessa direção, pensar o exercício profissional, implica pensar a articulação 

com a consolidação do projeto ético-político profissional, balizado pela defesa 

intransigente dos direitos humanos e envolve o “desafio de tornar os espaços de 

trabalho do assistente social, espaços de fato públicos, alargando os canais de 

interferência da população na coisa pública” (IAMAMOTO, 2008, p. 143), com a 

ampliação dos direitos sociais, pautados na defesa da liberdade e da emancipação 

humana. 

Entretanto, a tentativa de desvendar este vasto mundo do trabalho, suas 

transformações ou “metamorfoses” como aponta Antunes (2001) e seus rebatimentos 

aos assistentes sociais não é fato inédito na literatura existente sobre a temática e não 

se esgota no âmbito da discussão aqui iniciada, porém é de importante contribuição 

para o debate e para o aprofundamento na produção de conhecimento na área de 

Serviço Social, numa tentativa de identificar a realidade de trabalho em que se inserem 

os assistentes sociais, o que só é possível através de um processo de aproximações 

com a realidade em que se insere o objeto aqui elucidado.  

 De fato, a categoria tem pensado e refletido criticamente sobre os espaços 

sócio-ocupacionais e as condições de trabalho para a materialização do atendimento 

às demandas, que se objetivam nas necessidades sociais. Esse debate tem sido 

evidenciado nos diversos encontros coletivos da categoria, a exemplo do Congresso 

Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) realizado em 2013, também no Seminário 

Nacional ocorrido em 2009, que discutiu especificamente o trabalho do/a assistente 

social no SUAS.  

 Destacamos também a elaboração de documentos e resoluções com enfoque 

às condições de trabalho, como o documento do CFESS intitulado “Trabalhar na 

assistência social em defesa dos direitos da Seguridade Social”, que contém as 

contribuições do conjunto CRESS/CFESS sobre a definição dos trabalhadores da 

assistência social, com relevantes informações sobre dados da precarização do 

trabalho e sobre as competências profissionais na assistência social. 

 Como resultado de debates acadêmicos, no âmbito da produção do 

conhecimento, tem-se a existência de grupos de estudos com as temáticas sobre a 
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Seguridade Social brasileira, e com o recorte para a assistência social, de 

dissertações de mestrado e teses de doutorado, com a centralização para esta 

discussão, a exemplo de estudos como o de Marcelo Sitcovsky (2009) e Ana Elizabete 

Mota (1995). 

 No programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFRN, encontramos 

ainda, trabalhos nessa linha temática, sendo que um deles direcionado às condições 

de trabalho e projeto ético-político nos CRAS de Mossoró-RN. Outra dissertação do 

programa abordou as condições de trabalho dos assistentes sociais com recorte ao 

terceiro setor. Ademais, outros relevantes trabalhos do Programa tiveram como lócus 

de investigação para a produção de dados, as diferentes regiões do Nordeste e 

ocuparam-se da temática trabalho, suas condições e relações no cotidiano 

profissional. Os resultados conformam para a visibilidade da precarização do trabalho 

dos/as assistentes sociais, em específico ao que se propuseram à sua análise 

conceitual, no campo da assistência social. 

Nessa perspectiva, o nosso estudo, em virtude do não-esgotamento dessa 

discussão, pretende, aliar à outras pesquisas e contribuir para dar visibilidade às 

condições em que se efetiva o trabalho dos/as assistentes sociais nos CRAS, bem 

como instigar aos sujeitos dessa pesquisa, aos discentes, e leitores em geral, a refletir 

e propor ações estratégicas de enfrentamento/embate à precarização do trabalho no 

SUAS. 

No primeiro item desta pesquisa intitulada “Condições de trabalho dos/as 

assistentes sociais no contexto de expansão da política de assistência social no Brasil 

contemporâneo: um estudo nos CRAS de Mossoró/RN”, de caráter introdutório, 

situamos o nosso objeto de estudo no contexto contemporâneo, assim como, as 

inquietações e questionamentos que deram o ponto de partida a este estudo. 

Em seguida, situamos os impactos aos assistentes sociais dentro do contexto 

de transformação no mundo do trabalho, abordando de maneira crítica a crise 

sistêmica e estrutural capitalista, o advento neoliberal e a particularidade nos governos 

brasileiros, expressa pelos processos de “contra-reforma” estatal e seus rebatimentos 

para políticas sociais nesse dado momento histórico, com o destaque para a 

assistência social. 

No segundo capítulo, tecemos uma análise crítica acerca da construção da 

assistência social no Brasil, enquanto política pública de dever do Estado. Discutimos 
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nesse item, as relações sociais no Brasil e suas implicações para a construção da 

política social de assistência baseada na troca de favores e na “camaradagem”, 

relações estas que, obstacularizam a percepção desta política como um direito. 

No terceiro e último capítulo, situamos as condições de trabalho dos/as 

assistentes sociais no Brasil contemporâneo no contexto de avanço do SUAS, em 

específico no lócus da nossa pesquisa, tendo como recorte de realidade, 06 (seis) 

sujeitos inseridos na proteção social básica, especificamente os CRAS.  

Por fim, sintetizamos as análises realizadas ao longo do estudo, resgatando as 

principais considerações acerca no nosso objeto.  

Assim, cabe colocarmos que, no percurso metodológico engendrado para 

alcançarmos os nossos objetivos propostos, realizamos uma pesquisa bibliográfica e 

documental, buscando um embasamento teórico-metodológico, dentro do referencial 

marxista histórico-dialético. Para além disso, também realizamos uma pesquisa de 

campo, tendo como lócus de investigação os CRAS, o que nos possibilitou uma maior 

apreensão da realidade, na medida em que nos permitiu uma visualização dos fatos 

em sua dimensão imediata, no cotidiano, tal como eles acontecem. 

Partindo desta perspectiva, o lócus da nossa pesquisa foram 06 (seis) CRAS 

de um universo de 12 existentes4, localizados na zona urbana no município de 

Mossoró – RN. Realizamos dentro dessas instituições, no período de março de 2015, 

06 (seis) entrevistas semi-estruturadas com os/as assistentes sociais. 

Definido o nosso universo de pesquisa e o público-alvo (assistentes sociais dos 

CRAS), os sujeitos e instituições foram escolhidos/as a partir da concessão da 

anuência, ou seja, o consentimento para a realização da pesquisa em cada instituição.  

Entretanto, foram excluídos/as de participarem da pesquisa àquelas 

instituições as quais, por motivos diversos, a coordenação não concedeu a anuência 

para a realização. Portanto, dentro das condições objetivas de realização da pesquisa, 

o critério de escolha das instituições foi, a autorização para a realização da pesquisa 

e mediante contato prévio com os/as coordenadores e obtenção o consentimento para 

a realização das entrevistas com assistentes sociais, através da assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

                                                           
4  Existem além desses 12 CRAS, mais outras duas unidades, localizadas nas zonas rurais do 
município. Porém, para melhor delimitar o nosso lócus de investigação, optamos por realizar as 
entrevistas e a observação participante apenas nos CRAS urbanos. 
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No processo de produção de dados, utilizamos ainda a observação sistemática, 

materializada através da inserção em campo, totalizando duas visitas a cada uma das 

seis instituições. Elaboramos previamente um roteiro (contido no Apêndice - A) para 

o processo de observação sistemática e de pesquisa documental do cotidiano de 

trabalho do/as assistentes sociais nas referidas instituições através da observação da 

estrutura física; disposição dos recursos humanos e materiais etc.  

Na sistematização dos dados, foram transcritas fidedignamente as entrevistas 

realizadas com os/as assistentes sociais, de modo a não ocultar nenhum elemento 

presente nas falas dos sujeitos entrevistados e, além disso, as identidades dos 

sujeitos foram preservadas, já que nomeamos cada assistente social pela ordem das 

entrevistas realizadas: AS01, AS02, AS03, AS04, AS05 e AS06. 

 Elaboramos, dessa forma, através do processo de categorização, a síntese 

das principais ideias e discursos apreendidos nas falas, nas quais transcrevemos 

diretamente alguns trechos para que houvesse uma melhor visualização dos dados 

colhidos em campo.  
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02 CRISE ESTRUTURAL CAPITALISTA, POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL 

 

2.1 Transformações no mundo do trabalho, precarização do trabalho e impactos aos 

assistentes sociais 

 

As transformações operadas no mundo do trabalho tem implicado em uma 

mudança no modo de pensar o trabalho enquanto categoria analítica, quando se situa 

a sua centralidade na órbita de acumulação capitalista.  

Sendo o trabalho ou a força de trabalho vendida como uma mercadoria aos 

detentores dos meios de produção (o capitalista), o trabalho no modo de produção 

capitalista aparece não apenas para produzir valores-de-uso (necessidades 

humanas), mas aparecem como valores-de-troca (mercadorias) como já sinalizou 

Marx. Assim, o trabalho que é realizado na esfera da produção é uma trabalho 

abstrato, ou seja, alienado, na medida em que o/a trabalhadora/a é abstraído do 

produto o ele mesmo produziu:  

 

Este fato nada mais exprime, senão: o objeto que o trabalho produz, o 
seu produto se defronta com um ser estranho, com o poder 
independente do produtor. O produto do trabalho é o trabalho que se 
fixou num objeto, fez-se coisal, é a objetivação do trabalho. A 
efetivação do trabalho, aparece como desefetivação do trabalhador, a 
objetivação como perda do objeto e servidão ao objeto, a apropriação 
como estranhamento, como alienação (Marx, 2004, p.3)   

 

Dentro do Serviço Social, os processos de trabalho do/a assistente social que 

se realizam na cena contemporânea, em vários espaços sócio-ocupacionais, 

observamos um contexto de mudanças que tencionam o terreno profissional, 

mediatizadas pelas transformações da relação entre capital e trabalho, e entre Estado 

e sociedade civil, sendo este contexto determinante do trabalho profissional na medida 

em que o Estado/ ou o capital detém os meios e instrumentos necessários à realização 

do trabalho profissional. 

Tais mudanças, foram intensificadas com a crise capitalista de 1970 e que 

trouxe efeitos nefastos à classe trabalhadora ao reestruturar os padrões de produção 

e alterar as relações sociais dentro do capital. É salutar afirmar que, capitalismo teve 

seus anos gloriosos, ou "anos dourados" nas décadas de 1950 e 1960, em que a 

economia estava em crescente ascensão e as taxas de lucros eram compensatórias 



23 

 

para os capitalistas. Tanto nos países centrais, como nos países europeus e nos ditos 

países de “primeiro mundo”, prometia-se à classe operária uma maior integração na 

sociedade. A política desenvolvimentista, nesses países, era a solução para todos os 

males do atraso econômico nos países centrais e da Europa; o Estado de bem-estar 

garantia pleno emprego e assistência social para os pobres. As estratégias 

taylorista/fordista, que era a produção em larga escala de mercadorias, encontrariam 

consumidores suficientes já que havia uma maior integração do trabalhador na 

produção. Como anuncia Netto: 

 

Os anos dourados expressam exatamente esta longa onda de 
expansão econômica (que não foi a primeira a registrar-se na história 
do capitalismo) durante a qual crescimento econômico e taxas de lucro 
mantiveram-se ascendentes entre o fim da Segunda Guerra Mundial e 
a segunda metade dos anos sessenta (2007, p.213). 

  
 

 Assim, os chamados “anos dourados” é demarcado pelo período em que o 

capital estava em ascensão econômica. Uma das marcas desse momento eram as 

baixas taxas de desemprego, o que caracterizava o Estado de Bem – Estar Social ou 

Welfare State5, e a população podia consumir mais, devido ter uma renda mais 

elevada. No Estado de Bem – Estar Social, o governo regulava as leis do mercado, 

de modo que o mesmo era o responsável por prover assistência à população.  

 As políticas keynesianas, que caracterizavam o Estado de Bem – Estar, tinham 

como propósito “restabelecer o equilíbrio econômico, por meio de uma política fiscal, 

realizando investimentos que atuem nos períodos de depressão como estímulo à 

economia” (BEHRING, 2007, p.85).  

 Logo, as políticas keynesianas previam estimular a geração de empregos para 

aumentar a renda e obter uma maior atenuação da pobreza, sem contudo promover 

grandes mudanças no sentido de erradicar a desigualdade social presente na massa 

pauperizada. Assim, de acordo com os ideais keneysianos, seria possível evitar 

períodos de recessão da economia capitalista através de medidas como o emprego 

pleno. 

                                                           
5 Segundo Behring (2007), o termo inglês Welfare State, chamado de Estado de Bem-Estar no Brasil, 

é “utilizado para designar genericamente os países que implementaram políticas sociais sob a 
orientação keynesiano-fordista” (p.96). 
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 Nessa fase de expansão das políticas keneysianas, como alude Antunes 

(2009): 

As ações dos trabalhadores atingiram seu ponto máximo de ebulição, 
questionando os pilares constitutivos da sociabilidade do capital, 
particularmente no que concerne ao controle social da produção 
(ANTUNES, 2009, p. 43).  

 

 Nesse contexto, a organização dos trabalhadores foi crucial para a eclosão da 

crise capitalista, porém segundo Antunes (2009) existiram momentos de 

enfraquecimento de auto-organização, limitando-se a alguns locais de trabalho.  

 Contudo, as forças do capital conseguiram reorganizar-se, trazendo novas 

problemáticas ao mundo do trabalho, como indica Antunes (2009): 

 

O enorme salto tecnológico, que então se iniciava, constitui-se já numa 
primeira resposta do capital à confrontação aberta do mundo do 
trabalho, que aflorava nas lutas sociais dotadas de maior radicalidade 
no interior do espaço fabril. E, respondia, por outro lado, às 
necessidades da própria concorrência intercapitalista da fase 
monopólica. (p. 46) 

 
 Essa onda expansiva do capitalismo começa a declinar, e assim desencadeia-

se uma crise que tem início na década de 1970, que Behring (2007), analisa como 

sendo uma crise de superprodução. Ou seja, o capitalismo intensifica o processo de 

automação na produção, inserindo máquinas no processo produtivo, substituindo a 

mão-de-obra por tecnologias que executam o mesmo processo do trabalhador, porém 

com mais rapidez. Com o emprego de tecnologias no processo de produção, 

aumentam-se as mercadorias em circulação, porém diminui-se o consumo devido ao 

desemprego gerado pelo própria inclusão de máquinas e novas tecnologias na 

produção.   

 Portanto, a produção aumenta, porém não tem demanda suficiente, haja vista 

que o consumo caiu em virtude do desemprego gerado pelas técnicas implantadas 

pelo capital, a exemplo, as tecnologias que substituem a mão-de-obra. Assim, os/as 

trabalhadores/as ficam sem renda suficiente para consumir as mercadorias 

produzidas em larga escala. 

Outro fator que contribuiu para a gestação da grande crise do capitalismo reside 

no declínio do Estado de Bem – Estar Social e na consequente retração dos gastos 

públicos, transferindo-os para o capital privado (BEHRING, 2007), pois de acordo com 

os não-defensores e críticos das ideias de Keynes, a causa da crise tinha gênese nos 
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gastos sociais do Estado intervencionista e principalmente no poder dos sindicatos, 

que segundo estes, corroíam as bases de acumulação capitalista.  

 Noutras palavras, o capitalismo, em sua fase mais atual (tardo capitalismo/ 

oligopolista/financeiro/imperialista), emerge na crise que desponta a partir da década 

de 1970, especialmente a partir de 1973, e é caracterizada como sendo uma crise 

sem precedentes na história do sistema de produção. Ultrapassada a era dos ciclos 

(expansão e declínio) vivida pelo capitalismo, a crise agora é sistêmica e estrutural6 e 

suas possibilidades de reversão são mínimas diante do quadro que abrange todo o 

globo, portanto, a crise se alastra em escala mundial. 

 Muito se tem especulado e noticiado sobre a “crise”. Para alguns pensadores, 

a crise é meramente econômica, financeira ou de mercados, ou até mesmo crise do 

“fordismo”. Para Coggiola (2002) surgem categorias abstratas para tentar explicar a 

crise como não sendo do sistema como um todo. Ele pondera que, 

 
Substituir o capitalismo pelo ‘fordismo’, significava criar uma categoria 
mais ou menos arbitrária para evitar considerar a crise como uma crise 
do capitalismo, mas apenas como uma crise de uma manifestação 
peculiar daquele [fordismo]” (p.463).  

  
  
 Entendemos com isso, que alguns pensadores apontam que a crise não é do 

capitalismo em si enquanto sistema de produção, mas uma crise advinda com a 

implementação do fordismo. Netto (2012) discorda dessa análise e aponta que:  

 
 

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. (NETTO, 2012, p. 412). 

  

 

 No entanto, o que se tem percebido é que as afirmações recentes não 

corroboram para a compreensão do esgotamento das possibilidades de expansão do 

                                                           
6 Em Mészaros (2012) encontramos uma melhor aproximação com a análise da crise estrutural, que é 
por ele caracterizada como sendo uma crise endêmica, cumulativa, crônica e permanente. 
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sistema de produção capitalista, que extrapolou seus limites de acumulação, 

visibilizado pela crescente luta de classes e crescimento do movimento operário. 

 A antitética e contraditória relação entre capital e trabalho - em que os 

detentores dos meios de produção exploram e a classe trabalhadora é explorada com 

a venda da sua força de trabalho - nesse bojo, vem se alterando, conforme alteram-

se as estratégias de reversão da crise. Temos, um quadro de intensificação do tempo 

de trabalho; da substituição da mão-de-obra assalariada pela onda tecnológica e 

computacional; temos o aumento de postos de trabalho informais, sem garantias 

trabalhistas, ou seja, visualizamos os efeitos mais destrutivos à classe trabalhadora, 

enquanto mercadoria explorada. 

 Nesse ínterim, os efeitos destrutivos e desumanos à classe trabalhadora 

aparecem sob forma de trabalho parcial, por contrato trimestral ou anual (e que a 

empresa não tem vínculo permanente ou estável com o/a trabalhador/a, podendo a 

qualquer tempo, romper os contratos, sem prejuízos à própria). No âmbito 

organizacional, a noção de “colaborador” que “veste a camisa da empresa” aparece 

como forma de incentivos materiais e “simbólicos” (MOTA, 2008) para a obtenção da 

adesão “às normas organizacionais” e do consentimento dos/as trabalhadores/as à 

exploração imbricada nos processos de extração de lucros (mais-valia) pelo capital. E 

como elucida Netto (2012), as transformações do mundo do trabalho no bojo das 

alterações nos processos produtivos, resultam em consequências estrondosas para 

os/as trabalhadores/as na medida em que: 

  
Os novos processos produtivos têm implicado uma extraordinária 
economia de trabalho vivo, elevando brutalmente a composição 
orgânica do capital; resultado direto na sociedade capitalista: o 
crescimento exponencial da força de trabalho excedentária em face 
dos interesses do capital — com os economistas burgueses (que se 
recusam a admitir que se trata do exército industrial de reserva próprio 

do tardo‑capitalismo) descobrindo o ‘desemprego estrutural’! 

(NETTO, 2012, p. 413). 
           

 

 É no modelo de acumulação flexível ou “neofordismo” que há tentativa 

estratégica de reorganização da produção para reverter o quadro da crise, e tem como 

principal característica a substituição da mão-de-obra assalariada pelos aparatos 

tecnológicos, com o objetivo de reduzir os custos da produção. Assim,  
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A nova ordem, o pós-fordismo, às vezes chamado de neofordismo, foi 
definido por: novos métodos de produção baseados na 
microeletrônica; práticas de trabalho flexíveis; posição muito reduzida 
dos sindicatos na sociedade; nova e mais marcada divisão da classe 
trabalhadora, entre trabalhadores centrais e periféricos; um grau maior 
de individualismo e diversidade social; domínio do consumo sobre a 
produção etc (COGGIOLA, 2002, p. 462). 

 

 

Tem-se no modelo de acumulação flexível, pós fordista ou toyotismo (modelo 

japonês), a saída para a emergente crise, que outrora fora encontrada no esgotado 

modelo fordista/keynesiano, ou seja, “esgota-se a modalidade de acumulação rígida, 

própria do taylorismo-fordismo, e começa a se instaurar aquela que vai caracterizar a 

terceira fase do capitalismo imperialista, a acumulação flexível” (NETTO, 2007, p. 

215).  

Tal processo culminou no que se chama de reestruturação produtiva, a 

transição de um modelo, o fordista, para outro modelo toyotista de produção. Nessa 

perspectiva, tem-se no modelo toyotista, não mais a produção em massa, ou a 

“superprodução”. Há nesse modelo, a produção determinada pela demanda/consumo. 

Noutras palavras, a proposta seria de produzir em um menor tempo somente o 

necessário para atender o consumo, o estoque seria mínimo.  

Nesse modelo de acumulação flexível, há também a flexibilização dos 

trabalhadores, como nos direciona Antunes (2011) a esse entendimento:  

 
 
O toyotismo estrutura-se a partir de um número mínimo de 
trabalhadores, ampliando-os através das horas extras, trabalhadores 
temporários ou por subcontratação, dependendo das condições de 
mercado. O ponto de partida básico é um número reduzido de 
trabalhadores e a realização de horas extras. (p. 14). 

  
 
 Dessa forma, podemos afirmar que no ínterim de tais transformações, não há 

uma estabilidade para a classe trabalhadora, ao contrário, crescem os subcontratos, 

relegando a maioria dos/as trabalhadores ao obscuro mercado de trabalho informal 

como estratégia de subsistência material, de sobrevivência. Aí reside, como nos 

evidencia Antunes (2011), um processo de fragmentação da classe trabalhadora, de 

um lado o trabalhador estável e do outro o trabalhador excluído do mercado de 

trabalho, como se a classe trabalhadora fosse subdivida nesse dois grupos. Assim, as 
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lutas e reivindicações da classe trabalhadora são escamoteadas pelo sistema 

capitalista, pois aparecem como lutas de interesses difusos. 

 A classe trabalhadora, dessa maneira, vive um momento de incertezas diante 

dos contratos fragilizados, temporários, precarizados; assolada pelo desemprego 

estrutural crescente e a formação do que Marx chamou exército industrial de reserva, 

ou seja, trabalhadores ociosos disputando uma vaga no mercado de trabalho, que 

exige cada vez mais mão-de-obra especializada.  

Tais mudanças no mundo do trabalho são expressas através das novas 

exigências para a força de trabalho que deve ser “flexibilizada, qualificada, polivalente” 

(NETTO, p. 217, 2007) na medida em que exige-se uma maior qualificação para 

integração no mercado; exige-se uma polivalência, na qual trabalhadores/as 

executam várias funções na organização/empresa (que no fordismo eram exercidas 

por vários trabalhadores/as) em detrimento de um mesmo salário. 

No plano da produção há uma mudança nos padrões de acumulação, que 

transita do fordismo à acumulação flexível. No plano ideológico, a saída para a crise 

estrutural do capitalismo nos países desenvolvidos (nos Estados Unidos, com Reagan 

e na Grã-Bretanha, com o governo de Margareth Tatcher) foi a difusão de um ideário 

que apontasse para uma solução permanente à crise, como afirma Harvey: “o 

neoliberalismo7 como antídoto para ameaças à ordem social capitalista e como 

solução para as mazelas do capitalismo” (HARVEY, 2008, p. 29).  

Como resultado deste processo, em que há uma reestruturação na produção, 

acirra-se a competição, a individualização e a ideia de que os fracassos são resultados 

de “falta de virtudes empreendedoras e falhas pessoais” (HARVEY, 2011, p.76), 

substituindo dessa maneira, a coletividade pelas atitudes individuais e pessoais, 

culminando na segregação das lutas da classe trabalhadora. Nas palavras de Mota 

(2008):  

 

Para a burguesia este movimento se materializa na defesa de um 
‘pensamento único’ que invoca a modernidade das mudanças e a 

                                                           
7 Tendo como pressuposto os direitos individuais à propriedade privada e o livre funcionamento do 

mercado, o Estado neoliberal deve intervir somente para a garantia dessas liberdades individuais, 
relegando aos indivíduos a responsabilizações pelas suas ações e seu próprio bem-estar, trazendo 
prejuízos a classe trabalhadora, como a crescente insegurança no emprego, perdas salariais, perda de 
benefícios e proteções no trabalho (HARVEY, 2008). 
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irreversibilidade dos processos de ajustes, amparados no 
neoliberalismo, no pragmatismo econômico e no progresso técnico 
como motor da reestruturação produtiva (p. 30). 

 
  

O discurso burguês apregoa, dessa forma, o seu projeto neoliberal como única 

saída e alternativa possível na sociabilidade do capital, onde não se deve questionar 

as mudanças ocorridas, pois segundo os preceitos do capital, seu caráter é 

irreversível. 

Dito de outro modo, corroboramos que surgem novas formas de cooptação da 

classe trabalhadora aos ideários do projeto burguês, como Mota (2008) ratifica: “essas 

novas formas de domínio supõem a socialização de valores políticos, sociais, éticos e 

a produção de padrões de comportamento compatíveis com as necessidades de 

mudança na esfera da produção e na reprodução social” (MOTA, 2008, p. 29). 

No atual padrão de acumulação, em que é o consumo que demanda a 

produção, tem sido estimulado pelo grande capital cada vez mais o consumo de 

(des)necessidades, pois a cada dia lança-se no mercado diversos produtos e seu 

consumo é incentivado pelos veículos em massa, como a televisão. São produtos que, 

em sua maioria, caem em “desuso”, pois são propositalmente descartáveis para que 

outros possa os substituir com a maior rapidez possível e assim possibilitar a 

circulação de mercadorias mais rapidamente. 

 Ainda no contexto dessas alterações e de introdução novas tecnologias, muito 

se discursa sobre o “fim da categoria trabalho”, e sobre isso, Coggiola considera que: 

 
É um paradoxo que no auge do avanço técnico, a perspectiva do fim 
da sociedade conviva com o aumento extensivo das jornadas de 
trabalho e a ressurreição de formas antediluvianas de exploração da 
forção de trabalho, como a terceirização, que revive uma obviedade 
ressaltada por Marx em O Capital: o salário por peça. (COGGIOLA, 
2002, p. 461) 

 

 Então, podemos afirmar e concordar com as exponenciações feitas acima, que 

nunca a categoria trabalho aparece tão em evidência na contemporaneidade, ao 

contrário dos que disseminam o seu fim, faz-se necessário e essencial discutir sua 

centralidade no quadro da exploração da força de trabalho e da regressão de direitos 

trabalhistas. 

 Mesmo com o aumento das tecnologias, sabemos que o trabalho concreto, que 

é aquele capaz de criar valores de uso, ou seja, satisfazer as necessidades humanas 
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através do intercâmbio do homem com a natureza, é o trabalho que agrega valor a 

mercadoria, e transformado em trabalho abstrato (o trabalho alienado, fetichizante8), 

cria-se o valor de troca, resultando na dupla determinação do trabalho no modo de 

produção capitalista. 

 Alteram-se também a relação do Estado com a sociedade civil, em que as 

respostas às expressões da questão social modificam-se na medida em que suprime-

se o Estado de Bem-Estar em favor da formação do Estado neoliberal, em que a 

liberdade individual significa a livre propagação do capitalismo e a expansão de 

mercados. As políticas sociais, relegadas a um processo de privatização e 

mercantilização e, a propagação do Estado mínimo para as políticas sociais é ordem 

atual. Assim, reitera Mota (2008): “no âmbito das políticas sociais de proteção social, 

postula-se que as organizações particulares, sob o livre controle dos indivíduos, 

substituam a ação do Estado” (p.37). 

 Em outros termos, as políticas sociais, portanto, no contexto atual são 

demarcadas pelas ações pontuais, de caráter emergencial e/ou imediato, de caráter 

não-universalizante, submetidas aos ditames do mercado. 

 Os/as assistentes sociais, por terem no Estado o seu maior empregador, estão 

inclusos/as neste processo de transformações societárias, diante da conjuntura de 

minimização dos direitos trabalhistas; negação de políticas universalizantes, 

escamoteando os direitos socialmente adquiridos mediante lutas e conquistas. Mota 

(2008) analisa criticamente que nessa conjuntura:  

 
Levados a efeito pela grande empresa, estes mecanismos determinam 
um elenco de situações que afetam as esferas do trabalho, da 
produção, da cultura, da vida privada, das práticas do Estado e da 
sociedade civil e com os quais se defronta, na atualidade, o 
profissional de Serviço Social. (MOTA, 2008, p.41). 

 

É em concomitância a este processo que aumenta-se o trabalho precário e 

irregular, resultando no desemprego; trabalhadores sem renda e, sem expectativa de 

qualificação para acompanhar as demandas do mercado. Os sindicatos também ficam 

fragilizados e ainda que hajam reivindicações por melhorias das condições de 

trabalho, percebemos através da atual realidade que muitos trabalhadores que 

                                                           
8 Categoria elucidada por Marx n’O Capital (1867) para demonstrar que o trabalho na sociabilidade 
burguesa é alienado, ou seja, o trabalhador não se enxerga como parte do processo de produção, 
tornando o trabalho alheio àquele que o executa, noutras palavras, é o trabalho abstrato.  
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possuem um emprego, em sua maioria não reivindicam seus direitos, por medo de 

perder seus próprios empregos.  

Percebemos, também neste contexto, “uma quebra da consciência da classe 

trabalhadora” (NETTO, 2007).  A exemplo disso, são as estratégias utilizadas pelas 

grandes empresas, organização e instituições, tais como: premiações de incentivo, 

materializadas pelas motivações simbólicas, a exemplo do “funcionário do mês”, 

gerando um ambiente de competitividade, em que com pequenos incentivos materiais, 

como por exemplo, cestas básicas, para os/as funcionários/as que se esforçam para 

desempenhar melhor a sua tarefa na empresa. E isso, obviamente, aumenta a 

produção e lucratividade. 

Devemos ressaltar também nesse panorama de transformações no mundo do 

trabalho, a inserção mão-de-obra feminina no mercado de trabalho, o papel da mulher 

no contexto da reestruturação produtiva e suas inflexões, já que notoriamente, as 

mulheres são as principais integrantes do mercado informal e de empregos parciais. 

Além disso, percebemos que as mulheres são afetadas diretamente com sua inserção 

no mercado de trabalho devido sua dupla jornada de trabalho, exercendo papéis de 

mãe, cuidadora do lar e ainda trabalhar fora para manter uma melhor renda da família, 

em muitos casos a única renda. 

Assim, as mulheres são majoritariamente exploradas pelo capital, na medida 

em que é duplamente explorada, tanto na esfera privada (garante a reprodução social) 

e na esfera pública (pela desvalorização da mão-de-obra feminina) (CISNE, 2004). 

Portanto, não poderíamos deixar de mencionar a divisão sexual do trabalho 

como indispensável para contribuir no processo de acumulação capitalista, pois 

explora e oprime o trabalho feminino, na medida em que são as mulheres através do 

seu trabalho doméstico (na maioria das vezes não é um trabalho pago) responsáveis 

pelas condições de reprodução imprescindíveis na manutenção da força de trabalho.  

De acordo com Cisne (2004), “a análise da divisão sexual do trabalho permite 

perceber as nuanças da exploração capitalista muitas vezes despercebidas devido à 

naturalização da subalternidade das mulheres, nesta sociedade” (2004, p.5). 

Nessa direção, as habilidades femininas são vistas como “dom natural”, 

portanto a super-exploração do trabalho feminino pelo capital passa despercebida ao 

senso comum (CISNE, 2004). E o Serviço Social, por ser uma profissão 

historicamente constituída por mulheres desde os seus primórdios, ou seja, uma 
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profissão eminentemente feminina há um agravamento da condição precarizada de 

trabalho, através da dupla jornada de trabalho que as assistentes sociais são 

submetidas resultando em um processo de aumento de carga horária, estresse, 

adoecimento. 

 O trabalho dos/as assistentes sociais é solapado pela “lógica” produtivista e 

mercadológica, donde a qualidade de atendimento às demandas são revertidas em 

imediatismo, levando em consideração que as demandas que chegam ao Serviço 

Social não são as reais necessidades da classe trabalhadora.  

 Na verdade, são demandas postas pela instituição empregadora, são apenas 

as demandas que o capital pretender atender. Nesse cenário, como responder a estas 

novas expressões da questão social, objeto de intervenção do assistente social? Tais 

consequências resultantes das transformações societárias com implicações no 

mundo do trabalho solapam a classe trabalhadora e conformam mudanças nas 

relações sociais, além do aumento da desigualdade social, miséria e pobreza. 

 A questão social e seu agravamento requisita respostas efetivas através do 

trabalho do/a assistente social, materializado através da garantia de acesso a direitos 

socialmente construídos por meio dos embates da classe trabalhadora e capitalismo, 

em que as condições e garantias de trabalho devem ser extensivas ao próprio 

exercício profissional. 

 Assim sendo, os/as assistentes sociais, enquanto classe trabalhadora, 

condicionada ao contexto externo que, independe da vontade própria dos sujeitos, 

não estão excluídos das transformações elencadas, pois fazem parte de processos 

de trabalho, enquanto trabalhadores/as assalariados/as que vendem sua força de 

trabalho às instituições que os empregam. 

 Portanto, para vislumbrar as novas configurações do trabalho profissional – um 

trabalho especializado e inserido na divisão sócio-técnica do trabalho - temos que 

partir da análise da questão social enquanto matéria de intervenção do/a assistente 

social e das suas expressões mais agudizadas em tempos recentes.  

 Segundo Iamamoto (1999) a questão social na atualidade assume novas 

características e, para desvendá-la é preciso compreender a conjuntura e decifrar as 

novas mediações presentes na nas expressões da questão social dentro de uma 

dupla perspectiva: tanto para apreender as expressões na atualidade quanto para 

“forjar formas de resistência e de defesa da vida” (p.28). 
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 O/a assistente social inserido em processos de trabalho têm nas instituições 

empregadoras e nos distintos espaços sócio-ocupacionais, os objetos aos quais são 

alvo de intervenção profissional, sejam eles expressos pelo desemprego, pela 

violência, pela violação de direitos. Na política de assistência social, a inserção do/a 

assistente social requer a intervenção profissional no âmbito do combate à pobreza, 

através de programas de acesso à renda, à profissionalização, aos serviços básicos 

de saúde e educação, não sendo a atuação profissional restrita a este campo, o que 

nos faz mister apontar que o Serviço Social não se confunde com Assistência Social.9  

 No ínterim dessas transformações inflexões no trabalho profissional, há a 

visualização da figura do trabalhador polivalente, que está em consonância com a 

proposta de flexibilização dos postos de trabalho. A polivalência se expressa através 

da realização de várias funções ao mesmo tempo, com o recebimento de um mesmo 

salário, e, vem afetando o trabalho profissional na medida em que o/a assistente social 

realiza várias funções burocráticas e que muitas vezes não é de sua competência 

profissional, como afirma Iamamoto (1999): 

 

O trabalhador deixa de ser um trabalhador “especializado” – também 
o assistente social – sendo solicitado a exercer múltiplas tarefas, até 
então não necessariamente envolvidas em suas tradicionais 
atribuições. (p. 32) 

 

 A polivalência pode ser visualizada nos CRAS quando se analisa a defasagem 

das equipes técnicas previstas pela NOB/RH nas quais faltam recepcionistas, 

auxiliares administrativos, monitores de oficinas ou orientadores sociais para atuar 

junto aos serviços de convivência, sendo que o/a assistente social, na maioria das 

vezes, é o profissional designado para realizar as atividades que são da competência 

de outros técnicos/as, sejam de nível médio ou superior.  

 Assim, há a sobrecarga de trabalho do profissional, e que resulta em um 

processo de adoecimento por questões de estresse no ambiente de trabalho.  Aliado 

a isso, há também que se salientar que os baixos proventos dos profissionais, 

inclusive dos/as assistentes sociais na política de assistência social praticamente os 

                                                           
9 Nos Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência Social (2011) contém 
uma análise do Serviço Social enquanto profissão, regulamentada desde a década de 1950 no Brasil 
e, da assistência social como política pública igualmente reconhecida por lei, porém não se confundem 
na medida em que reduzir o Serviço Social à assistência social é reduzir a identidade profissional, dada 

a amplitude de questões que permeiam o cotidiano profissional em meio as transformações societárias. 
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obrigam a buscar outros vínculos empregatícios para garantir as suas condições de 

reprodução, ou seja, de sobrevivência material. 

 Além dos fatores anteriormente mencionados, a alta demanda é um outro ponto 

que contribui para vislumbrarmos o contexto que condiciona o exercício profissional 

em seu cotidiano, inclusive nos equipamentos da proteção social básica da política de 

assistência social. É notório que o número de profissionais previstos pela norma de 

recursos humanos do SUAS é insuficiente para acolher a demanda apresentada. 

 A partir disso, as condições de trabalho dos/as assistentes sociais no contexto 

da política de assistência social no Brasil e especificamente na particularidade da 

Região Nordeste, realidade a qual nos propomos a estudar, é permeado de desafios 

profissionais na medida em que o exercício da profissão tencionado pelas mudanças 

que ocorrem neste política que vão desde a cultura clientelista, resultado de formação 

social e histórica brasileira pautada na troca de favores, e também pela dimensão que 

a assistência social adquire na contemporaneidade, dotada de uma centralidade em 

detrimento de outras políticas sociais, como se a política de assistência social por si 

só, resolvesse as problemáticas sociais postas. 

 Dessa forma, há uma contradição entre o estatuto de trabalho assalariado do/a 

assistente social, entre as demandas da classe trabalhadora e entre a própria forma 

como a política é pensada pelo Estado Neoliberal10 e pelo capital, sendo uma forma 

de concessão às conquistas advindas das reivindicações dos/as trabalhadores/as. 

 

2.1.1 Um desenho da flexibilização (reestruturação?) do Capital no Brasil e as 

consequências à classe trabalhadora 

  

 O capitalismo-imperialista tem seu avanço no Brasil nas últimas três décadas, 

apontando para o desenvolvimento diferenciado dos países clássicos11, em que se 

instalaram as bases para uma revolução burguesa.  

                                                           
10 No próximo item, abordaremos a contextualização do Estado Neoliberal e as implicações para o 
desenvolvimento das políticas sociais no Brasil. 

11 França e Inglaterra foram países onde a Revolução Burguesa no século XVIII teve uma característica 

revolucionária e de conteste ao que foi denominado de Antigo Regime, ou seja, contestava-se o caráter 
monárquico ou de absolutismo de governo desses países, em que o poder era concentrado nas mãos 
do rei. A burguesia em ascensão instalava as bases para o surgimento do capitalismo nesses países, 
sob o discurso de promover uma reforma política e econômica. 
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 A via de ascensão capitalista no Brasil pode ser entendida quando pensamos 

o caráter periférico do país, que incorporou características diferenciadas do 

capitalismo nos países clássicos, na condição de nação dependente. Como aponta 

Fernandes (2006): 

 
O burguês já surge, no Brasil, como uma entidade especializada, seja 
na figura do agente artesanal inserido na rede de mercantilização da 
produção interna, seja como negociante (não importando seu gênero 
de negócios: se vendia mercadorias importadas, especulava com 
valores ou com o próprio dinheiro (p. 34) 

 
 A burguesia brasileira surge para contestar as bases coloniais instaladas, e 

movimento da Independência do país no século XIX impulsionou a luta pelo 

anticolonialismo e o antiescravismo, e Fernandes (2006) apontou como sendo uma 

“revolução dos brancos para os brancos” (p.36) haja vista não ter incorporado a 

participação popular, sendo considerada uma revolução pelo “alto”, justamente por 

incorporar setores minoritários da elite do país, que lutava pelo fim da mão-de-obra 

escreva e pela condição do país de colônia dependente com a finalidade de instalar 

as bases para a exploração capitalista. 

 Os grandes senhores de terra compunham uma oligarquia rural na qual 

“aburguesou-se” parafraseando Fernandes (2006), já que:  

 
Essa porção de senhores rurais tendeu a secularizar suas ideias, suas 
concepções políticas e suas aspirações sociais [...] Em outras 
palavras, ela “aburguesou-se”, desempenhando uma função análoga 
à de certos segmentos da nobreza europeia na expansão do 
capitalismo (FERNANDES, 2006. p. 45). 

 

 O movimento de ascensão burguesa no país foi gradualmente incorporado 

pelas elites dominantes, sem a participação popular ou de caráter nacionalista 

democrático, e que lutavam por interesses próprios a partir do questionamento das 

bases estabelecidas pelo sistema colonial, sendo inclusive apontando como sistema 

de transição por alguns pensadores. 

 Sobre isso entendemos que o capitalismo no Brasil se adapta e apoia-se na 

acumulação de capitais dos países centrais, possuindo razoável autonomia diante 

desses países, o que nos direciona à compreensão do caráter dependente e de 

adaptação ao capitalismo dos países estrangeiros, com particularidades distintas 

destes.  
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 Em razão disso, Fontes (2010) chama atenção para o desenvolvimento do 

capital-imperialismo no Brasil e as consequências para os/as trabalhadores nesse 

ínterim haja vista que o Brasil tem se tornando “um Estado plasticamente adaptado 

ao fulcro central da acumulação de capitais e com razoável autonomia diante das 

pressões emanadas por capitalistas singulares” (p. 307).  

 Dessa maneira, os processos de flexibilização tem atingido de maneira 

particular os/as trabalhadores no Brasil no contexto de expansão do capital-

imperialismo com característica de país dependente, trazendo prejuízos à classe 

trabalhadora, inclusive aos assistentes sociais, enquanto inseridos na divisão social e 

técnica do trabalho. 

 Com relação às transformações no mundo do trabalho no Brasil 

contemporâneo, os estudos de Druck (2009) nos apontam que há uma tendência à 

precarização do trabalho no país, sendo considerado um novo fenômeno nas duas 

últimas décadas. Em suas análises, a mesma afirma que: 

 
O conteúdo dessa (nova) precarização é dado pela condição de 
instabilidade, insegurança, fragmentação dos coletivos de 
trabalhadores e brutal concorrência entre eles. Uma precarização que 
atinge a todos indiscriminadamente e cujas formas de manifestação 
diferem em grau e intensidade, mas têm como unidade o sentido de 
ser ou estar precário numa condição não mais provisória, mas 
permanente (DRUCK, 2009, p. 56). 
 

 Com isso, a condição de precarização do trabalho no Brasil, em conformidade 

com as transformações no mundo do trabalho dentro do contexto de acumulação 

flexível em escala mundial tem se tornado indiscriminadamente crescente na medida 

em que observamos o aumento dos empregos informais, sem estabilidade, sem 

carteira assinada, como sinalizamos anteriormente. 

 De acordo com Druck (2011) identifica-se cinco grandes tipos de precarização 

no Brasil, que podem ser expressos pela vulnerabilidade das formas de inserção e 

desigualdades sociais, que segundo a autora “produziram um mercado de trabalho 

heterogêneo, segmentado, marcado por uma vulnerabilidade estrutural, e com formas 

de inserção (contratos) precários, sem proteção social” (p. 47). Um outro tipo de 

precarização pode ser visualizado de acordo com a autora seria o aumento da 

intensificação do trabalho e terceirização, “o que tem levado a condições 

extremamente precárias [...] imposição de metas inalcançáveis, extensão da jornada 

de trabalho, polivalência) sustentada na gestão pelo medo” (DRUCK, 2011, p.47). 
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 Menciona ainda, acerca das configurações da precarização no Brasil a perda 

das identidades individual e coletiva da classe trabalhadora, e aponta para a 

fragilização da organização dos trabalhadores dentro do contexto de flexibilização das 

relações de trabalho e inflexão dos direitos trabalhistas. 

 Consequentemente, há um acirramento da concorrência entre os 

trabalhadores, resultando em um processo de quebra da consciência de classe, donde 

há uma maior competitividade pelo mercado de trabalho, cada vez mais exigente. 

 Na contemporaneidade, como observado por Alves (2014) há no 

desenvolvimento em curso do capitalismo global, “uma nova temporalidade histórica 

do capital [...] e manifesta-se na financeirização da riqueza capitalista e hegemonia da 

acumulação de valor” (p. 12). Tais mudanças se alicerçam em uma nova forma de 

produção do capital, que o autor denomina de “maquinofatura”, como sendo uma nova 

relação entre homem e natureza, haja vista que há a inserção de tecnologias mais 

avançadas (condição dada pela ação criativa e transformadora do homem, através da 

capacidade teleológica com a finalidade do alcance dos objetivos).  

 Isso significa que, nas formas de produção do capital, em específico no 

capitalismo global (com predominância do capitalismo financeiro12) tem como 

pressuposto parafraseando Alves (2014) uma determinada “forma organizacional do 

trabalho ou gestão”, culminando em um determinado modo de vida adequada para a 

reprodução social. 

 Em tempos de capitalismo financeiro, incide o que Alves (2014) denomina de 

“nova precariedade salarial” (p.17), que baseia-se na forma de organização do 

trabalho flexível e implica nas formas de organização e gestão do trabalho, baseadas 

na regulação salarial precária, gestão toyotista e novas tecnologias. 

  

 

2.2 Política social e o projeto neoliberal no Brasil contemporâneo 

 

 Abordar a assistência social no Brasil, não nos isenta de realizar, ainda que 

breve, uma análise histórica de como as políticas sociais vem se caracterizando e 

tomando corpo em nível internacional, sua relação com o Estado e situá-la no contexto 
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contemporâneo brasileiro. Pensar a política social, implica pensar em um instrumento 

que não se limita ao Estado de Bem-Estar (Welfare State), que tomou corpo até 

meados dos anos 1960, mas como abordá-las como constitutivas de sistemas de 

proteção social que se modificam ao longo do movimento histórico no qual estão 

inseridas. 

 Assim, consideramos relevante a compreensão das relações e conflitos 

existentes na esfera estatal versus sociedade e sua conexão com a política social e, 

para entendermos a relação Estado e sociedade, mediada também pelas políticas 

sociais, que podem adquirir o sentido de coerção e obtenção do consenso13, 

buscamos compreender como se gesta essa relação, que por sua vez, como afirma 

Ianni (1986), é uma relação de antítese, antagônica, mas também de reciprocidade. 

 Ianni (1986) nos aponta que esta relação é antagônica porque a sociedade em 

sua abrangência comporta interesses das classes sociais subalternizadas, assim 

como interesses da classe dominante. E, o Estado representa “uma condensação dos 

interesses das classes e grupos sociais dominantes, incluindo civis e militares, 

nacionais e estrangeiros, e formando o bloco do poder” (p. 51). Assim, o que se centra 

nessa discussão, é que:    

 

O povo enquanto uma coletividade de cidadãos é concebido como 
multidão, massa ou população de trabalhadores que precisam ser 
administrados, tutelados, regulados. Não se busca a participação do 
povo, grupos, classes, movimentos sociais; busca-se a obediência do 
trabalhador. (IANNI, 1986, p. 52). 

  

                                                           
13 Sobre a política e suas configurações, os estudos de Pereira (2008) nos indicam que, a política de 

uma maneira mais geral não é inerente à natureza dos homens, mas resulta do imperativo de 

convivência entre eles, que não apenas são diferentes do ponto de vista da idade, do sexo, da cor, da 

etnia, mas possuem valores, crenças, opiniões e ideologias distintas e estão desigualmente situados 

na estrutura social (de classe e status). Dentro dessa perspectiva, as formas de regular a vida em 

sociedade, segundo Rua (1998) apud Potyara, consistem na forma de coerção social pura e simples, 

como é o caso das ditaduras ou Estados restritos; ou através da política como instrumento de coerção 

e do consenso, de entendimento entre as partes, como acontecem nos Estados democráticos ou 

ampliados. Dessa forma, o conceito de política deriva de vários sentidos e significados, podendo ser 

denotada como atividade positiva e/ou negativa, ou seja, é uma “arena de conflitos e interesses” 

(PEREIRA, 2008), sendo a política dialeticamente contraditória, produto de uma relação entre capital e 

trabalho. A política nos tempos recentes, por sua vez, tem a conotação de coisa pública, o que também 

engloba o social. A política social, como afirma Pereira (2008), é uma espécie do gênero política pública 

e, portanto, integra o que é público que vem de que vem de respublica ou seja, coisa de todos. 
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 O Estado se apresenta, dessa forma, como representante dos interesses das 

classes dominantes na medida em que seu papel é exercido enquanto regulador das 

classes subalternas. Porém, para Ianni (1986), a concepção de sociedade civil (que 

se desenvolve apenas com a burguesia) e muitas vezes enxergada como sendo débil, 

não se esgota no povo ou cidadão, pelo contrário, baseia-se nas classes sociais, que 

reúne interesses antagônicos, fundam as contradições e lutas de classes. 

 Sobre isso, Saes (1998) problematiza que o Estado burguês só pode ser 

compreendido quando se apreende as relações de produção capitalistas, porém ele 

destaca que:  

 

A correspondência entre o Estado burguês e as relações de produção 
capitalistas não consiste numa relação casual e unívoca entre ambos. 
Então, qual é a natureza dessa correspondência? Um tipo particular 
de estado – o burguês- corresponde a um tipo particular de relações 
de produção – capitalistas – na medida em que só uma única estrutura 
jurídico-política específica torna possível a reprodução das relações 
de produção capitalistas: só o Estado burguês torna possível a 
reprodução das relações de produção capitalistas (SAES, 1998, p. 22 
grifos do autor). 

 

 

 As relações do modo de produção capitalista favorecidas pelo Estado burguês 

se caracterizam pela separação entre produtor direto e os meios de produção (SAES, 

1998). Portanto, o produtor direto (a força de trabalho) e detentores dos meios de 

produção participam de uma troca desigual, pois o salário pago ao produtor direto é 

inferior ao valor de troca pelo uso da força de trabalho, não sendo dessa forma, uma 

troca de equivalentes.  

 Queremos com isso, ponderar que, historicamente o Estado burguês se gesta 

no atendimento aos interesses dos detentores dos meios de produção em detrimento 

dos interesses da classe trabalhadora na medida em que cria condições favoráveis 

para a troca desigual entre salários e força de trabalho empregada para a produção 

de mercadorias. 

 Ao analisarmos a ascensão burguesa europeia, situada no século XVIII, em 

contestação a monarquia absolutista14, podemos perceber que a tônica expressa no 

                                                           
14A monarquia absolutista remete a ideia de poder absoluto, centralização do poder nas mãos de um 
monarca. Berhring (2007) analisa que o momento da ascensão burguesa só seria possível quando 
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discurso burguês era de aliar interesses políticos comuns entre as classes sociais. 

Sobre esse assunto, Sader (1993) ao elaborar colocações de Marx acerca dos 

elementos que possibilitaram essa ascensão aponta que há uma distinção entre 

objetivos políticos comuns – responsáveis pela união entre classes sociais – e 

interesse econômicos diversos. Para o autor, este se constitui no ponto de partida das 

formas dissimuladas na aliança das classes contra a monarquia. (SADER, 1993). 

 A gênese do pensamento liberal se dá nesse contexto, que para Sader (1993) 

“é um esquema proposto politicamente pela ascensão burguesa” (p. 57). Consoante 

Behring (2007) a burguesia ainda em ascensão, entretanto já hegemônica do ponto 

de vista econômico, porém não consolidada como classe politicamente dominante, 

precisava reformar-se do ponto de vista político. 

 Com essa estratégia política, a burguesia francesa do século XVIII, propõe uma 

revolução contra os governos absolutos e tiranos de todos os tipos, sob os preceitos 

de liberdade, igualdade, fraternidade. O que se propõe na ótica burguesa é o 

“antiestatismo” radical, ou seja, o Estado mínimo e a sociedade seria regulada pelo 

que Adam Smith chamou de mão-invisível do mercado, um mecanismo natural de 

regulação estatal (BEHRING, 2007). 

 Alguns elementos que compõem o pensamento liberal, nessa perspectiva, são 

expostos por Behring (2007), no sentido de compreender a reduzida intervenção do 

estado nesse contexto, a saber:  

 

O predomínio do individualismo. Os liberais consideravam o indivíduo 
(e não a coletividade) como sujeito de direito; O bem-estar individual 
maximiza o bem-estar coletivo. Para os liberais, cada indivíduo deve 
buscar o bem-estar para si e sua família por meio da venda da sua 
força de trabalho. Não cabe ao Estado garantir bens e serviços 
públicos para todos; Predomínio da liberdade e competitividade, que 
são entendidas como formas de autonomia do indivíduo decidir o que 
é melhor para si; Naturalização da miséria; As políticas sociais 
estimulam o ócio e o desperdício, pois os auxílios sociais contribuem 
para reproduzir a miséria, desestimulam o interesse pelo trabalho e 
geram acomodação (BEHRING, 2007, p. 61-62). 
 

 
 Ao analisarmos essas assertivas, percebemos que o pensamento liberal de 

Estado mínimo e não intervencionista e de sociedade regulada pelas leis do mercado, 

                                                           
rompesse com “as amarras parasitárias do clero, do Estado absoluto, com seu poder discricionário” (p. 
59).  
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marca a negação das políticas sociais na medida em que estas são enxergadas como 

estimuladoras do ócio e devem funcionar apenas como medidas paliativas, com 

assistência mínima aos mais necessitados em um contexto de naturalização da 

pobreza. 

 No âmbito do estado liberal europeu no final do século XIX, as medidas 

incipientes de intervenção estatal em resposta às demandas da classe trabalhadora 

culminaram em grandes reinvindicações das massas fabris, haja vista que a 

intensificação dos regimes de trabalho e o aumento da pobreza resultaram no 

adensamento da questão social. Reside nesse contexto, a gênese da questão social. 

Segundo Netto (2000), a expressão “questão social” surge na Europa Ocidental para 

dar conta do fenômeno chamado “pauperismo” advindo da instauração do capitalismo 

industrial-concorrencial nos países europeus, especialmente na Inglaterra. “A pobreza 

crescia na razão direta em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas” 

(2007, p.42). 

 Logo, inferimos que a questão social é indissociável do aumento da produção 

de mais-valia, pois na medida em que se produz mais riquezas, agrava-se a 

pauperização da classe trabalhadora. Podemos afirmar que a questão social está 

intrinsecamente ligada à relação capital/trabalho, ou seja, à exploração da força de 

trabalho pelo capitalismo. 

 Nessa perspectiva, as ideias de Maynard Keynes ganharam visibilidade e se 

instaura a gênese do Welfare State ou do Estado de Bem-Estar Social em resposta à 

crise das ideias liberais, sob a perspectiva do pleno emprego. 

 Ocorre nesse âmbito de contestação ao Estado liberal o que Boschetti (2007) 

denomina de “generalização” das políticas sociais. Entretanto, ressaltamos que não é 

nesse período que elas surgem, sendo suas primeiras formas de aparecimento 

anterior ao Estado de Bem-Estar Social, através de tímidas iniciativas e medidas 

assistenciais aos pobres15, todavia:  

 

                                                           
15 Exemplo dessas medidas incipientes chamadas de protoformas da políticas social (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2007) foi a criação das Leis dos Pobres na Inglaterra do século XIV, as chamadas leis 
pré-industriais, ou seja, medidas que são anteriores ao processo de industrialização. Essas Leis, 
segundo Pereira (2009) são as primeiras formas de institucionalização da assistência aos pobres, 
sendo incialmente pensada para conter a vagabundagem e a desordem. Nessa perspectiva, as leis 
assistenciais da Europa do século XIV eram leis que possuíam em seu conteúdo, o caráter punitivo e 
não protetor, esvaziadas de qualquer concepção teórica.  
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Os autores são unânimes em situar o final do século XIX como o 
período em que o Estado capitalista passa a assumir e a realizar ações 
sociais de forma mais ampla, planejada, sistematizada e com caráter 
de obrigatoriedade (BOSCHETTI, 2007, p. 64). 

 

 É portanto, a partir do século XIX na Europa que surgem as primeiras formas 

de políticas sociais, sendo a sua expansão atrelada à contestação das formas 

pauperizadas da população, expressas pelo desemprego, intensificação da 

precarização do trabalho, jornadas excessivas. Dito isso, temos que as políticas 

sociais se constituem enquanto respostas às expressões da questão social, acirradas 

pelo modo de produção capitalista.   

 A expansão da questão social é entendida não só como manifestação da 

pobreza e da desigualdade social, na proporção em que seu surgimento só pode ser 

pensado dentro das contradições do modo de produção capitalista, em que a sua 

visibilização surge atrelada às reivindicações e lutas em favor de uma minimização 

das desigualdades sociais instaladas.  

 Assim, como respostas “as desordens”, pois os movimentos sociais –

enxergados pelo capital como desajustes sem questionar o próprio sistema – as 

políticas sociais surgem como forma de administrar a crescente questão social. 

 O declínio do Estado de Bem-Estar Social europeu e a crescente expansão das 

ideias neoliberais e do contexto de reestruturação produtiva como saída à crise 

estrutural que se instala a partir dos anos 1970, traz mudanças nos sistemas de 

proteção social europeus agudizando as desigualdades sociais.  

 Em uma análise dos sistemas de proteção europeus no âmbito neoliberal, 

Moser (2011) ressalta que na passagem do Walfare State há o surgimento de outras 

formas de regulação estatal, em que as políticas sociais estão condicionadas à 

inserção no mercado de trabalho, em outras palavras, há a desestruturação da 

provisão estatal e para ter acesso às políticas sociais o cidadão precisa estar integrado 

ao mercado de trabalho. Um exemplo do que a autora chamou de medidas de ativação 

é a previdência social, no qual o trabalhador têm acesso aos direitos sociais e 

trabalhistas, como assistência à saúde se estiver na condição de segurado. Tais 

medidas “não visam ao atendimento de necessidades humanas, mas à inserção de 

pessoas em um mercado de trabalho precário, de curto prazo e socialmente 

desprotegido” (MOSER, 2011, p. 74). 



43 

 

 As políticas sociais na realidade internacional e na particularidade brasileira 

assim são contestadas pelos pensadores neoliberais, pois na concepção destes, 

incitavam e impulsionavam à crise do capital. Para Draibe (1993) o neoliberalismo se 

expande em dois momentos: em uma primeira fase que visava à superação da crise 

pela negação dos princípios social-democratas de regulação da economia e num 

segundo momento, tem dado uma maior ênfase nas políticas que sustenta do 

crescimento apoiado no aumento da competitividade sistêmica, e “no reforço à 

mecanismos de modernização e flexibilização das estruturas e fatores sociais, 

condizentes com as características das novas tecnologias.” (p. 92) 

 Ainda de acordo com Draibe (1993)  

 
Nos países latino-americanos, submetidos (ou em vias de) aos rigores 
dos ajustamentos macroeconômicos e à devastação social que vêm 
provocando, a receita neoliberal parecia estar contida no conjunto de 
prescrições de reformas dos sistemas de proteção social, orientadas 
para a sua privatização, descentralização, focalização e programas 
(fundos) sociais de emergências. (p. 92) 

  

 Para a autora, as reformas no econômicas ocorridas precisam ter 

sustentabilidade haja vista o agravamento da pobreza com a expansão do grande 

capital mundial, a mesma pondera que  

 
Esta estratégia parte do reconhecimento de que a pobreza, o não-
acesso de vastas camadas da população a bens e serviços básicos, 
agravou-se constituindo-se hoje entrave à modernização das 
economias e a sua conversão a formas mais descentralizadas, mais 
abertas, mais adaptáveis e dinâmicas do ponto de vista do ponto de 
vista tecnológico. (p.93) 

 

 Noutras palavras, estas reformas estruturais devem ser também 

acompanhadas por reformas de cunho social que possibilitem a sua sustentação. 

 Paralelamente, presenciamos com a expansão das diversas expressões da 

questão social, tais como o desemprego e visualizamos um novo ciclo expansivo de 

contra-reformas liberais, visando uma reforma constitucional com implicações no 

âmbito dos direitos socialmente conquistados. 

 Em uma análise da política social no Brasil, especificamente tendo como lapso 

temporal a década de 1980 em diante, com a promulgação da Constituição Federal, 

instala-se uma nova conjuntura na conquista dos direitos sociais a partir do que propõe 

a Carta Magna em seus fundamentos. 
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 Apesar dos ganhos, temos como entrave o surgimento do pensamento 

neoliberal nos países capitalistas periféricos como alternativa única de enfrentamento 

à crise estrutural, com particularidades nos países da América Latina, sendo o ajuste 

sintetizado no que se denominou de “Consenso de Washignton”16, o qual ditou um 

conjunto de regras e padrões do capitalismo a ser seguido por diversos países para 

integração à ordem do capital e aos organismos internacionais. 

 Com o esgotamento do plano do Estado Nacional Desenvolvimentista, que 

previa o desenvolvimento econômico do país com a aceleração da industrialização, 

temos que a política social no Brasil após a década de 1980, sofre inflexões a partir 

do surgimento do modelo neoliberal de ajuste, preludiado pelo governo de Collor de 

Mello e instalado na era Fernando Henrique Cardoso.  

 A conjuntura acima destacada, que traz programas com recorte assistencial, é 

marcada pela abertura da ideologia neoliberal no Brasil, tendo como direção principal: 

a privatização das empresas estatais; a abertura à iniciativa privada no trato das 

políticas sociais, e é permeada pelos processos de reforma estatal, um deles ocorrido 

no governo de Fernando Henrique Cardoso, a exemplo da elaboração do Plano 

Bresser Pereira.17 

 Há uma nova desfiguração dos direitos sociais com o advento neoliberal no 

país e, no âmbito da Seguridade Social brasileira, esse processo se dá com o corte 

dos gastos direcionado às políticas da seguridade, já no governo de Collor de Mello 

(1990-1992):  

 
É nessa perspectiva mais ampla que se compreendem as investidas 
do governo Collor visando desfigurar a Seguridade Social; o Plano de 
Benefícios; o orçamento da Seguridade Social; Custeio e organização 
da Previdência Social; a Lei Orgânica da Saúde (LOS); o veto integral 
ao projeto de Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); as 
contramarchas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBE); as 
novas distorções no financiamento do seguro desemprego; e os 
desvios na regulamentação do artigo 8º da Constituição Federal 
(referente aos direitos trabalhistas e à organização sindical) 
(FAGNANI, 2005, p.393). 

  

                                                           
16 Se caracterizou por um conjunto de medidas também a serem adotadas pelos países latino-
americanos, na década de 1980, sob a justificativa do reajuste econômico. 
 
17 Plano Diretor da Reforma do Estado, dirigido por Bresser Pereira que preconizava, dentre outros 
elementos, as privatizações, a liberalização comercial e a disciplina fiscal (BEHRING, 2008). 
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 Uma forte marca presente nas políticas sociais, como analisa Fagnani (2005), 

foi a sua “desorganização burocrática” (p. 412). As iniciativas presentes na era Collor 

eram intencionalmente direcionada ao uso da política social como moeda de troca, 

sendo o Ministério da Ação Social (MAS) primordial no uso dessa estratégia:  

 
As ações desenvolvidas pelo MAS tinham em comum a fragmentação 
de ações e programas; a pulverização de recursos em ações pontuais; 
a ausência de planejamento e de mecanismos de acompanhamento e 
controle; e a utilização preferencial da figura jurídica de convênios, 
mais ágeis e menos sujeitos a controle externo (FAGNANI, 2005, p. 
412). 

  

 Nesse ínterim, ocorreu o veto à dispositivos e legislações importantes, como o 

veto integral à LOAS na era Collor, sendo retomada a sua pauta apenas anos depois 

no período do Governo de Itamar Franco. Na ótica dos direitos sociais, portanto, o 

Estado neoliberal18 se mostra mínimo para os gastos com a proteção social e máximo 

para a expansão do livre mercado, reduzindo os custos com a seguridade social, e 

consequentemente gastos com a saúde, assistência social, educação etc. Estas, 

passam a ser alvo de empresas privadas em um crescente processo de 

mercadorização no trato dos direitos. 

  Ações de caráter clientelistas se estenderam ao governo de FHC, com ênfase 

nas reformas engendradas no Estado neoliberal no período. Esse processo, 

denominado de contrarreforma estatal brasileiro ocorreu sob a justificativa de o Estado 

ser burocrático e ineficiente, rígido e lento; e dessa maneira propôs-se uma reforma 

gerencial do Estado (Behring, 2008). Entretanto, a reforma do estado não possibilitou 

mudanças estruturais, haja vista que:  

 

Deve-se distinguir a reforma do Estado, como projeto político, 
econômico e social mais ampla, da reforma do aparelho do Estado, 
orientada para tornar a administração pública mais eficiente 
(BERHING, 2008, p.178). 

 

                                                           
18 Nos países periféricos (na América Latina e especificamente no Brasil), o neoliberalismo teve seu 
desenvolvimento marcado, dentre outros aspectos, pela venda do patrimônio público à empresas 
privadas (privatizações) e o aumentos das terceirizações dos serviços, gerando sérios prejuízos à 
classe trabalhadora na medida em que os direitos trabalhistas são relegados às empresas privadas, e 
além disso a instabilidade e o desemprego estrutural são marcas deste processo. 
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 Dessa maneira, com a abertura das ideias neoliberais no Brasil, sob os moldes 

da contrarreforma do Estado brasileiro, encontramos modificações na política social 

brasileira. Apesar desta ter tido avanços no Brasil em meio às lutas e desafios a partir, 

sobretudo, do período de redemocratização brasileira na década de 1980 (pós-

ditadura militar), resultando em avanços no âmbito social, culminando, por exemplo 

na instituição da assistência social como política pública integrante da Seguridade 

Social, vários processos de desmonte de direitos sociais vêm sendo observados neste 

campo.  

 Uma das principais características da política social no período de FHC à Lula, 

prioritariamente dentro da política de assistência social no contexto de sua expansão, 

tem sido a ampliação de programas com caráter focalizado à extrema pobreza, com 

rigorosos processos de seletividade, como ilustra Behring (2010), que faz um balanço 

da política social nos tempos recentes no Brasil, com destaque à política de 

assistência social: 

 

Ao invés de política pública, responsabilidade do Estado e direito 
universal assegurado no âmbito da seguridade social, a assistência 
social é colocada no rol de políticas públicas pelo setor não-estatal [...] 
Parcela significativa dos técnicos do Estado foram capacitados e 
formados na perspectiva do ajuste e na lógica das orientações das 
agências internacionais para a política social: a boa focalização, a 
otimização da relação custo-benefício, o estímulo ao setor privado e 
ao voluntariado (p.162) 

 

 Nesse sentido, ganham força as perspectivas de voluntariado e ajuda mútua, 

redirecionando o atendimento da política pública aos chamado terceiro setor, através 

de ações de caridade, com sérias implicações aos direitos sociais na medida em que 

transfere a responsabilidade do Estado na condução das políticas sociais. Sendo, 

nesse sentido, os/as assistentes sociais afetados enquanto trabalhadores/as 

inseridos/as nas políticas públicas, e o exercício da profissão tem se tensionado pela 

lógica das orientações que se colocam diante dessa conjuntura de acirramento das 

desigualdades sociais.  

 Com as aproximações iniciais desses elementos, situar a política de assistência 

social no contexto brasileiro de um Estado reformista ou contrarreformista numa 

perspectiva a-histórica não é nossa intenção. Precisamos entender as relações 

historicamente constituídas no âmbito da política social e compreender quais as 
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implicações para o trabalho dos/as assistentes sociais no atual contexto de perda de 

direitos sociais na particularidade brasileira. 

 No Brasil, a questão social, expressa sobretudo, segundo Soares (2013), pelo 

desemprego estrutural, demandam políticas sociais de caráter universal e extensiva 

ao conjunto da classe trabalhadora através de uma ampliação da Seguridade Social 

à educação, lazer, segurança, aquém do que proposto pelo tripé 

Saúde/Assistência/Previdência Social. 
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3 EXPANSÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA NO BRASIL NOS GOVERNOS 

NEOLIBERAIS E PÓS-NEOLIBERAIS 

 

3.1 Breve histórico da Assistência Social no Brasil: Formação Sociohistorica Brasileira 

e Conservadorismo 

  

 No capitalismo contemporâneo, e em destaque para as particularidades 

brasileira e para a Região Nordeste, para entendermos os processos de “reformas” 

do Estado, traduzidos pelo agravamento das expressões da questão social, ou dito de 

outro modo, marcados pela minimização e/ou negação dos direitos socialmente 

adquiridos; pela privatização dos serviços sociais; pela mercantilização das políticas 

sociais, faz-se necessário apreendermos as novas requisições para a intervenção do 

Estado no âmbito os direitos. 

 O capitalismo no Brasil, segundo alguns autores como Caio Prado Júnior 

(2001) apontam como sendo desenvolvido de forma desigual e combinado, adaptada 

ao próprio capitalismo mundial através da substituição lenta do trabalho escravo pelo 

trabalho livre. Coutinho (1989) apud Behring (2008) afirma que foi uma complexa 

articulação de progresso e conservadorismo (permanência do passado colonialista, 

marcado pelo sistema escravista). 

 Essa realidade também é uma prerrogativa ao situarmos a questão social e 

suas expressões significativas na Região Nordeste. Esta, nos remete à análise das 

profundas expressões das desigualdades sociais no Brasil, com destaque para essa 

região, a qual possui questões mais particulares dentro do contexto mais universal do 

capitalismo e sua dimensão internacional que ora apresentamos.  

 Dessa forma, trata-se de entender a questão social na conjuntura da formação 

sociohistórica e do desenvolvimento capitalista no Brasil; a construção das relações 

sociais nesse contexto e, “é necessário entender sua inserção no mundo capitalista, 

bem como a constituição das relações entre Estado, classes dominantes e 

dominadas. Trata-se, nesse sentido, de ultrapassar o nível da universalidade” 

(SANTOS, p. 241-242, 2012).   
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 No Brasil, o capitalismo se instaura de maneira tardia e combinada, já que o 

que ocorre é a combinação da economia latifundiária e do capitalismo comercial, 

resultando em um processo de modernização dos latifúndios.19 

 Nessa perspectiva, há a incorporação do capitalismo que visava, sobretudo, a 

instituições de formas mercantis ao grande latifúndio, pois a mão-de-obra barata 

(escrava) era um fator atrativo e permitia a extração de mais lucros. Santos (2012), 

aponta que é no período colônia que há a instituição das sesmarias, onde somente 

alguns investidores possuíam condições necessárias para a manutenção das 

exigências requeridas pelos grandes produtores da agricultura, principalmente dos 

donos dos engenhos de cana-de-açúcar e das fazendas de café (principal matéria-

prima produzida no Brasil colônia).  

 Reside aí, portanto, a concentração de terras nas mãos de uns poucos 

investidores, resultando “na modernização do campo, sob o formato das 

agroindústrias” (SANTOS, p. 97, 2012). 

 Dessa aliança entre o capitalismo e oligarquias locais, resultaram nas bases 

para a instauração do processo de industrialização, o qual foi caracterizado como 

“industrialização tardia” no Brasil. A mão-de-obra antes escrava, foi “libertada” para 

sobreviver à sua própria sorte, já que o processo de imigração era crescente e a 

incorporação da mão-de-obra de outros países foi generalizada na industrialização. 

 Esse processo, pois, determina a formação social brasileira, que segrega uma 

oligarquia agroindustrial de uma massa subalterna desprovida de poder político e 

econômico. Nesse sentido, as relações sociais construídas na realidade brasileira 

conformam para o entendimento das desigualdades operadas no âmbito da 

instauração capitalista no país, expressas fundamentalmente pela concentração de 

renda e capital pelas classes dominantes. 

 Nesse sentido, a questão social emerge com particularidades regionais, fruto 

dessas contradições entre classes dominantes e classes subalternizadas.   

  As relações sociais que foram constituídas, o caráter dependente da região 

com as demais, determinaram como a política de assistência social se configura nos 

                                                           
19 A economia da colônia brasileira baseava-se no modelo latifundiário (grandes extensões de terras), 

tendo como base a mão-de-obra escrava, em que se extraía os recursos, riquezas naturais e matérias-
primas para enviar à metrópole (Portugal), da qual o Brasil era dependente. Esse modelo tinha na figura 
do senhor-de-engenho (proprietário das terras) e dono da mão-de-obra escrava, a qual era 
despossuída de que qualquer bem. (SANTOS, 2012). 
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marcos de uma região mais empobrecida economicamente, baseada nas relações de 

autoritarismo presentes desde a colonização. 

 O que marca as relações sociais na formação social brasileira e no Nordeste, 

portanto, são as relações de clientelismo e patrimolismo, em que o poder público 

mescla-se com a apropriação privada dos bens e equipamentos públicos. 

 Aliado a esses elementos e, consoante Berhring (2008), o capitalismo no Brasil 

se materializa através de um processo de transição “condicionado pelos dinamismos 

do mercado mundial e marcado pela adaptação do sistema colonial aos novos 

tempos” (p. 98, grifos da autora). 

 É o que aponta Marini (1990) sobre a integração dos países caracterizados 

como periféricos ao mercado internacional apenas para o fornecimento de matérias-

primas para o desenvolvimento da produção dos países de capitalismo avançado. O 

autor suscita que essa característica trouxe ao trabalho das periferias consequências 

desastrosas. 

 No tocante a política de assistência social no Brasil, em evidência para a 

assistência social, esta vem se configurando enquanto processo de avanços e 

perspectivas, a exemplo da sua institucionalização e regulamentação. Todavia, refletir 

as lutas e conquistas no âmbito da assistência social requer pensar esta enquanto 

campo que surge arraigado a práticas assistencialistas e da ideologia de troca de 

favores enquanto herança de uma cultura política. Como nos indica Pereira (2002) 

que os avanços no sentido de reconhecer a assistência social como política pública:  

 

Constitui de fato uma verdadeira revolução no campo da proteção 
social brasileira, exigindo não só alteração de paradigmas, 
concepções, legislações e diretrizes operacionais, mas o rompimento 
com a antiga cultura conservadora que se baseava em arraigados 
mecanismos viciosos de atenção à pobreza, como: paternalismo, 
clientelismo, fisiologismo, dentre outros. (PEREIRA, 2002, p. 3) 

 

 Assim, um dos maiores desafios enfrentados pela política de assistência social 

é o seu reconhecimento enquanto uma política garantidora de direito, pois o que na 

realidade ocorre é que a sua concepção está imbricada de percepções no campo do 

“antidireito, que estigmatiza e humilha quem dele necessita” (PEREIRA, 2002, p. 02).  

 A assistência social no Brasil desde as suas primeiras formas é marcada pelas 

ações benemerentes, atrelada à caridade e filantropia e fortemente vinculada à Igreja 

Católica, sendo o Estado o último a responder pelas responsabilidades na área social. 
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 Sposati (1998) alude que a assistência social no Brasil é permeada pelo que a 

autora chama de “mecanismo assistencial”, que “consagram formas populistas de 

relação e a benevolência enquanto forma de atendimento às necessidades de 

reprodução da sobrevivência das classes subalternas” (p. 29). Isto mostra que, a 

assistência social, é um mecanismo assistencial que tanto cumpre a sua função de 

excluir enquanto mantém o trabalhador na condição de assistido, configurando a 

contradição presente nesta política e rebatendo o pensamento que ela possui uma 

vinculação orgânica apenas com o capital como instrumento de subalternização. 

 Há a observância da relação orgânica da assistência ao capital/trabalho na 

medida em que exclui e atende os interesses da classe trabalhadora, como reitera 

Sposati (1995):  

 
Orgânica ao capital enquanto voltada prioritariamente para a 
subsistência de mão-de-obra de reserva ou como amenizadora do 
padrão mínimo de vida que a política imprime à vida do trabalhador. 
Orgânica ao trabalhador enquanto substituta da renda mínima (ainda 
que submetida ao critério de necessidade), enquanto ainda 
possibilidade de alternativa de acesso a condições mínimas de 
sobrevivência, e mais que isso, como espaço possível de sustentação 
de novas alternativas nascidas da organização popular. (p.17) 

 
  

 Foi no governo de Getúlio Vargas, na década de 1930 no Brasil, que a 

assistência social esteve vinculada fortemente ao assistencialismo20, com a criação 

Legião Brasileira de Assistência Social em 1942, sob a direção da então primeira-

dama, Darcy Vargas, numa tentativa de busca de legitimidade junto à população mais 

pobre através de ações clientelistas.  

 Esse período foi fortemente marcado pelo autoritarismo e centralização das 

políticas sociais como forma de “manter alinhados os movimentos reivindicatórios” 

(COUTO, 2010, p.104). Citamos a exemplo dessa busca pelo consenso das massas 

aos projetos governamentais, a criação da Consolidação de Leis Trabalhistas, que 

representou uma tentativa de organização da relação entre capital e trabalho.  

 Nessa perspectiva, as demandas da população tiveram como resposta ações 

pontuais, desordenadas e sem continuidade, atreladas à caridade. Consoante 

Mestringer (2012), diante dessa conjuntura, 

                                                           
20 Segundo Alayón (1992) “o assistencialismo é uma das atividades sociais que historicamente as 
classes dominantes implementaram para reduzir minimamente a miséria que geram e para perpetuar 
o sistema de exploração.” (p.42)  
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Na assistência social perdurou mais fortemente o seu entendimento 
como expressão de altruísmo, solidaridedade e ajuda ao outro, 
envolvendo desde atitudes ocasionais até formas institucionais 
praticadas por organizações sem fins lucrativos; ou no campo político, 
formas de regulação do favor – o toma lá da cá-, que pelo primeiro-
damismo, quer pelas concessões de benesses por representantes 
políticos” (p. 41). 

 

 Dessa forma, o Estado tem atuado de forma complementar à iniciativas 

privadas, o que o desvincula do sistema de proteção social brasileiro como garantia 

de cobertura universal e de direitos socialmente adquiridos. 

 Já no período que sucedeu o golpe de 1964, poucas modificações ocorreram 

no âmbito das políticas sociais. Temos a permanência de ações de clientelismo, 

atravessadas pelo favor e pelo compadrio: 

 
Do ponto de vida político, as intervenções no campo da política social 
e, particularmente na assistência social vêm se apresentando como 
espaço propício à ocorrência de práticas assistencialistas e 
clientelistas, servindo também ao fisiologismo e à formação de redutos 
eleitorais (Yazbek, 1993, p. 41). 

 

 
 Yazbek (1993) ainda acrescenta que essas relações que perpassam 

historicamente a política social brasileira, especificamente à assistência social “não 

são reconhecidos os direitos dos subalternizados21 e espera-se lealdade dos que 

recebem os serviços” (p.41). 

 Nessa direção, após o período ditatorial brasileiro e com a abertura política 

impulsionada pelo contexto de lutas para a redemocratização da sociedade brasileira, 

o processo constituinte de 1988 e a instauração do estado democrático de direito, 

trouxe à assistência social status de política pública enquanto dever do Estado, 

evidenciando a primazia da responsabilização estatal na sua condução. Contudo, 

                                                           
21 O conceito de subalternizado utilizado pela autora Yazbek (1993) se embasa na elaboração da 

categoria Gramisciana acerca das classes subalternas e classes dominantes, donde as classes 
subalternas estão na condição de dominadas, apontados como sujeitos que necessitam da intervenção 
do Estado para o alcance dos direitos. São também sujeitos que estão sob a ótica da administração 
estatal no trato das políticas sociais; sujeitos que estão inseridos na relação de classes da sociedade 
capitalistas, e a análise da categoria “subalterno” não pode ser desvinculada do contexto histórico da 
luta de classes. Para a autora também, encontra-se, apesar as condição de “subalternizado”, 
possibilidades de galgar prática de enfrentamento e superação da subalternidade através dos 
movimentos sociais e luta política para conquista de espaço e resistência à dominação.  
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esse processo foi alvo de muitas resistências por parte do Estado, pois segundo 

Mestriner (2012), a assistência social: 

 

Foi-se estruturando nas relações com a sociedade civil e no interior do 
Estado, pois se constitui de práticas passíveis de serem tratadas com 
“sobras” de recursos, diferentemente da política, que exige 
responsabilidade, compromisso e orçamento próprio. Assim, o Estado, 
persistentemente, resistiu em fazê-la emergir de forma clara como 
política, que só virá a acontecer no Brasil com a Constituição Federal 
de 1988. (MESTRINER, 2012, p. 45). 

  

 É nesse sentido que, historicamente, a política de assistência social estrutura-

se como reconhecidamente desvinculada de uma cultura do direito social, enquanto 

política residual direcionada aos subalternos, trazendo-a para o âmbito do caráter 

assistencialista que a distancia da intervenção estatal.   

 Reiterando essa linha de pensamento, as percepções de Oliveira (2003) nos 

mostram que, há uma cultura política que historicamente põe a assistência social 

dentro do campo demarcadamente clientelista e que essa tendência, típica da 

tecnocracia brasileira, se constitui em um entrave à consolidação de uma cultura 

política democrática na assistência social.  

 Entretanto, ao analisarmos o movimento histórico da assistência social dentro 

de uma realidade concreta, esta enxergada enquanto benesse, passa ao longo de sua 

trajetória, a ser vista, paulatinamente, dentro do campo do direito. 

 

 

3.1.1 Marcos legais: A assistência social e o status de política pública 

  

 O que de fato regulamenta a assistência social como política social é a 

aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) em 1993. Direcionada à uma 

população antes excluída do atendimento na ótica dos direitos, “sua definição impõe 

compreender o campo da assistência social como o da provisão necessária para 

enfrentar as dificuldades impostas a qualquer cidadão e que devem ser cobertas pelo 

Estado” (COUTO, 2010, p.170), evidenciando a responsabilização do Estado no 

provimento de coberturas e proteções. 

 A regulamentação da assistência social no Brasil foi alvo de grandes 

resistências, e ocorre somente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, 
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fruto de discussões e articulações decorrentes dos movimentos sociais e políticos do 

período de redemocratização da sociedade brasileira, com o cenário propício para se 

discutir os direitos sociais, após um longo período de ditatura militar que o país 

enfrentou. 

 A literatura aponta que do ponto de vista dos governos pós-1985, estes, 

proferiam em seus discursos o rompimento com as práticas clientelistas e com o 

patrimonialismo estatal e propunham mudanças no país, sob o discurso da promoção 

do desenvolvimento econômico e social, o que na realidade não ocorria nesse período 

no país. 

 Trazendo um balanço da relação do Estado com o sistema de proteção social 

brasileiro da década de 1980 e 1990, Couto (2010) evidencia que os governos nessa 

conjuntura, eram de recorte assistencialistas e clientelistas com forte apelo popular, o 

que significava que as pressões por parte dos setores majoritários da população para 

se obter um sistema de proteção social mais significativo eram evidentes.  

 Nesse cenário, a Seguridade Social brasileira, caracterizada por alguns autores 

como sendo atrasada do ponto de vista de seus avanços em relação aos países 

centrais, que tiveram as experiências dos sistemas de proteção social desde as 

décadas de 1940, a exemplo do Plano Beveridge em 1982 na Inglaterra.  No Brasil 

isso só ocorre na década de 1980, com a instauração da Seguridade Social, abrangida 

pelo tripé saúde - assistência social - previdência social, conforme dispõe o texto 

constitucional. 

 Em meio a esse panorama, ocorre a aprovação da LOAS, especificamente em 

1993 e, inova ao trazer o Estado enquanto responsável pelo provimento das proteções 

sociais afiançadas, sendo uma política não contributiva, que provê os mínimos sociais. 

Dessa forma, traz a centralidade do Estado na garantia dos direitos, como expresso 

em seu Art. 5, como uma das diretrizes da assistência social “a primazia da 

responsabilidade na condução da política de assistência social em cada governo” 

(LOAS, 1993). Também demonstra o repasse da responsabilidade aos três entres 

federativos: união, estados e municípios, através da descentralização administrativa.  

 Como é uma política não contributiva e gratuita, prevê a responsabilidade do 

Estado na sua condução. Desse modo, a LOAS traz essa mudança de concepção: 

observa-se um movimento de tentativa de rompimento com a política assistencialista 

predominante na condução da assistência social no Brasil. 
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 Em 1994, com a eleição de Fernando Henrique Cardoso, temos a instalação 

de um governo de orientação neoliberal, pautado no discurso de reformas gerenciais 

do Estado, com acordos firmados com grandes órgãos capitalistas internacionais 

como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Como reitera Couto 

(2010):  

 

No conjunto de das orientações indicadas no Consenso (de 
Washington), inspiradas pelo receituário neoliberal, que teve adoção 
em quase todos os países do mundo, na década de 1980, estão: a 
indicação para a desestruturação dos sistemas de proteção social 
vinculados às estruturas estatais e orientação para que os mesmos 
passassem a ser gestados pela iniciativa privada (p. 145)  

   

 

 É sabido que, nesse período, a agenda dos governos neoliberais priorizou as 

reformas econômicas em detrimento de mudanças no campo social. O que ocorre no 

governo de FHC neste campo, pode ser considerado desastroso, pois foi perceptível 

o aumento da concentração de renda no país.  

 Sem contudo promover modificações na condução da política de assistência 

social, é também nesse cenário da década de 1990 como nos indica Netto (1996), que 

ocorre no Brasil um processo de “refilantropização da assistência que são o 

Comunidade Solidária, a Universidade Solidária e o que mais vier de assemelhado ao 

solidarismo” (NETTO, 1996, p. 121). Ressurgem assim, conceitos como o 

voluntarismo e ajuda ao próximo, em que se conecta uma rede de solidariedade 

através de doações por parte da população às chamadas causas sociais.  

 Esses programas governamentais assistencialistas da década de 1990 tiveram 

forte apelo popular com caráter focalizado e restrito à população mais pobre, com 

vários critérios de seletividade ao alcance das ações.  

 Conforme reitera Couto (2010) o contexto da instituição da assistência social 

enquanto política pública é marcado pela contestação dos seus princípios de 

universalidade do atendimento:  

 
No atendimento às demandas da população na perspectiva 
universalista da Constituição Federal de 1988, muitas foram as 
disputas para que esses princípios fossem alterados, sempre 
invocando a insuficiência de recursos para aplicá-los e a necessidade 
da focalização do atendimento nas populações mais pobres, visando  
a racionalização dessa aplicação. (COUTO, 2010, p. 153). 
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 Sempre sob o discurso de administração “dos parcos” recursos existentes, o 

Estado propõe medidas que selecionem o pobre dentre o mais pobre, através de 

critérios de elegibilidade de alcance ao serviço pela população, pois segundo o 

Estado, não se dispõe de recursos para que a demanda seja universalmente atendida. 

 Desse modo, o trato com a questão social fica à segundo plano dentro das 

pautas do Governo Federal. Sobre isso, Raichelis (2008) aponta que: “reafirma-se a 

secundarização da questão social, a setorização da política social, sua atomização e 

segmentação em diferentes órgão e ministérios e a inexistência, portanto, de um 

projeto social estratégico de combate à pobreza” (p. 117), o que se observava eram 

ações pontuais e programas seletivos voltados ao atendimento da população pobre. 

 Nesse sentido, é relevante pensar ainda a perspectiva de que a somente 

assistência social não é capaz de ser universalmente extensiva a todos os indivíduos, 

pois na medida em que é uma política que se faz para quem dela necessitar, deve, 

sobretudo, convergir com outras políticas de proteção social para que tenha o caráter 

univesalizante do sistema de proteção social. Partimos, pois, da concepção que a 

assistência social não deve ser considerada como política social única no conjunto da 

Seguridade Social brasileira. Ao contrário, deve ser aliada a outras políticas com o 

intuito de que o atendimento seja universal e de acesso aos direitos sociais de 

todos/as. 

 

 

3.1.2 A organização da assistência social a partir do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) 

  

 Ao pensarmos a assistência social no Brasil, sob a perspectiva da aquisição de 

status uma política pública ainda recente (pós-Constituição Federal de 1988), em 

construção, nos deparamos com os seguintes questionamentos: por que esta política 

vem se tornando central? O que muda com a institucionalização e a reorganização 

dos serviços dentro de um sistema único? Quais as novas tendências observadas no 

Brasil?  

 Dos anos 2000 em diante, temos a eleição do presidente Lula, especificamente 

em 2002, no quadro de governos pós-neoliberais que se instaura no Brasil na era do 
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Partido dos Trabalhadores (PT). Esses governos, particularmente o de Lula e o atual 

governo de Dilma, tem como características principais a abertura às políticas sociais, 

tendo como marca principal a expansão da assistência social, porém em 

contrapartida, dando continuidade ao projeto neoliberal implantado no Brasil, expresso 

na privatização da previdência social e da saúde (através do crescimento dos planos 

privados de saúde e dos investimentos empresariais nesse setor). 

  Segundo Sader (2013) os governos Lula e Dilma, possuem em comum, uma 

reação antineoliberal, “priorizam o papel do Estado como indutor do crescimento 

econômico e da distribuição de renda, em vez do Estado mínimo e da centralidade do 

mercado” (p.138). Corroboramos que há uma continuidade das ações do governo 

anterior de abertura ao mercado internacional e de orientação neoliberal, porém com 

ganhos nas políticas sociais, sem contudo, operar mudanças mais significativas. 

 Situamos como exemplo do crescimento da distribuição de renda os programas 

de transferência de renda – que compõem o rol de benefícios da assistência social - 

há o Programa Bolsa Família ao qual tem sido alvo de muitas críticas, sendo tachado 

de assistencialista, que porém movimenta bilhões de reais para a transferência de 

renda (na maioria das vezes a única forma de acesso a uma renda mínima) à 

população pobre.  

 Sobre o programa de transferência de renda (Bolsa Família), instituído pela lei 

n. 10.836 de 2004, o qual unificou os benefícios assistenciais - o chamado Bolsa 

Escola da década de 1990 - este provê a transferência de renda para famílias com 

renda per capita inferior a R$ 77,00 mensais. Tem a prerrogativa da manutenção das 

crianças e adolescentes com frequência escolar acima de 85% e 75%, 

respectivamente, e, para crianças, a exigência do cartão de vacinação em dia. 

Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 

este programa atende atualmente mais de 12 milhões de famílias.  

 Nesse mesmo ano, foi criado o Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) e também destacamos a Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS) em 2004, a qual foi proposta pela IV Conferência Nacional de 

Assistência Social em 2003 realizada em Brasília/DF, como expressão de novas 

bases para a construção da assistência social enquanto política pública. A PNAS, 

quando do surgimento da sua proposta, teve seu encaminhamento para o Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS) e teve várias sugestões para alteração, que 
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foram encaminhadas à época, para a Secretaria de Assistência Social (SAS). Dentre 

os pontos levantados pelo CNAS, destacam-se:  

 

- A ausência de incorporação das deliberações da I Conferência 
Nacional de assistência social, fórum nacional privilegiado de 
avaliação, debate e encaminhamento de proposições na área; 
-ausência de dignóstico analítico e abrangente sobre as condições 
reais de exclusão social no país, que possa orientar a definição do 
universo dos destinatários e das demandas que a política de 
assistência social visa responder; 
-ausência da contextualização histórica da assistência social no plano 
nacional e internacional; [...] 
-o aspecto mais questionado de definição dos mínimos sociais a 
serem garantidos pela política de assistência social, sem o que torna 
possível a delimitação dos destinatários, das estratégias, das metas, 
dos recursos, bem como dos parâmetros que possam orientar sua 
implementação por estados e municípios. (RAICHELIS, 2008, p. 115)  

  

 Entretanto, sobretudo após a aprovação da PNAS, o conceito de assistência 

social remodela-se, centrado na família e com ações com base no conhecimento do 

território, e traz novos significados à política, apesar das indefinições que foram postas 

no âmbito da elaboração de sua proposta. 

 A operacionalização dessa política passa a ser realizada pelo MDS e conforma 

elementos que podem ser expressos pelas Normas Operacionais Básica (1998 e 

2005), incluindo a de Recursos Humanos. A PNAS traz arraigada a perspectiva de 

concretização do que foi exposto na LOAS no tocante à condução da política de 

assistência social e, em seu texto expõe claramente os conceitos e as bases de 

organização do SUAS no país.  

 E nesse contexto, temos a implementação do Sistema Único de Assistência 

Social enquanto um sistema descentralizado e participativo como um inegável marco 

conceitual à política de assistência social. Apesar de um avanço na implementação 

do sistema, Behring (2010) analisa que a implementação do SUAS é inversa ao que 

preconiza os preceitos da conjuntura do governo Lula, já que:  

 
Quando acompanhamos a política e as NOBs (Operacional Básica e 
de Recursos Humanos), é perceptível que várias medidas geram 
tensão com a política econômica e desestruturação do Estado 
preconizadas pelo neoliberalismo, já que supõe investimentos 
importantes em contratação de pessoal, capacitação, aquisição de 
espaços físicos, material de consumo significativo, bens de capital 
para implementação da rede SUAS (p. 165). 
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 A necessidade de um sistema descentralizado, advém, principalmente pelo fato 

de que cada município deve realizar a contrapartida de recursos orçamentários e 

físicos para a implantação dos serviços de base territorial e essa prerrogativa, da 

territorialidade, tem sido primordial na organização das ações, pois possibilita o 

reconhecimento das regionalidades, ou seja, particularidades de atendimento em 

cada região, sendo possível, o mapeamento de ocorrência de situações de 

vulnerabilidade, para que sejam inseridas as situações prioritárias de atendimento, 

bem como no Cadastro Único do Governo Federal.  

 Importante destacar a proposta do governo Lula para a então implementação 

do SUAS no território nacional, construindo a suas bases a partir dos eixos que 

estruturam o sistema: 

 

a. precedência da gestão pública da política; 
b. alcance de direitos socioassistenciais pelos usuários; 
c. matricialidade sociofamiliar; 
d. territorialização 
e. descentralização político-administrativa; 
f. financiamento partilhado entre os entes federados; 
g. fortalecimento da relação democrática entre estado e sociedade 
civil; 
h. valorização da presença do controle social; 
i. participação popular/cidadão usuário; 
j. qualificação de recursos humanos; 
k. informação, monitoramento, avaliação e sistematização de 
resultados. (NOB, 2005). 

 

 Fundamentalmente, as situações prioritárias de atendimento, expressas pelos 

critérios de elegibilidade ao atendimento são o alvo principal do sistema, pois 

possibilita uma triagem de ações apenas para os que “realmente necessitam”, 

segundo os critérios postos. Assim sendo, o recurso direcionado às proteções 

afiançadas pelo SUAS, que em tese, seriam universais, são direcionados às situações 

de extrema pobreza, o que evidencia o caráter focal do sistema. 

 Somado a essas diretrizes operacionais, há a implantação dos sistemas de 

informação, monitoramento e avaliação das ações, exprimindo uma maior otimização 

e tratamento dos dados colhidos, ou seja, dos índices que os dados revelam acerca 

da pobreza no Brasil. Esses sistemas, no entanto, ainda estão em fase de 

implementação, exigindo, contudo, capacitações e constante aperfeiçoamento dos 

recursos humanos, dos/as trabalhadores que compõe o SUAS para a sua execução.    



60 

 

 Nesse panorama, de iniciativa dos governos pós-neoliberais no Brasil, portanto, 

é observado, como aponta Sitcovsky (2009), novas tendências da Seguridade Social 

no Brasil que incluem: a expansão da assistência social, a privatização da previdência 

social (expressa através das contrarreformas estatais, incluindo a reforma da 

previdência social no governo de FHC e Lula) e da saúde pública. 

 No que concerne à expansão da assistência social, há uma tensão centrada na 

discussão entre esta política e os direitos, que vem sendo configurada a partir, 

sobretudo, da sua juridificação22, onde até então a mesma tem sido alvo de 

questionamentos e reflexões acerca das práticas submetidas à interesses 

clientelistas; tratada como prática assistemática e descontínua (Boschetti, 2003). 

 Numa tentativa de enfretamento à pobreza, o Estado brasileiro, elabora 

estratégias de políticas sociais compensatórias, e assim, além da transferência da 

responsabilidade do Estado à sociedade civil e o estabelecimento de parcerias, 

situamos a criação do SUAS, e da “organização de redes socioassistenciais, que 

podem, aparentemente se apresentar na contramão da responsabilidade pública 

estatal, mas estão subsumidas à lógica das parcerias (SITCOVKY, 2009, p.162). 

Exemplo dessas parcerias situamos organizações chamadas de Sistema “S”: o 

Serviço Social do Comércio (SESC), Serviço Nacional de Industrial (SENAI), donde 

estas instituições de caráter misto (capital privado e parceria estatal) firmam parcerias 

com os serviços socioassistenciais. 

 Essa configuração, de transferência das responsabilidades do Estado à 

parcelas da sociedade civil a execução de serviços inerentes a política de assistência 

social, apontada como “refilantropização” da assistência social por alguns autores, é 

permeada por ações voluntaristas e improvisadas, sem a devida regulação estatal e 

o controle democrático (PEREIRA, 2002). Esse conceito de “refilantropia” é 

questionado ainda por alguns autores que discutem a temática da assistência social, 

pois acredita-se que a assistência em toda a sua construção histórica nos marcos do 

desenvolvimento capitalista em nenhum momento deixa de ser filantropia, surgindo 

apenas novas formas dela, expressas através da expansão voluntarismo, em 

substituição à ação técnica profissional, tais como da intervenção do/a assistente 

social.  

                                                           
22 Termo elaborado pela autora para designar o marco da assistência social como política pública, 

através da sua lei de regulamentação. 
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 Outra grande tendência da política de assistência social no Brasil, que é 

observada nesse panorama, é a de focalizar o atendimento das provisões necessárias 

à reprodução das famílias a apenas as que se encontram em extrema pobreza e para 

isso, exigindo como critério de acesso ao serviço, a nosso ver, comprovações 

vexatórias de pobreza na medida em que os/as usuários dos serviços necessitam 

comprovar que possuem renda per capita mínima para ingressar nos programas 

sociais. 

 Pereira (2002) nos pondera que, apesar da ideologia neoliberal focalizar a 

política de assistência na pobreza absoluta, renegando à pobreza relativa e às 

desigualdades sociais sua função integradora, esta política deve funcionar como 

inclusiva de direito “mediante a qual poderão ser criados esquemas de participação 

de significativas parcelas da população no circuito das oportunidades, bens, serviços 

e direitos existentes na sociedade” (PEREIRA, p. 12, 2002). 

 Dessa forma, a assistência ganha centralidade como forma compensatória pela 

não inclusão no mercado de trabalho, pelo crescente desemprego que assola a 

população brasileira nos moldes de uma expansão da questão social, revelando a 

“nova tendência da assistência social, qual seja, a absorção da função integradora à 

ordem social, antes pertencente ao trabalho assalariado” (SITCOVSKY, 2009, p. 153).  

 Mota (2008) tem ponderado acerca da expansão da política de assistência 

social em face da privatização da previdência social (através do crescimento dos 

sistemas de previdência privada e complementar) e da saúde pública (com as 

expansão dos planos privados de saúde), além de outra tendência observada na 

saúde, da terceirização e privatização nos serviços dos Hospitais Universitários 

brasileiros, com o surgimento da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH), o que tem acarretado graves consequências à força de trabalho que 

integram os serviços, pela falta de estabilidade e insegurança no trabalho. Mota (2008) 

ainda afirma que, dentro da tendência expansiva da política de assistência social nos 

governos recentes (FHC e Lula) o surgimento de um novo fetiche, a qual se configura 

pela ampliação da assistência social: “na condição de política não contributiva, 

transformando-se num novo fetiche de enfrentamento a desigualdade social, na 

medida em que se transforma no principal mecanismo de proteção social no Brasil” 

(p. 134). 
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 Assim, pressupondo a superação da velha concepção de política residual, pois 

a sua ampliação através da PNAS e do SUAS, traz arraigado à lógica da 

universalidade da proteção social no Brasil. 

 O que se tem percebido é que o mercado de trabalho que não absorve grande 

parte da população e é substituído pelas ações da assistência social onde esta política 

se torna central no âmbito da política social, com a função de integrar os destituídos 

do mercado de trabalho, já que o trabalho assalariado não consegue mais 

desempenhar este papel, ainda que parte da população esteja apta ao trabalho. O 

desemprego estrutural é crescente e aliado a isso, há a expansão da informalidade 

do mercado de trabalho e das diversas formas de trabalho precário. 

 Seguindo essa lógica, a assistência social deve, dessa maneira, garantir a 

subsistência das famílias na medida em que “funciona como uma alavanca para incluir 

no circuito de bens, serviços e direitos existentes na sociedade e grupos sociais 

injustamente impedidos dessa participação” (Pereira, 2002, p. 11). 

 Em síntese, a assistência social sob os preceitos de garantir ainda que 

minimamente, a provisão das condições de subsistência material das famílias, como 

forma de impulsionar a aquisição de potencialidades e habilidades que permitam a 

integração ao trabalho assim como, permitir também o acesso às demais políticas 

sociais através de uma rede intersetorial, contribui para a manutenção do desemprego 

estrutural. Assim, esses objetivos de garantia renda mínima e atendimento às 

necessidades sociais, no âmbito da sociabilidade capitalista torna-se um conceito 

desprovido de criticidade na medida em que a classe dominante determina e 

quantifica os ‘mínimos sociais’ para a sobrevivência da população, o que implica que 

esses mínimos são provisões ínfimas em detrimento das necessidades objetivas e 

materiais de sobrevivência, em outras palavras, quando se determina uma renda 

mínima para a sobrevivência de cada família e/ou indivíduos, significa que se 

estabelece uma parâmetro para “medir” a pobreza, contribuindo para a naturalização 

e banalização desses índices.  

 Neste processo de expansão da assistência social, temos a abertura de muitos 

postos de trabalho para os/as assistentes sociais, e especialmente após a 

regulamentação do SUAS, reafirmando a centralidade na política de assistência social 

na medida em que “a investida da classe dominante contra a seguridade social 

brasileira tratou de inflexionar o padrão de enfrentamento à ‘questão social’, dotando 
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à Política de Assistência Social de uma centralidade no trato das contradições sociais” 

(SITCOVSKY, 2009, p. 153).  

 Com o agravamento da questão social, evidente pelo aumento do desemprego, 

pela precariedade das condições de trabalho e pela crescente informalidade, a 

assistência social ao se propor ao atendimento da provisão social (necessária à 

subsistência humana) contribui para a exploração do capital, absorvendo parcela dos 

desempregados (que são necessários para a manutenção do ordem do capitalismo). 

 Intensificam-se as demandas postas aos/as assistentes sociais, estes tendo 

como campo de atuação privilegiado as políticas sociais de atendimento à população, 

devem dar respostas a essas demandas pautando-se no que preconiza o projeto 

profissional, como a defesa intransigente dos direitos humanos, através de um 

compromisso ético-político e aliado ao seu conhecimento crítico da realidade, dotar 

os sujeitos de autonomia para a superação das desigualdades tão latentes e ao 

mesmo tempo tão evidentes no âmbito da exploração capitalista. 

 

3.2 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PARTICULARIDADE DE 

MOSSORÓ/RN 

Compreender a particularidade da política social do município de Mossoró 

dentro de um contexto universal de mundialização do capital e desregulamentação 

dos direitos sociais, nos direciona à compreensão da questão social no município e 

seus determinantes. Nesse sentido, a realidade política local, elucida o entendimento 

de que as bases de implementação da política de assistência não se difere do contexto 

apresentado pela conjuntura da assistência social no Brasil. A questão social no 

Nordeste evidencia a percepção das desigualdades sociais entre as regiões 

brasileiras, sendo esta região marcada pela pobreza em relação a outras Regiões do 

país, como a Região Sudeste.  

Com o agravamento das expressões da questão social, vários elementos 

podem ser observados nesse contexto contraditório entre a riqueza socialmente 

produzida e a apropriação dessa riqueza por uma minoria. Situamos o exemplo de 

uma maior incidência das famílias em situação de pobreza, sem acesso à renda ou 

ao mercado de trabalho, crescimento do mercado informal, baixa escolaridade, 

crianças em situação de trabalho infantil, famílias em regiões de seca e falta de água 
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enquanto principais demandas de atendimento do cotidiano dos profissionais que 

integram às políticas sociais. 

Desse modo, voltamos a enfatizar o recorte da questão social e sua 

particularidade na região Nordeste e em específico no estado do Rio Grande do Norte, 

através da conformação de uma cultura que é influenciada tanto pelos aspectos 

econômicos e quanto políticos da região referida. 

É relevante ponderar que a questão social, portanto, na região Nordeste tem 

sua gênese a partir da formação social do Brasil colônia, que apesar de ser uma região 

conhecidamente rica em aspectos econômicos, a exemplo de matérias-primas, como 

a cana-de-açúcar, porém com base em uma mão-de-obra escrava, com precárias 

condições de moradia, trabalho, alimentação.  

Aliado a isso, com o incentivo ao agronegócio e a incorporação da indústria na 

agricultura, muitas famílias ficaram sem meios de sobrevivência e os grandes 

latifúndios, ou seja, grandes extensões de terras foram detidas pela elite brasileira, 

àquelas que tinha “recursos” para gerir essa terra. Some-se a isso, a introdução de 

máquinas no campo, que gerou impactos aos trabalhadores da zona rural e culminou 

no êxodo rural, à ida das famílias à cidades e centros urbanos.  

As condições de vida da população então se precarizaram nas cidades haja 

vista que a mão-de-obra advinda do campo não encontrava empregos, com a 

exigência de qualificação e a situação se agravou através principalmente do não-

direito à cidade, moradias com condições precárias de habitação, saneamento, saúde, 

educação. Nessa direção, com a intensificação da questão social, o Estado elabora 

políticas sociais com a tentativa de conciliação, entre a pobreza e elites dominantes.  

Pensar esses determinantes nos direciona à compreensão que a assistência 

social surge numa perspectiva de ajuda aos mais pobres, sendo que sua 

particularidade na região Nordeste não difere do panorama mais universal em que 

situamos a assistência social, impregnada de características resultantes de uma ação 

tutelar por parte do Estado. Na própria fala que captamos dos sujeitos inseridos na 

política de assistência social, no caso sujeitos desta pesquisa (assistentes sociais), 

nos mostra que essa visão acerca da assistência social tem sido longe de ser 

superada, quando afirma que: 

 
Infelizmente a política de assistência mesmo com todos os avanços 
que ela ainda vem conseguindo alcançar ao longo dos anos ainda tem 
esse caráter impregnado na política porque as pessoas confundem 
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muito e, principalmente ainda assim as pessoas que trabalham nos 
CRAS, que trabalham diretamente com a assistência, tem algumas 
pessoas que ainda  insistem que política de assistência não é uma 
política, que é um assistencialismo (AS03).  

 

Pelo que a fala da profissional nos revela, percebemos que essa visão e 

concepção da assistência social como política assistencialista está presente também 

entre os profissionais, sujeitos que compõe as equipes institucionais e que a própria 

assistente social tem reconhecido esse viés que a política de assistência social ainda 

não superou. 

No município de Mossoró-RN23, essas ações assistenciais que marcaram a 

assistência social na década de 1990 no município, pós aprovação da LOAS, 

continuaram em consonância com as ações realizadas no Brasil, sendo o Programa 

Comunidade Solidária do Governo de FHC um norte para as ações realizadas, de 

caráter assistemático e pontual, com ações assistencialistas e em parcerias com a 

sociedade civil, igrejas e ONG’s, destituindo a assistência social de política que 

garante direitos, em detrimento da troca de favores, da solidariedade e da ajuda 

mútua. 

Situamos que o status de política pública à assistência social no município se 

dá de forma gradativa, pois de acordo com Castro (2009) as ações através de 

programas assistencialistas, como o Projeto UNISOL (Programa Universidade 

Solidária) era um ponto chave na organização da assistência social nesse município.  

 Em síntese, a política de assistência social, nos moldes das determinações 

históricas no Brasil, nos traz a realização da sua análise a partir de aspectos políticos, 

culturais, econômicos, sob a perspectiva de um política que tem carregado ranços, 

apesar de reconhecidamente dotada de avanços no campo normativo. 

 Isso significa que esta política tem se estruturado em meio à uma cultura 

clientelista, que sinaliza o atraso com relação à sua consolidação, quando 

observamos a sua construção histórica e a compreensão do processo de formação 

sócio-histórica do Brasil e em particular, suas expressões na Região Nordeste, 

historicamente vista como pobre e sem recursos. 

                                                           
23 Relacionado aos aspectos geográficos, Mossoró localiza-se na Região Nordeste brasileira, no estado 
do Rio Grande do Norte, que divide-se em 167 município no total. A população do Município, segundo 
o IBGE (2010) a população estimada é de 259 mil, habitantes. É considerado pela PNAS município de 
grande porte - aqueles com a população de 100.001 a 900.000 habitantes.  
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 Nesse sentido, é inegável que construção da PNAS em Mossoró foi se 

estruturando de acordo com as orientações para esta política a parir das Conferências 

Municipais de Assistência Social que alavancou o processo de implementação do 

SUAS no município em conformidade com a NOB/SUAS, porém com particularidade 

regionais de implementação. 

 O desenvolvimento da política de assistência em Mossoró precisa ser visto 

dentro de um contexto mais universal trazendo para a realidade local, em que os/as 

assistentes sociais estão inseridos, através da visualização das condições em que o 

trabalho se efetiva, a partir do recorte de realidade que daremos às nossas análises. 

E, nesse sentido, apreender as determinações que perpassam o trabalho profissional 

no contexto local.  

 A política de assistência social passou por mutações durante o processo 

histórico de sua estruturação como política pública, teve marcos regulatórios, 

legislações e normas e, no município de Mossoró foi acompanhado a partir das 

prerrogativas do MDS, a implementação dos serviços e benefícios socioassistenciais.  

O que configura de fato a assistência social, reconhecida como política pública 

no município é a realização da I Conferência Municipal de Assistência Social24 e a 

Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e do Fundo Municipal de 

Assistência Social (FUMAS), resultando na publicação da Lei Municipal nº 1026/95 de 

dezembro de 1995, que versa sobre a criação do fundo e do conselho de assistência 

social. 

Nesse ínterim foi criado o Plano Municipal de Assistência Social, que objetivava 

uma maior organização da assistência social enquanto direito e direcionada aos 

grupos mais empobrecidos. 

Assim, a política municipal de assistência social estruturou-se no munícipio de 

Mossoró sob a operacionalização das seguintes bases: 

 

1)   Programas, projetos e serviços de enfrentamento à pobreza e à miséria, 

incluindo programas e projetos de atendimento emergencial, programas e 

serviços de incentivo à geração de renda; 

                                                           
24 Pode ser encontrada em Coelho (2011) uma melhor sistematização da realização de conferências 
municipais e reuniões ampliadas de assistência social em Mossoró/RN no período de 1995 a 2009, 
bem como os eixos discutidos e objetivos. 
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2)   Programas, projetos e serviços de assistência social incorporando 

programas de atenção à criança e ao adolescente, programas e serviços de 

atenção a terceira idade, programa de atenção à pessoa portadora (sic) de 

deficiência, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e benefícios 

eventuais, reordenamento institucional e reestruturação organizacional, 

programa de capacitação de recursos humanos; 

3)   Projeto de Pesquisa na área da assistência social (COELHO, 2006).  

 

Segundo Coelho (2011) os eixos estruturantes dos serviços e benefícios acima 

supracitados estava contidos no primeiro Plano Municipal de Assistência Social, 

elaborado em 1996 e vigorou até 2003, quando foi substituído pelo Plano Plurianual 

(2002 – 2005). De acordo a autora, esse plano, em seu texto, está expresso uma 

ampliação da percepção da Assistência Social e dos limites de produzir instrumentos 

capazes de dar suporte a proposta de materialização dos indicadores de avaliação (p. 

242). 

Paralelamente à estruturação e avanços da assistência no município de 

Mossoró, tem-se a realização das Conferências Municipais, que de acordo com 

Coelho (2011) são instrumentos relevantes na participação e controle social da 

população, sendo os CMAS (com composição paritária entre poder público e 

sociedade civil) responsáveis por deliberar as ações e fiscalizar as execuções 

orçamentárias.  

Com a estruturação da PNAS/2004 e do SUAS, com a previsão da segurança 

de acolhida através de equipamentos que possibilitem a oferta de serviços situamos 

a criação dos CRAS25 como instrumento da Proteção Social Básica no município, em 

conformidade ao contexto de expansão da assistência social em nível nacional. 

Em relação a política de assistência social,  esta possui gestão plena, ou seja, 

incorpora tanto os serviços da proteção social básica, quanto da proteção social 

especial, de média e alta complexidade, condicionados a uma série de requisitos, 

contidos na NOB/SUAS (2012), tais como a alocação de recursos próprios do Fundo 

Municipal; Funcionamento comprovado do Conselho Municipal de Assistência Social 

(CMAS); elaboração e manutenção da política de recursos humanos, com a 

                                                           
25 Existem 14 unidades até o presente momento, sendo que até 2009 existiam 5 CRAS, posteriormente 
foram implantados mais 9 instituições. Desse total, 2 são localizados na zona rural de Mossoró. 
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implantação dos planos de carreira para servidores da assistência social e 

funcionamento dos CRAS. 

O estudo de Castro (2008) aponta limites e potencialidades do processo de 

implementação dos CRAS de Mossoró/RN, em evidência para: falta de repasse de 

recursos da instância estadual para o município; profissionais desqualificados a atuar 

na política “realidade em que a cooptação por afinidade política se constitui um dos 

principais critérios de provisão da equipe profissional” (p.136). Essa realidade 

observada pela autora, nos mostra que a vontade política é imperativo para a 

contratação dos profissionais atuantes no âmbito da assistência social. 

Com relação aos recursos humanos, outro limite indicado pelo estudo acima 

apontado é a falta de realização do concurso público pelo município, que desde 1993 

não havia quadro de trabalhadores efetivos no município no âmbito da assistência 

social, o que contrapõe o que está evidenciado pela NOB/RH/SUAS e que também 

depara-se na contracorrente dos direitos dos trabalhadores na medida em que, dentro 

das relações de trabalho, o contrato temporário não há a garantia dos direitos da 

classe trabalhadora em sua inteireza, como o da estabilidade no serviço.  

Trazendo para uma realidade mais próxima e atual, esse impasse foi ajustado 

pela gestão do município com a realização do primeiro concurso público desde 1993, 

ou seja uma década depois, com 40 vagas para o cargo de assistente social, o que 

nos aponta para um crescimento do número de trabalhadores efetivos no SUAS, 

crescimento esse, que evidencia a expansão da assistência social local.  

De acordo com o Censo SUAS divulgado em 2012, a quantidade de assistentes 

sociais nos municípios de grande porte (como é o caso de Mossoró) se mostrou 

suficiente para o atendimento a demanda, com a média de 2,7 assistentes sociais por 

instituição, sendo que a NOB/RH/SUAS preconiza 2 profissionais para o atendimento. 

Entretanto, através da observação sistemática no percurso metodológico da nossa 

pesquisa, pudemos constatar que esse número não condiz com a realidade das 

instituições.  

A pesquisa de Castro (2008) mostra que há suficiente quantidade de 

profissionais de acordo com NOB/RH/SUAS, porém contratados de forma temporária 

pelos processos seletivos de 2008 e do ano de 2010 (mais recente), o que resulta em 

uma rotatividade de profissionais, sendo que inclusive alguns períodos de realização 

do processo seletivo houve desfalque de equipe. 
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Com a realização do concurso público, atualmente as equipes dos CRAS tem 

se distribuído com a carga horária de 20h semanais para assistentes sociais, de 

acordo com o cumprimento do edital do certame, ficando então apenas um profissional 

por turno nos equipamentos (dentro de um funcionamento de 40h semanais), revendo 

a necessidade de ampliação de convocação dos demais profissionais aprovados para 

que hajam no mínimo, 02 profissionais em cada horário. 

Os CRAS estão distribuídos nas quatro regiões da cidade Oeste, Leste, Norte, 

Sul e atualmente existem 12 (doze) instituições nos seguintes bairros: Redenção, 

Sumaré, Quixabeirinha, Santo Antônio, Abolição IV, Bom Pastor, Bom Jardim, Costa 

e Silva, Independência, Alto de São Manoel, e mais 02 (dois) na zona rural) em 

Mossoró, crescimento esse que está em sintonia com a expansão da assistência 

social no Brasil, com tendências de centralizar a assistência social, em detrimento de 

um sistema de proteção social mais amplo. 

 Como dito, atualmente o munícipio conta com 14 CRAS (sendo 12 urbanos), 

responsáveis pela operacionalização da proteção social básica, como demonstramos 

no quadro a seguir, localizados por região. Como os CRAS devem se localizar em 

zonas de vulnerabilidade social, encontramos esses equipamentos prioritariamente 

nas zonas periféricas do município.  

Quadro 1- Distribuição de CRAS Urbanos nas zonas de Mossoró/RN 

Zona Leste CRAS São Manoel; CRAS Costa e Silva; CRAS 

Sumaré 

Zona Oeste CRAS Abolição; CRAS Redenção; CRAS Bom Pastor 

Zona Sul CRAS Belo Horizonte; CRAS Bom Jesus; CRAS 

Quixabeirinha 

Zona Norte CRAS Independência; CRAS Santo Antônio; CRAS 

Bom Jardim 

Zona Central  - 

Fonte: elaboração própria da autora, com base no Mapa dos Serviços socioassistenciais de 

Mossoró/RN 2011. 

 

 A noção de localização dos CRAS em territórios de vulnerabilidade social tem 

suscitado o caráter da compreensão do território como lócus de dificuldades e também 

do protagonismo dos/as usuários/as a que a política se destina. Nesse sentido, o 

CRAS é importante espaço de acolhimento às famílias, mantendo a sua função 
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protetiva e preventiva de situação de violações de direito que apresentem 

possibilidades de rompimento de vínculos familiares e comunitários, provocando 

impactos no sentido da ressignificação do cotidianos dos sujeitos. 

 Nessa perspectiva, sobre a implantação e organização do trabalho no CRAS 

tem sido imprescindível que se tenha clareza das ações a serem realizadas junto aos 

sujeitos que são público-alvo dessas ações através não só das orientações e 

normativas existentes para o funcionamento, bem como da direção social que os 

profissionais imprimem na condução das ações. As atividades existentes no âmbito 

do CRAS postas na própria Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 

implicam na percepção do trabalho socioeducativo direcionado às famílias atendidas 

pelo PAIF. 

 Atualmente os serviços estão estruturados dentro da proteção social básica 

através dos CRAS pela oferta do PAIF e dos grupos de convivência e fortalecimento 

de vínculos, além do funcionamento das Unidades de Convivência Familiar (UCFs) 

criadas no município a partir do reordenamento dos Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV)26 proposto pelo MDS no ano de 2013, visando 

unificar as ações da oferta dos SCFV no município e é destinado ao público-alvo de 

jovens de 0-6 anos; 6-15 anos;15-17 anos e pessoas idosas. 

 A rede socioassistencial em relação ao campo da Proteção Social Especial  

(PSE) de Média Complexidade no Município, estrutura-se através dos Centros de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); CREAS Mulher; Plantão 

Social (responsável pela oferta de benefícios eventuais, através do decreto municipal 

3.057, de 09 de agosto de 2007). Já as demandas de Proteção Social Especial Alta 

Complexidade são atendidas pelos Núcleo Integral de Atenção à Criança (NIAC), 

quando se trata de acolhimento institucional para crianças (0-12 anos) e para adultos, 

esse serviço é ofertado na Casa de Passagem. 

 Ao longo dos anos a Secretaria de Desenvolvimento Social e Juventude 

(SDSJ), vem passando por modificações a cada gestão municipal e traz na figura da 

primeira-dama (nomeação no ano de 2014), a representação da política da assistência 

                                                           
26 Por reordenamento entende-se a unificação das regras para a oferta qualificada do SCFV, que visa 

equalizar/uniformizar a oferta, unificar a lógica de cofinanciamento federal, possibilitar o planejamento 
da oferta de acordo com a demanda local, garantir serviços continuados, potencializar a inclusão dos 
usuários identificados nas situações prioritárias e facilitar a execução do SCFV, otimizando os recursos 
humanos, materiais e financeiros. (MDS, 2013). 
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social, o que tem levantado discussões sobre o primeiro-damismo presente na política 

de assistência social. 

 O que imperativo sob a ótica dos profissionais que compõe o quadro de 

trabalhadores/as da assistência social é que essa nomeação “não signifique um 

retrocesso às práticas assistencialistas e às políticas de favoritismos que é a 

característica principal deste processo de nomeação”, como evidenciou o Conselho 

Regional de Serviço Social (CRESS/14ªRegião) em nota, e que esta, historicamente, 

que tem sido considerada uma prática retrógrada e com muitas dissonâncias.  

 O que é evidente que a cada gestão, os serviços passam por transformações 

em suas estruturação, adaptações; mudança no quadro de funcionários em comissão 

trazendo a perspectiva de um sistema único, porém heterogêneo nas ações 

“condicionado à dinâmica dos sujeitos e relações sociais presentes nos territórios 

onde se implanta” (YAZBEK et al, 2010, p. 147), com práticas recorrentes de 

assistencialismos; política de troca de favores, realidade observada em outros 

municípios brasileiros, como aponta a pesquisa de Yazbek et al (2010). 

 A pesquisa referida realizada nas regiões metropolitanas de diversos estados 

brasileiros como São Paulo e Minas Gerais, apontando para os processos de 

implementação do SUAS em território nacional, com a particularidade dos CRAS. O 

que se constata através das falas dos próprios gestores é que há um avanço no 

sentido de compreender o SUAS, porém com grandes entraves à efetivação do que 

de fato põe a operacionalização do sistema.   

 Em Mossoró, situamos a falta de contrapartida do governo do Estado do Rio 

Grande do Norte (RN) como uma das dificuldades apontadas em diversos momentos 

e encontros locais. Há a falta de repasse dos recursos estaduais par ao financiamento 

da política de assistência social, dificultando o processo de descentralização político-

administrativa, com comando único em cada esfera de governo, como expressa a 

LOAS em seu artigo 5º. 

 Com relação à implementação dos CRAS, a pesquisa realizada por Yazbek et 

al (2010) aponta para a ampliação dessas instituições, com importante significado no 

contexto de construção do SUAS. Porém, foi exposto que em alguns municípios, 

relatos indicam a existência de “unidade de recepção e atendimento à população 

relativamente similar, anteriormente à implantação do SUAS, sob outras 

denominações” (p. 150). É o caso da permanência das Casas de Nossa Gente no 
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município de Mossoró/RN, mesmo após a criação dos CRAS, que podem caminhar 

na contracorrente da oferta da política como direito, já que as ações sem o caráter 

técnico de intervenção, sem a devida sistematização e padronização como demanda 

a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais traz a noção de não clareza das ações 

realizadas nestas instituições.  

 Dentre os serviços prestados pelos assistentes sociais no âmbito do PAIF, ao 

observarmos o cotidiano profissional materializado nos CRAS, lócus de nossa 

pesquisa, estes dizem respeito prioritariamente pela demanda advinda da população 

pelo Programa Bolsa Família, em que as famílias realizam um cadastro e após visita 

domiciliar são incluídas no Cadastro Único, obedecendo aos critérios de elegibilidade.  

 Surgem entretanto, demandas que concernem ao atendimento e prestação de 

serviços requisitados pelo Conselho Tutelar e Promotoria de Justiça aos profissionais, 

técnicos de referência dos CRAS, tais como a elaboração de estudos e pareceres 

para o judiciário. Já em relação a prestação de benefícios, existem os 

encaminhamentos referentes à requisição do BPC, encaminhamentos ao INSS etc. 

 Através de uma pesquisa documental, traçamos uma panorama da política de 

assistência social no município, por meio das ferramentas de registro e informações 

do MDS, bem como da divulgação dos Censos SUAS. Acreditamos, pois, que essas 

informações documentadas são de extrema relevância para a situarmos o objeto de 

estudo dentro do nosso lócus de pesquisa empírica. 

 Desse modo, com relação ao repasse de recursos para a oferta do PAIF, temos 

que: 

 

Quadro 2 -  Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF - Referência: fevereiro de 2014 

 

Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF - Referência: fevereiro de 2014 

Quantidade de CRAS cofinanciados 14 

 Situação atual de Pagamento  BLOQUEIO PARCIAL (1 CRAS) 

Motivo: Não preenchimento dos 

Censos SUAS 2012 e 2013. 

 

Valor mês de referência: R$ 168.000,00 

Previsão de repasse anual: R$ 2.016.000,00 
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Capacidade de atendimento (famílias 

ano/NOB-SUAS) 

14.000 

 

Famílias referenciadas (ano/NOB-SUAS)  70.000 

Quantidade de CRAS implantados (ativos 

no CadSuas)  

13 

Quantidade de CRAS em implantação  1 

Fonte: sistematização de dados pela autora, a partir do SAGI/MDS 

 

 Apesar da existência de 14 CRAS estruturados fisicamente, apenas 13 

recebem o cofinanciamento do governo Federal pelo motivo de um deles estar com o 

Censo SUAS sem o devido preenchimento de informações. Informações essas, que 

dizem respeito ás condições de funcionamento e atendimento, recursos humanos e 

equipes, atividades realizadas, para que sejam avaliados se as instituições estão 

cumprindo os requisitos propostos MDS para adequado funcionamento. 

 No ano de 2011, através do decreto nº 7.492, o governo Federal implantou o 

Plano Brasil sem Miséria (BSM) extensivo aos municípios brasileiros. Este plano, tem 

como principal meta a erradicação da extrema pobreza (família com renda per capita 

de até R$ 77 mensal, de acordo com os critérios de elegibilidade propostos27) através 

de ações pontuais tais como, a Busca Ativa de famílias para identificação das 

situações de extrema pobreza e inclusão no Cadastro Único (MDS, 2012). 

                                                           
27 A inclusão dos mais “necessitados” entre os mais pobres, salientamos a nossa visão de não 

corroborar e nem pactuar com um política de exclui através de critérios de comprovação de pobreza 
ou não. O termo “necessitado” aparece entre aspas justamente por ainda consideramos que o estudos 
sobre “vulnerabilidade social” como parece na PNAS, ou necessidade de “mínimos sociais” para 
sobrevivência humana ainda possui muitas divergências, cabendo trazer as análises de alguns autores 
para ilustrar o processo de garantia de mínimos sociais como predefinido dentro do pensamento 
capitalista. Cabe uma indagação: é o Estado que define o mínimo para a sobrevivência humana? 
Remetemos as análises de Schrer (1997) quando a mesma afirma que a construção de aportes que 
definem os mínimos sociais para a subsistência humana não é recente na literatura e aponta para o 
seu surgimento ainda nas legislações inglesas, tais como a Speenhamland e a Lei dos Pobres, já 
citadas neste trabalho. A autora traz o debate da renda mínima, dentro do pensamento liberal e analisa 
que esta renda deva suprir somente as necessidades dos setores mais pauperizados pois o mercado 
deve ser o espaço onde os sujeitos devem recorrer para a solução dos problemas (SCHERER, 1997). 
Longe do esgotamento dos debates sobre mínimos sociais, encontramos ainda nas análises de Pereira 
(2006), em que a discussão desta categoria analítica na atualidade tem apontado para a concepção de 
mínimo sociais dentro da matéria do direito, como a mesma pondera: “velhos vícios analíticos que 
concebiam a pobreza como um fenômeno desgarrado de determinações histórico-estruturais passaram 
a ser rechaçados” (p.17).  
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 A título de informação, em Mossoró essas ações do BSM são ofertadas através 

do aumento da inclusão do número de usuários do Programa Bolsa Família. Dados 

do SAGI/MDS nos mostram que de junho de 2011 (início do Plano Brasil Sem Miséria) 

a agosto de 2014, houve aumento de 7,21 % no total de famílias beneficiárias do PBF. 
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4 O SERVIÇO SOCIAL E O SUAS:  ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E 

DAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS  

 

E quanto ao Serviço Social? Quais as possibilidades e desafios ao exercício 

profissional28 frente às tendências da assistência social acima observadas? Como 

garantir direitos em um campo de atuação que predomina a lógica da camaradagem 

e do produtivismo?  

A atuação do Serviço Social na assistência social no Brasil se dá a partir do 

agravamento da questão social no década de 1930 e essa passa a ser gerida pelo 

Estado, com uma tentativa de conciliar interesses entre classe dominante e classe 

subalternizada, através de ações que buscam o consenso da população ao projeto do 

capital. As ações de cunho assistencialistas eram marcadas pela institucionalização 

de programas e organizações pautadas no primeiro-damismo, sem contudo, 

expressar um caráter técnico. Nesse sentido, o Serviço Social brasileiro, 

tradicionalmente atrelado aos preceitos da igreja católica, é chamado a atuar dentro 

dos interesses do projeto da classe dominante, com ações de caridade e ajuda.  

Apenas décadas depois, com o movimento de Reconceituação (década de 

1960) e com o movimento de intenção de ruptura com o conservadorismo no interior 

da profissão, as ações do Serviço Social são gradativamente dotadas de uma direção 

política pautada na aproximação com o marxismo e com as lutas mais gerais da classe 

trabalhadora. Importante salientar que nesse sentido, a questão social não é mais 

vista como caráter de coerção e de adesão, sendo repensada de forma política, com 

uma direção de lutas em busca do alcance dos direitos sociais. 

Já na década de 1990, o Serviço Social tendo sua direção política claramente 

inspirada na tradição marxista, o projeto profissional da profissão é pensado de forma 

a direcionar as ações dos/as assistentes sociais em favor de um projeto societário em 

defesa da classe trabalhadora. Portanto, um projeto repleto de questionamentos por 

parte das classes dominantes, já que contesta a contradição entre classes sociais e 

defende valores, como à liberdade.  

                                                           
28Aqui entendido não como a reunião de técnicas, ou como um conjunto de normas de caráter técnico-
operativo, mas sim que envolve aparatos, ético-político e teórico-metodológico, que possibilitam ao 
assistente social uma intervenção crítica e propositiva. 
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As políticas sociais, como visto anteriormente, demandam a intervenção 

profissional do Serviço Social como mediador das relações contraditórias entre capital 

e trabalho, sendo que na contemporaneidade há um questionamento da profissão com 

a realidade imbricada de determinantes sob uma perspectiva crítica; indaga-se sobre 

a realidade concreta em que as expressões da questão social se manifesta. 

Nesses termos, no âmbito da inserção profissional nos diferentes espaços 

sócio ocupacionais, encontramos nas políticas sociais espaços privilegiados de 

atuação do serviço social, como a exemplo a sua inserção na política de assistência 

social, a qual esta categoria foi e continua sendo protagonista de vários embates 

ganhos no sentido da garantia das legislações, regulamentações e da proposta da 

ampliação da Seguridade Social (Saúde, assistência social, previdência social, 

educação, segurança), que garantam o amplo acesso à classe trabalhadora à 

proteção social; bem como a participação em instâncias de controle social, com 

caráter deliberativo e participativo, fiscalizando as propostas orçamentárias e com 

quais finalidades os recursos são empregados. 

Além disso, no contexto atual, o/a assistente social é chamado a atuar na 

implementação, monitoramento das políticas públicas, trazendo novas perspectivas 

para o trabalho profissional, como a inserção na gestão das políticas sociais. 

Estas novas requisições apontam desafios à construção e consolidação do 

Projeto Ético-Político do Serviço Social, na medida em que, impõem limites à atuação 

dos/as assistentes sociais através da requisição de competências para atender aos 

interesses do capital, desvinculando-o do que preconiza e baliza a profissão, 

comprometida com a cidadania numa perspectiva de liberdade e a emancipação 

humana, que difere do conceito de cidadania sob a ótica burguesa. São desafios de 

ordem teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política, e cabe ao profissional 

imprimir a direção à ação, sempre pautada na defesa de políticas públicas com caráter 

universalizante e não focalizado à extrema pobreza, ao atendimento pontual e 

emergencial, determinado pelos preceitos neoliberais. 

 Os/as assistentes sociais, dessa forma, deparam-se com desafios e também 

possibilidades no seio da profissão, com destaque ao crescimento dos espaços sócio- 

ocupacionais que requisitam à sua intervenção, haja vista o agravamento da questão 

social. 
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Exemplo desse crescimento tem sido evidenciado pela institucionalização da 

política de assistência social e a criação do SUAS desde 2005, em que muitos postos 

de trabalho são abertos aos assistentes sociais e temos como indicador desse 

aumento, a expansão dos CRAS.  

Segundo o site MDS através de Censo SUAS de 2012, existiam no Brasil 7.901 

CRAS ativos até o referido ano. Levando em consideração que cada CRAS conta com 

no mínimo 01 assistente social, mais de 7 (sete) mil vínculos empregatícios 

(especificamente 15.062) foram gerados só na proteção social básica.  

Já na proteção social especial, destinada a indivíduos com direitos violados e 

com vínculos familiares rompidos, são ofertados serviços em mais de 2 (dois) mil 

Centros de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), de acordo com 

dados do Censo SUAS de 2012. Além disso, há a inserção de assistentes sociais nas 

secretarias municipais de assistência social, nos Centros POP (direcionado à 

população em situação de rua), nas coordenações da proteção social básica e 

especial e na vigilância socioassistencial.29 

Em relação ao tipo de vínculo empregatício, o Censo SUAS realizado no ano 

de 2012 mostra que existem diversos tipos de vínculos, com o predomínio para o 

servidor estatutário e o servidor temporário. Apesar de ser um dado que abrange todas 

as categorias, percebemos que o trabalho temporário é predominante na assistência 

social e atinge diretamente os/as assistentes sociais. Como consequência, temos 

vínculos empregatícios fragilizados, por contratos, que geralmente se encerram em 

curto prazo e que não possuem garantias trabalhistas. Dentro das relações de 

trabalho, os parâmetros institucionais que se colocam ao trabalho do/a assistente 

sociais determinam a condução das ações desse profissional, inserido no contexto 

das relações complexas de trabalho, contudo corroboramos com a seguinte afirmação 

de Iamamoto ():  

 

A consideração unilateral das imposições do mercado de trabalho 
conduz a uma mera adequação do trabalho profissional às exigências 
alheias, subordinando à profissão ao mercado e sujeitando o 
assistente social ao trabalho alienado. Resguardar a relativa 
autonomia na condução do exercício profissional supõe potenciá-la 

                                                           
29 O entendimento de Vigilância Socioassistencial apresentado no documento que versa sobre as suas 
bases conceituais, direciona à compreensão de que esta deve necessariamente, organizar-se para 
“prover informações, análises e indicadores referentes aos riscos e eventos diretamente relacionados 
às competências da política de Assistência Social.” (p.2) 
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mediante um projeto profissional coletivo impregnado de história 
embasado em princípios e valores radicalmente humanistas, com 
sustentação em forças sociais reais que partilham de um projeto 
comum para a sociedade (p. 219). 

 
 

 Nessa perspectiva, a profissão inserida no SUAS é condicionada pelas 

relações institucionais postas, porém não podemos unilateralizar o pensamento de 

que as imposições do mercado de trabalho deve conduzir uma mera adequação do 

exercício da profissão às exigências postas. Acrescentamos também, que tampouco 

devemos enxergar as instituições como obstáculo ao exercício profissional, já que por 

meio delas, o profissional é capaz de atender as demandas da classe trabalhadora 

apresentadas. 

Ainda sobre o SUAS, é inegável que com a inauguração deste sistema, criado 

a partir das deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência Social, 

possibilitou a organização dos serviços socioassistenciais de forma descentralizada 

nas três esferas do governo (união, estado e municípios), de modo que aprimorasse 

a oferta dos serviços de acordo com o que demanda a PNAS de 2004, que objetiva: 

 
 

1)   Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social 
básica e/ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles 
necessitarem; 

2)   Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos 
específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços 
socioassistenciais básicos e especiais,em áreas urbana e rural; 

3)   Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham 
centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e 
comunitária (PNAS, 2004). 
 

 
 

Assim, dentro do sistema, novas formas de gestão trabalho são postas sob a 

perspectiva de aumentar a qualidade dos serviços socioassistenciais ofertados à 

comunidade.  

Com a aprovação da NOB/SUAS e posteriormente da Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos (NOB/RH/SUAS), nota-se uma tentativa de maior 

organização e normatização do trabalho. O texto da NOB, a mais recente aprovada 

em 2012, versa sobre as normatizações do trabalho dos profissionais que atuam no 

âmbito do SUAS e no capítulo XIII, no artigo 109, consta que “a gestão do trabalho 

compreende o planejamento, organização e a execução das ações relativas à 
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valorização do trabalhador e à estruturação do processo de trabalho institucional” 

(NOB/RH/SUAS, 2012).  

Ainda nesse sentido, a NOB/RH/SUAS (2012) no parágrafo 1º do mesmo 

artigo, tem-se a compreensão que a valorização e a desprecarização das condições 

e relações de trabalho se darão com medidas, tais como:  

 
 

                                     I - a realização de concurso público; 
II - a instituição de avaliação de desempenho; 
III - a instituição e implementação de Plano de Capacitação e 
Educação Permanente com certificação; 
IV - a adequação dos perfis profissionais às necessidades do SUAS; 
V - a instituição das Mesas de Negociação; 
VI - a instituição de planos de cargos, carreira e salários (PCCS); 
VII - a garantia de ambiente de trabalho saudável e seguro, em 
consonância às normativas de segurança e saúde dos trabalhadores; 
VIII - a instituição de observatórios de práticas profissionais (BRASIL, 
2012, p. 46-47). 

 

 
A NOB, entretanto, se materializa em um contexto adverso às condições de 

trabalho que vêm sendo observadas na assistência social, pois o que se constata 

através da literatura existente e dos relatos de experiências profissionais dentro desta 

política são várias questões relacionadas à má qualidade dos serviços ofertados 

devido a fatores como, a falta de condições adequadas de funcionamento; 

desvalorização dos recursos humanos que pode ser expressa em vínculos de trabalho 

temporário ou parcial, por projeto, por serviço prestado, sem garantia de direitos 

trabalhistas; desvios de função; falta de capacitação permanente e continuada. 

Tais questões apontadas acima resultam na rotatividade dos trabalhadores, o 

que acarreta prejuízos na oferta dos serviços socioassistenciais e aos próprios 

trabalhadores que integram a política, dada a dificuldade na apreensão de 

“instrumentos, legislações, experiências e mecanismos que revelam a complexidade 

do sistema” (COUTO; PRATES et al, 2011, p. 232) e que requer, desta forma, uma 

continuidade. 

Ademais, no Brasil, os reflexos de assistencialismo, do clientelismo (relação 

que enxerga a assistência social não como um direito, mas sim como um favor); 

relações de nepotismo, e consequentemente do primeiro-damismo30 (tal como 

                                                           
30 O “primeiro-damismo” é uma expressão utilizada para caracterizar a inserção da primeira-dama 
(esposa do prefeito) na gestão da política de assistência social. Não sendo esta temática foco de nosso 
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apontamos no capítulo anterior), desde o seu processo de formação social que 

segundo Oliveira (2009, p. 121) é “perpassado por relações que privilegiam o favor, o 

clientelismo, o paternalismo e a privatização do público”, e ainda persistentes na 

atualidade, insere nos serviços sujeitos nem sempre qualificados a atuar na política, 

em geral sem conhecimento teórico e técnico-operativo, são chamados a atuar nos 

cargos de chefia, gestão e coordenação, pois fazem parte de um quadro de cargos 

criados em comissão ou por indicação. 

Fato este comumente observado nos municípios brasileiros, as práticas 

assistencialistas muitas vezes em troca de votos, a exemplo da entrega de peixes, 

cestas básicas, óculos e próteses dentárias, material de construção, principalmente 

no período eleitoral como forma de obter votos sempre sob a perspectiva de benefícios 

eventuais.  

Vale ressaltar que a entrega de benefícios eventuais, previsto pelas LOAS (art. 

22), muitas vezes são confundidos com troca de favores e/ou como assistencialismo 

e não como direito que assiste à população tais demandas. A referida legislação 

através da aprovação da Resolução nº 39 do Conselho Nacional da Assistência Social 

(CNAS), expõe que não são provisões da política de assistência social os itens 

referentes “a órteses e próteses, cadeiras de roda, muletas, óculos, leites e dietas de 

prescrição especial e fraldas descartáveis para pessoas que têm necessidade de uso 

e outros itens inerentes à área de saúde”. 

Relacionado ao processo de implementação dos CRAS, estes caracterizados 

por serem dispositivos da política de assistência social que mais se aproxima dos 

usuários, pois se localiza nas capilaridades dos territórios, dota a assistência social 

de novas prerrogativas já que possibilitou uma maior aproximação com as famílias em 

situação de pobreza.31 

 É a partir da acolhida que a comunidade se insere nos Serviços de Convivência 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV) ofertados pelo Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família (PAIF), que segundo a Tipificação Nacional de Serviços 

                                                           
estudo, sugerimos para aprofundamento as análises de Iraildes Caldas Torres contidas na obra 
intitulada “As Primeiras-damas e a assistência social: as relações de gênero e poder”. 
31 De acordo com a PNAS (2004) O princípio da territorialização possibilita orientar a proteção social 
de Assistência Social: I) na perspectiva do alcance de universalidade de cobertura entre indivíduos e 
famílias, sob situações similares de risco e vulnerabilidade; II) na aplicação do princípio de prevenção 
e proteção, nas ações de Assistência Social; III) no planejamento da localização da rede de serviços, 
a partir dos territórios de maior incidência de vulnerabilidade e riscos. (p. 91). 
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Socioassistenciais, deve ofertar os serviços da proteção social básica, que se constitui 

pelo atendimento as famílias que se encontram em “vulnerabilidade social”32, mas que 

ainda não possui vínculos familiares rompidos. O CRAS, portanto, é responsável pela 

oferta da proteção social básica e na execução de serviços de fortalecimento de 

vínculos que atendem toda a família, que pode ser para crianças, jovens e idosos. 

Através da acolhida e juntamente com a inserção das famílias nas atividades 

dos CRAS, pode-se encaminhar os indivíduos para acesso a diversas políticas 

intersetoriais, como a educação e saúde. Os técnicos de referência dos CRAS 

também são responsáveis pelos encaminhamentos às famílias para os serviços da 

proteção social especial, quando os vínculos famílias se encontram rompidos e os 

direitos violados. 

A equipe de referência do CRAS é composta prioritariamente por assistentes 

sociais, e preferencialmente por psicólogos, além de técnicos de nível médio que dão 

suporte a equipe, tais como auxiliares administrativos, que são requisitados de acordo 

com o porte do município, como sintetizado no quadro que se segue: 

 

Quadro 3 - Demonstrativo das equipes de referência previstas pela NOB/RH/SUAS 

Porte do 

município 
Pequeno Porte I Pequeno Porte II 

Porte 

Médio 

Grande 

Porte 
Metrópole 

Equipe 

de 

referência 

2 técnicos de 

nível médio e 2 

técnicos de 

nível superior, 

sendo 1 

assistente social 

e outro 

preferencialmente 

psicólogo 

3 técnicos de 

nível médio e 3 

técnicos de 

nível superior, 

sendo 2 

assistentes 

sociais e 

preferencialmente 

1 psicólogo. 

4 técnicos de nível médio e 4 

técnicos de nível superior, 

sendo 2 assistentes sociais, 1 

psicólogo e 1 profissional que 

compõe o SUAS. 

As equipes de referência do CRAS devem ter um coordenador, de 

nível superior. 
Fonte: site do MDS, disponível em: www.mds.gov.br. Acesso em agosto de 2013. 

                                                           
32 Colocamos entre aspas a expressão “vulnerabilidade social”, pois corroboramos que na maioria das 
vezes, esse conceito contido nos documentos normativos da política de assistência social pode estar 
atrelado ao entendimento da questão da pobreza descolado de determinantes, como não-resultante 
das desigualdades sociais encontradas na contradição entre capital e trabalho. São nomenclaturas que 
surgem para camuflar a realidade da questão social, em que a pobreza é vista com naturalização.  
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De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS), os profissionais que atuam nos CRAS são responsáveis por, dentre outras 

atribuições: recepção e acolhimento de famílias, seus membros e indivíduos em 

situação de vulnerabilidade social; oferta de procedimentos profissionais em defesa 

dos direitos humanos e sociais e daqueles relacionados às demandas de proteção 

social de Assistência Social; vigilância social; produção e sistematização de 

informações que possibilitem a construção de indicadores e de índices territorializados 

das situações de vulnerabilidades e riscos que incidem sobre famílias/pessoas nos 

diferentes ciclos de vida.  

E ainda como atribuições e demandas são colocadas, o conhecimento das 

famílias referenciadas e as beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

e do Programa Bolsa Família; o acompanhamento familiar em grupos de convivência, 

serviço socioeducativo para famílias ou seus representantes; acompanhamento dos 

beneficiários do Bolsa Família, em especial das famílias que não estejam cumprindo 

as condicionalidades; das famílias com beneficiários do BPC; na avaliação social e do 

INSS. (Orientações técnicas do MDS). 

Portanto, como evidenciado acima, a acolhida, o acompanhamento das famílias 

inseridas nos serviços são realizados nos CRAS, através do/as técnicos de referência, 

sendo o serviço referência e porta de entrada das famílias em situação de pobreza 

para a rede socioassistencial. 

 Além disso, é realizado o acompanhamento às famílias que contém membros 

que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) – benefício concedido pela 

política de assistência social a idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência 

incapacitante que não possuem meios de subsistência, ou seja, que comprovem a 

situação de pobreza. 

 Todas as atividades realizadas pelos técnicos de referência, bem como a 

inclusão de novas famílias nos serviços, são contabilizadas e expostas nos relatórios 

mensais de atendimento, que exprimem a lógica do produtivismo, pois os recursos 

repassados de fundo a fundo (instância Federal para os municípios) advêm do volume 

de atendimentos realizados, em outros termos, quanto mais famílias forem atendidas, 

maior será o repasse de recursos. Dessa maneira, há a sobrecarga de trabalho aos 

assistentes sociais e demais categorias, pois a prerrogativa de alta quantidade de 



83 

 

atendimentos em um menor tempo preconiza o atendimento aligeirado e imediato. No 

município de Mossoró/RN, os/as profissionais expõem em suas falas que apesar da 

expansão da assistência ter sido positiva, o trabalho do/a assistente social se 

precariza, e as condições apresentadas não são favoráveis ao atendimento. Apenas 

uma profissional relatou que a demanda era “tranquila”, como segue trecho de sua 

fala:  

Depois que eu cheguei aqui o volume (de atendimentos) é tranquilo, 
dá pra gente ir levando, atendendo tranquilamente (AS04).  

 

Essa afirmações se contrapõem visto no cotidiano institucional, quando 

percebemos dentro do processo de vivência profissional neste campo, que muitas são 

as atribuições e demandas aos dos técnicos de referência dos CRAS, devendo estes, 

portanto, ter condições adequadas de trabalho, com constantes capacitações 

continuadas, com vínculos de trabalho efetivos que proporcionem estabilidade ao/a 

servidor/a. 

Os/as profissionais que estão inseridos nos CRAS sofrem os reflexos da 

precarização do trabalho existente na política de assistência social na medida em que 

encontram situações adversas, como as descritas acima, no plano cotidiano de 

atuação. Assim, como é possível atender as demandas da classe trabalhadora, com 

condições precárias?  

Os aparatos normativos da política de assistência social, a exemplo da 

NOB/RH/SUAS, tem como pressupostos básicos a valorização do trabalhador/a, seja 

através de planos de cargos, carreiras e salários, seja através da promoção da 

estabilidade desses trabalhadores na realização de concursos públicos. 

Temos em vista que, a norma de recursos humanos da política de assistência 

social e suas prerrogativas, encontram dificuldades e limites na sua 

operacionalização, haja vista que, em um panorama de precarização do trabalho 

extensivo às várias categorias profissionais do SUAS, o que se observa são as 

precárias condições em que o exercício profissional se efetiva através da rotatividade 

dos trabalhadores, de contratos por projetos ou programas, o que implica na 

instabilidade no serviço público e na descontinuidade nos serviços. 

Pensar, dessa forma, o trabalho do assistente social junto a esta realidade da 

política de assistência no Brasil contemporâneo, nos leva a considerar que este 

trabalho só pode ser materializado quando várias dimensões presentes no cotidiano 
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profissional - que não podem ter apenas como parâmetro os documentos 

institucionais, mas reconhecemos a importância destes na apreensão de 

determinados elementos para o trabalho com famílias, jovens, idosos, trabalho infantil 

e diversos grupos intergeracionais – são balizadoras da defesa de um sistema de 

proteção mais amplo.  

 Essas dimensões não podem, portanto, ser entendidas sem analisarmos o 

contexto da assistência social no Brasil, os entraves que a própria categoria tem 

levantado na defesa da Seguridade Social e em particular da assistência social 

enquanto política garantidora de direitos em detrimento da perspectiva de favor. 

 Assim, analisar as competências profissionais no âmbito do SUAS, perpassa o 

entendimento que essas competências não se resumem aos documentos 

institucionais e normativos desse sistema, mas encontra no próprio projeto 

profissional, nas competências e atribuições privativas do/a assistente social e no 

código de ética profissional caminhos para a atuação profissional balizada pela defesa 

de valores centrais para a categoria e pela direção que o profissional imprime à sua 

ação. 

 Nesse sentido, os desafios do Serviço Social no embate à precarização do 

trabalho reside na superação de alguns limites concernentes à conjuntura em que se 

materializa o exercício profissional.  

 Isto posto, a cultura profissional, nos enviesa pelos rumos de que a profissão 

está ancorada no saber-fazer, ou seja, instrumentalizada e voltada para a intervenção. 

É nessa perspectiva, que corroboramos com Mota (2008) que:   

 
Esta lógica está na base do pensamento instrumental e empirista, 
desenvolvendo-se em detrimento de qualquer operação teórica que vá 
além da manipulação imediata de aspectos do cotidiano e da dinâmica 
reprodutiva das relações sociais. (p. 193) 

 

Com essa afirmação podemos perceber que o trabalho do/a assistente social 

possui uma dimensão para além dos aparatos instrumentais/técnicos-operativos, e 

que supera as ações baseadas no pragmatismo e no fragmentário. 

Se assim pensássemos estaríamos corroborando para as tendências que se 

ancoram nas teorias pós-modernas que se ocupa do fragmento, do imediato, próprios 

dos processos de flexibilização do trabalho, que exige cada vez mais respostas 
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imediatas profissionais sem questionar a totalidade em que os sujeitos estão 

inseridos. 

De fato, queremos com isso colocar que, a atuação profissional dos/as 

assistentes sociais se ancora em uma perspectiva dialética e a aproximação no bojo 

da profissão com a teoria crítica, refuta essas visões da realidade embasada no 

fragmento do cotidiano. Portanto, a profissão enfrenta embates na atuação 

profissional que está permeadas por desafios de ordem teórico-metodológica e que 

se põe para além do conhecimento superficial da realidade.  

É importante antes de adentrarmos nas condições em que o trabalho do/a 

assistente social se efetiva na assistência social, elencar esses desafios no 

conhecimento da realidade, corroborando com o pensamento desenvolvido por Mota 

(2008), em que a autora nos aponta que “a mera organização de dados e registros 

não garante o desenvolvimento de um processo sistemático de investigação e 

produção do conhecimento sobre a realidade que orientem novas proposições à 

Política de Assistência” (p. 194). 

 Assim, não é possível encontrarmos apenas nos documentos do SUAS, ações 

que orientem as ações profissionais, pois como afirma Mota (2008), deve-se:  

 
 
Estabelecer articulações e construir referências teórico-metodológicas 
e técnico-operativas que busquem romper com as visões e 
abordagens fragmentárias dos riscos e vulnerabilidades em prol de 
uma intervenção qualificada, crítica e politicamente comprometida (p. 
195) 

 

 

Em outras palavras, ao empreendermos os nossos esforços em uma análise 

dos documentos que foram elaborados com implementação do SUAS inclusive da 

NOB/RH/SUAS, queremos com isso afirmar e reconhecer que não só esses 

documentos nos trarão respostas, mas que análise da totalidade em que a classe 

trabalhadora está inserida, dentro de múltiplos determinantes é imprescindível diante 

desse processo. 

Diante disso, encontramos nos parâmetros para a atuação dos assistentes 

sociais na assistência social, ao qual se propõe dar um norte e imprimir às ações 

profissionais no âmbito da política, não como um manual do trabalho profissional, mas 
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como documento que aponta dimensões imprescindíveis ao exercício profissional, a 

saber:  

 

Apreensão crítica dos processos sociais de produção e reprodução 
das relações sociais numa perspectiva de totalidade; análise do 
movimento histórico da sociedade brasileira, apreendendo as 
particularidades do desenvolvimento do Capitalismo no país e as 
particularidades regionais; compreensão do significado social da 
profissão e de seu desenvolvimento sócio-histórico, nos cenários 
internacional e nacional, desvelando as possibilidades de ação 
contidas na realidade; identificação das demandas presentes na 
sociedade, visando a formular; respostas profissionais para o 
enfrentamento da questão social, considerando as novas articulações 
entre o público e o privado (p. 18, 2011). 

 

  

 A dimensão crítica e em sintonia com as relações sociais no contexto e 

particularidade do capitalismo no Brasil, numa perspectiva de totalidade, portanto, 

direciona a ação profissional nas respostas as demandas postas dentro de uma 

realidade dinâmica.  

 Nesse sentido, o trabalho do/a assistente social se efetiva para além das 

condições de trabalho materiais e físicas e apreender essas condições requer uma 

análise crítica do contexto ao qual a profissão está condicionado. O conjunto de 

profissionais entrevistados nessa pesquisa, expuseram as suas concepções sobre as 

condições de trabalho no contexto expansivo da política de assistência social: 

 
Não vou dizer que não existe nenhuma condição de trabalho. Isso é 
uma inverdade. Não é o ideal, é insuficiente para  a gente desenvolver 
as atividades [...] a questão do transporte, por exemplo é um ponto 
chave. (AS01) 
 
A primeira vez que vim aqui, gostei muito do espaço. Achei que o 
CRAS tem um bom espaço para trabalhar com os grupos. Mas, por 
exemplo, as paredes têm muita rachadura, muito cupim. (AS02) 
 
A característica da assistência em si, essa política é colocada um 
pouco de lado, no canto da Seguridade Social e a assistência acaba 
sendo colocada de lado nos recursos financeiros. Isso 
consequentemente vai afetar na nossa condição de trabalho, e a 
questão dos recursos materiais, nós não temos recurso para trabalhar. 
(AS05) 
 
As condições de trabalho são totalmente limitadas. A gente não tem 
condições institucionais, nem físicas, nem de recursos para efetivar o 
trabalho. (AS06) 
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 Assim, as condições de trabalho devem atender a um conjunto de elementos 

centrais e que não se dissociam entre si, que não se resumem à condições de 

infraestrutura, tais como as apresentadas pelos depoimentos profissionais. Esses 

elementos incluem desde as condições materiais, físicas, éticas e técnicas33, as 

competências profissionais da própria categoria, em sintonia com o projeto ético-

político e a própria forma da gestão dos/as trabalhadores do SUAS, expressa 

principalmente pela NOB/RH/SUAS dentro de um intenso contexto de precarização 

do trabalho. Como nos alude Raichelis (2010), com grifos da autora:  

 

A situação do trabalho e dos trabalhadores na assistência social é que 
não se trata apenas de questões relacionadas à gestão do trabalho, 
mas fundamentalmente dos modos de organização do trabalho na 
sociedade capitalista contemporânea, e das condições concretas em 
que se realiza, particularmente nas políticas sociais (p. 763). 

  

 Ao definirmos estas dimensões principais para materialização do trabalho do/a 

assistente social não queremos afirmar que as condições de trabalho se reduzem a 

estes pressupostos, tendo em vista a amplitude do processo de precarização do 

trabalho profissional, contudo focaremos as nossas análises a partir desses 

embasamentos. 

 Com relação as condições éticas e técnicas do trabalho profissional, temos a 

compreensão da relevância do estabelecimento de uma norma para a garantia de 

condições e preceitos contidos no próprio Código de Ética Profissional, em outras 

palavras, a resolução do CFESS 493/2006, estabelece que o exercício profissional 

deva ser realizado com condições éticas e técnicas adequadas, em que são 

observadas o local de atendimento com espaço adequado para abordagens 

individuais e coletivas (art. 1), com iluminação e ventilação adequada; estabelece que 

o atendimento deve ser realizado de maneira sigilosa e prevê ainda que, o material 

deve ser guardado em local reservado (CFESS, 2006). 

 Além disso, é importante salientarmos que estas condições éticas e técnicas 

não podem ser consideradas não forem observados: o respeito aos direitos, princípios 

e valores ético-políticos profissionais estabelecidos nas regulamentações 

profissionais (CFESS, 2011). 

                                                           
33 A resolução do CFESS 493/2006 dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício 
profissional do/a assistente social. 
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 Em relação as competências profissionais, temos a profissão de Serviço Social 

balizada pelo projeto ético-político profissional, com uma direção social ancorada na 

aproximação de lutas e movimentos sociais, em defesa da classe trabalhadora, e que 

busca enfrentar os desafios contemporâneos e que sinaliza para a afirmação dos 

valores contidos no projeto ético-político profissional. É regulamentada através da Lei 

8.662/93 com atribuições privativas e competências do/a assistente social, que são 

pressupostos da atuação profissional, mas que exige do/a assistente social a 

apreensão de competências mais específicas na particularidade da política de 

assistência social, tendo em vista os processos de mudanças aos quais a política 

passou ao longo da sua trajetória no Brasil. 

  Portanto, concordamos e reafirmamos que ainda que levemos em 

consideração que as ações do profissional não devam ser tipificadas por um 

documento ou norma da assistência social, temos em vista que é imprescindível a 

compreensão das “funções da Política de Assistência Social, com tradução técnico-

política para os/as usuários/as do SUAS, nos trabalhos com famílias, indivíduos, 

grupos e movimentos sociais” (CFESS, 2011). 

 Nesses termos, a percepção de como na atualidade a política de recursos 

humanos (NOB/RH/SUAS) vem gerenciando o trabalho no SUAS é um ponto 

importante a ser analisado, já que partimos do pressuposto que com a criação dessa 

normativa há a proposta de valorização do conjunto de trabalhadores do sistema 

através da definição princípios para a gestão dos/as trabalhadores/as.  

 No entanto, partimos do entendimento que o crescimento de postos de trabalho 

no âmbito do SUAS não significa a qualidade do trabalho, com carga horária 

compatível, com a reserva de momentos para estudos individuais coletivos e 

planejamento em equipe. A desvalorização também é expressa pelos baixos 

proventos que a categoria recebe, incompatível com a alta demanda a ser atendida. 

 Nos CRAS, onde a proteção social básica se realiza, a precarização do trabalho 

é evidente, falta capacitações continuadas, os rendimentos estão defasados, a 

submissão a contratos temporários e processos seletivos por tempo determinado. No 

tocante as condições físicas, estas podem ser percebidas na falta de estrutura dos 

prédios, salas com capacidade de atendimento menor que a demanda, sem ventilação 

e sem adequações necessárias para o funcionamento. 
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Essas colocações nos permitem concluir que os/as assistentes sociais 

brasileiros deparam-se na contemporaneidade com novos desafios na materialização 

do projeto ético-político, pois os novos rumos de atuação profissional; as condições 

de mercado de trabalho; as formas que as políticas sociais estão configuradas no 

contexto de hegemonia do capital financeiro e do Estado mínimo impõem contradições 

no exercício profissional e, enfim, à concretização e acesso aos direitos sociais pelo 

conjunto da classe trabalhadora.  

 Diante dessas prerrogativas, como o/a assistente social percebe a precarização 

do trabalho profissional nesse contexto socialmente determinado, e como o projeto 

ético-político vem sendo materializado, quais os desafios e possibilidades diante da 

gestão do trabalho no SUAS, expressa pela NOB/RH principalmente, são inquietações 

relevantes a serem observadas no contexto da política local de Mossoró/RN. 

 

4.1 AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL EM MOSSORÓ-RN 

 

 As condições de trabalho nesta pesquisa serão analisadas a partir da 

apreensão do movimento real e dialético, para além da aparência apresentada pelos 

fenômenos. É um movimento que nos permite a compreensão de um contexto de 

condições e relações de trabalho adverso, impregnado de limites e possibilidades 

profissionais.  

 Para tanto, temos delimitado como afirmado anteriormente, alguns parâmetros 

de análise, tendo em vista a amplitude dada do que chamamos de condições de 

trabalho. 

 Nesse sentido, analisaremos essas condições postas aos assistentes sociais 

estabelecendo alguns critérios, como:  as condições físicas e materiais dispostas; as 

condições éticas e técnicas para a materialização do trabalho profissional; as relações 

de trabalho e a concepção dos profissionais acerca da proposta de valorização do 

trabalho, posta pela gestão do SUAS dentro de um contexto de precarização do 

trabalho. Além disso, buscamos também identificar os limites e possibilidades do 

exercício profissional no contexto expansivo da política de assistência social, como 

um importante determinante para as análises empreendidas nesta pesquisa. 
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4.1.1 Perfil profissional dos sujeitos entrevistados 

  

 Ao analisarmos o perfil profissional dos assistentes sociais sujeitos desta 

pesquisa, ainda que dentro de um recorte da realidade, não abrangendo todos os 

profissionais que integram os CRAS no município, temos que: foram entrevistados/as 

06 assistentes sociais, sendo 05 mulheres e 01 homem, o que confirma que a 

profissão é eminentemente feminina, formada em sua maioria por mulheres, o que 

ainda é um estigma dentro da profissão e pode ser confundido com vocação e dom, 

pois historicamente as mulheres eram vistas como dóceis e frágeis, que praticam a 

benevolência, ou seja, dotada de uma imagem que carregava consigo o sentimento 

de ajuda ao próximo, sendo que o atendimento à população empobrecida nos 

primórdios do Serviço Social se dava por meio desse processo de caridade e ajuda 

mútua. 

 

Gráfico 1 - Demonstrativo dos sujeitos de pesquisa de acordo com o sexo 

Fonte: coleta direta de dados pela autora. 

 Além de ser majoritariamente feminina, com relação ao tipo de vínculo 

empregatício, temos nos profissionais entrevistados/as em sua maioria com vínculo 

efetivo (05) e apenas (01) que faz parte de um processo seletivo realizado no 

município no ano de 2010. Esse dado mostra que houve a inserção dos profissionais 
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efetivos, mediante a convocação dos/as aprovados/as no último concurso público no 

ano de 2013.  

Gráfico 2 - demonstrativo sobre o tipo de vínculo empregatício 

 

Fonte: coleta direta de dados pela autora. 

 

 Relacionado a distribuição da carga horária semanal, a assistente social do 

processo seletivo, trabalha 30h, o que difere dos demais profissionais efetivos que 

cumprem a carga horária de 20h semanais; destes, 05 profissional possuíam apenas 

um vínculo empregatício e 01 possuía outro vínculo empregatício, corroborando para 

a percepção de que apesar da carga horária ser abaixo do que preconizado na Lei 

12.317 (30h semanais) os/as assistentes sociais, ainda assim, buscam outro vínculo 

profissional em decorrência da garantia de condições materiais de subsistência, haja 

vista o baixo salário pago, que no município não chega a 03 (três) salários mínimos.  
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Gráfico 3 - Demonstrativo do percentual de distribuição da carga horária semanal 

dos sujeitos da pesquisa

 

Fonte: elaboração coleta direta de dados pela autora. 

  

 O ano de conclusão da graduação nos mostra que os/as assistentes sociais 

entrevistados/as fazem parte de uma vanguarda profissional, pois todos eles 

concluíram o curso dos anos 2000 em diante, 01 (um) concluiu no ano 2009; 01 (um) 

no ano de 2010; 01 (um) 2011; 01 (um) no ano de 2012; 02 no ano de 2013; 01 no 

ano de 2014. 

Gráfico 4 - Demonstrativo do percentual do ano de graduação dos sujeitos 

entrevistados 
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Fonte: coleta direta de dados pela autora. 

  

 Desse modo, fica visível a inserção de assistentes sociais recém-graduados no 

mercado, e os próprios/as profissionais colocaram que o concurso público foi uma via 

de acesso ao mercado de trabalho já que é muito difícil a absorção de profissionais 

sem experiência e com o concurso não houve essa exigência.  

 Relataram ainda, as dificuldades de apreensão da política de assistência social, 

e como afirmou a AS03, não há disciplinas específicas na graduação que tratem das 

normativas da política de assistência social. Podemos afirmar que a concepção da 

profissional é de que encontra-se nas normativas da política um horizonte do trabalho 

do/a assistente social, porém tecemos a crítica de que dentro do processo de 

formação profissional, em conjunto com o nosso projeto ético-político, devemos ter 

uma atuação crítica e comprometida com a classe trabalhadora e que a apreensão 

dos documentos institucionais é relevante na medida em que possibilita uma maior 

aproximação dos elementos que compõe a política, mas não constitui somente o foco 

da atuação profissional. 

 É claro que, em virtude dessa problemática apontada pela profissional, surge 

uma outra questão, a falta de capacitação continuada para os profissionais que 

compõe a política pública de assistência social, 01 afirma que a secretaria de 

assistência social sempre promove eventos de capacitação; 01 afirma que  participou 

esse ano apenas do CapacitaSUAS, promovido pelo Governo Federal, porém não foi 

no período de atuação no município de Mossoró; os outros sujeitos entrevistados/as 

afirmaram que ainda não tiveram capacitações realizadas pelo próprio município e 

que também ainda não tiveram acesso à gestão para reunião e planejamento de 

atividades desde que foram convocados, porém estavam buscando por si sós a 

capacitação continuada através de estudos individuais. 

 

4.1.2 Apreensão das condições de trabalho físicas, éticas, técnicas em que se 

materializa o trabalho do/a assistente social 

 

4.1.2.1 Identificação institucional 
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 Ao estudarmos os espaços sócio ocupacionais dos assistentes sociais na 

contemporaneidade, percebemos os diversos processos de trabalho em que esses 

profissionais estão inseridos como trabalhadores/as assalariados/as dependente das 

instituições que os empregam, pois apesar da profissão ser reconhecida como liberal 

no Brasil, ela não possui esse status já que o exercício profissional é condicionado 

pelo contexto societário e consequentemente pelas relações e condições de trabalho 

institucionais apresentadas.  

 Nesse sentido, Iamamoto (2008) ao afirmar que o exercício profissional dos 

assistentes sociais possui condições tanto externas (aquelas que independem da 

vontade dos sujeitos que ali atuam, como por exemplo, condições materiais, físicas e 

os instrumentais e recursos disponíveis) quanto pelo condicionantes internos (aqueles 

referente a formação profissional própria dos assistentes sociais). Nesse sentido, 

analisaremos neste item, os condicionantes externos que são colocados aos 

assistentes sociais dentro da política de assistência social.  

 Ainda nessa mesma linha de pensamento, Raichellis (2011) alude que são as 

instituições empregadoras que fornecem os meio necessários para o desenvolvimento 

do trabalho profissional na medida em que definem as demandas e as condições nas 

quais são exercidas as atividades profissionais, quais sejam, “a jornada de trabalho, 

salário, intensidade e metas de produtividade” (p. 428). Afirma ainda também que os 

organismos empregadores definem o objeto a qual se debruçará a intervenção 

profissional: a questão social a ser trabalhada.  

 Assim, concordamos com o posicionamento da Iamamoto (2009) quando ela 

afirma que verifica-se uma “tensão entre trabalho controlado e submetido ao poder do 

empregador, as demandas dos sujeitos de direitos e a relativa autonomia do 

profissional para perfilar seu trabalho” (p. 354, grifos da autora), percebendo que o 

profissional é dotado de uma relativa autonomia dentro das instituições empregadoras 

na medida em que também dependem dos meios institucionais. 

 Ressaltamos que, os espaços ocupacionais observados são os da proteção 

social básica de Mossoró, especificamente os CRAS, aos quais são lócus 

privilegiados de atuação profissional, pois de acordo com uma pesquisa realizada no 

CFESS em 2005, o setor público é ainda o que mais emprega assistentes sociais 
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(40,97%)34. Nesse sentido Raichelis (2009) pondera que “é o próprio Estado o grande 

impulsionador da profissionalização do assistente social, responsável pela ampliação 

e constituição de um mercado de trabalho nacional” (p. 380). Nesse sentido, 

percebemos o setor estatal como um dos maiores empregadores dos/as assistentes 

sociais, ainda que a conjuntura adversa de mudanças na relação entre Estado e 

sociedade civil tenha trazido consigo uma intensificação da precarização do trabalho 

profissional, tais como o aumento das terceirizações no setor público; a 

mercantilização das políticas sociais e também nas formas de contratação dos 

profissional, que estão cada vez se constituindo por vínculo mais fragilizados. Partindo 

dessa perspectiva, como afirma Raichellis (2011):  

O processo de [...] institucionalização da profissão na divisão social e 
técnica do trabalho que circunscreve as condições concretas para que 
o trabalho do assistente social ingresse no processo de 
mercantilização e no universo do valor e da valorização do capital, 
móvel principal da sociedade capitalista. (p.424) 

 

 Desse modo, o trabalho do assistente social, inserido nas diversas esferas de 

atuação profissional sofre os reflexos das condições postas para a materialização 

deste trabalho, como afirmamos anteriormente e ainda corroborando com Raichellis 

(2011) o trabalho do/a assistente social só pode ser se concretizado quando se dispõe 

dos meios institucionais, sejam recursos financeiros, humanos, materiais.  

 Os espaços aos quais nos propomos a análise se constituem em 06 

instituições, localizadas nas 04 zonas de Mossoró:  Costa e Silva, Abolição IV, 

Quixabeirinha, Independência, Redenção e Bom Pastor, destes, sendo 03 (três) 

localizados na Zona Oeste, 01 (um) na Zona Norte, 01 (um) na Zona Sul e 01 (um) na 

Zona Leste.  

 Com relação às condições físicas, percebemos através da observação 

sistemática e dos registros de imagens para dar melhor visibilidade às nossas 

afirmações, prédios com amplo espaço para a realização de atividades em grupo; 

                                                           
34 É evidente a necessidade de atuação desses dados pois o número de assistentes sociais tem 
aumentando, que segundo dados do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) apud Berhing 
(2011), em 2006, havia 65 mil assistentes sociais registrados nos Cress; em março de 2011 esse 
número havia saltado para 102 mil. Ou seja, em cinco anos ocorreu um crescimento de 56% de 
profissionais inseridos no mercado de trabalho, resultado também da expansão dos cursos de 
Educação à Distância, dentro de um contexto de mercantilização do ensino superior trazendo graves 
consequências ao corroborar com uma formação profissional pontual e aligeirada.  
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salas para atendimento individual, sendo que todos os/as assistentes possuíam salas 

para atendimento individual e em grupos (apenas 01 profissional afirmou não ter sala 

para atendimento em grupos), de forma compartilhada com outros profissionais (a 

exemplo do psicólogo desde que a instituição contasse com este profissional no 

quadro, que ao total apenas 02 instituições tinham esse profissional). 

 Como podemos observar, no tocante à questão dos espaços, estes devem 

conter de acordo com o MDS: recepção, sala de atendimento, sala multiuso, sala de 

coordenação, copa, banheiro, almoxarifado. Entretanto, alguns espaços têm sido 

adaptados, como por exemplo em determinada instituição, por falta de almoxarifado, 

o banheiro foi improvisado a essa finalidade:  

Imagem 1 – Espaço adaptado para almoxarifado

 

Fonte: imagem de autoria própria da autora, mediante autorização 

  

 Observamos que em alguns prédios, apesar de serem amplos, ainda carecem 

de manutenção em seus espaços físicos: 
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Imagem 2 - Espaços com falta de manutenção adequada 

 
 

  
Fonte: imagem de autoria própria da autora, mediante autorização 

 

Imagem 3 - Espaço com condições de ventilação e iluminação comprometidos  

 
Fonte: imagem de autoria própria da autora, mediante autorização 

  

 Nesse sentido, as questões materiais e objetivas de realização do trabalho 

observadas tornam-se imprescindíveis para o atendimento à população usuária com 

qualidade, porém encontram limites institucionais, o que nos leva a afirmação de que 

os profissionais estão submetidos à condições de trabalho precárias.  
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 Todos os espaços possuíam computador (porém apenas 02 possuíam acesso 

à Internet), sendo esta uma outra dificuldade relatada pelos profissionais, pois estes 

não tinham acesso aos sistemas de informação do SUAS (sistemas de 

acompanhamento familiar e gestão de condicionalidades do PBF, dentre outros), e 

além disso a falta de acesso à Internet tem dificultado às pesquisas, o acesso à caixa 

de e-mails, às informações necessárias também a elaboração de documentos, 

relatórios, pois como afirma Iamamoto (2008) o profissional deve estar atento as 

mudanças do tempo presente, sendo este um recurso  tecnológico que tem se tornado 

cada vez mais indispensável ao trabalho do/a assistente social.  

 Com relação as condições éticas e técnicas de atendimento, os/as sujeitos da 

pesquisa afirmaram ter sala de atendimento individual, porém com algumas 

dificuldades de manter o sigilo profissional:  

 

Imagem 4 – Sala de atendimento

 
Fonte: imagem de autoria própria da autora, mediante autorização 
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 Como mostra a imagem acima, a sala de atendimento com o espaço reduzido, 

e desta forma, só sendo possível o atendimento individualizado. Também com 

condições de iluminação e ventilação bastante comprometida. A assistente social da 

instituição ponderou que, comumente as pessoas interrompiam os atendimentos que 

estavam sendo realizados para fazer o uso do bebedouro que se encontrava na sala, 

o que dificultava o atendimento com a garantia do sigilo profissional. 

 Como alude a Resolução do CFESS de número 493/2006, no que versa o seu 

segundo artigo:  

Art. 2º - O local de atendimento destinado ao assistente social deve 
ser dotado de espaço suficiente, para abordagens individuais ou 
coletivas, conforme as características dos serviços prestados, e deve 
possuir e garantir as seguintes características físicas: a- iluminação 
adequada ao trabalho diurno e noturno, conforme a organização 
institucional; b- recursos que garantam a privacidade do usuário 
naquilo que for revelado durante o processo de intervenção 
profissional; c- ventilação adequada a atendimentos breves ou 
demorados e com portas fechadas d- espaço adequado para 
colocação de arquivos para a adequada guarda de material técnico de 
caráter reservado.   

 

 Conforme podemos perceber, os espaços institucionais, dentro do que 

preconiza a resolução acima citada, precisam ser melhorados, já que observamos que 

estes são postos, pelos profissionais na maioria das vezes, não como uma forma de 

acolher adequadamente os/as usuários/as e sim, como um obstáculo para o 

atendimento com qualidade. 

 

4.2 LIMITES E POTENCIALIDADES DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E AS 

CONDIÇÕES DE TRABALHO CONTEXTO DE EXPANSÃO DA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL EM MOSSORÓ/RN 

  

 Como dito anteriormente, a política de assistência social possui legislações 

específicas e normas regulatórias da própria dinâmica de organização dos serviços e, 

nesse sentido, o Serviço Social inserido no SUAS, tem como lócus prioritário de 
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atuação no âmbito desta política, haja a vista a previsão de equipes pela 

NOB/RH/SUAS com a quantidade mínima de 01 (um) assistente social no quadro.  

 Nessa perspectiva, os questionamentos que têm nos inquietado desde o início 

desta pesquisa, dentre eles, partindo da perspectiva de valorização do trabalhador 

proposta pela NOB/RH/SUAS desde a sua criação em 2006, que afirma o 

compromisso com os trabalhadores/as do SUAS, tendo em vista o que versa em texto: 

 
A gestão no âmbito do SUAS deve: garantir a desprecarização dos 
vínculos dos trabalhadores do SUAS e o fim da terceirização, garantir 
a educação permanente dos trabalhadores, realizar planejamento 
estratégico, garantir a gestão participativa e o controle social, integrar 
e alimentar o sistema de informação (MDS, 2006). 

 

 Isso faz crer que uma nova forma de gestão do trabalho surge no âmbito do 

SUAS, propondo princípios e diretrizes para gerenciar a força de trabalho dentro do 

que preconiza a NOB/RH/SUAS. Em amplo sentido, tal normativa trouxe a 

possibilidade de viabilização dos planos de cargos, carreiras e salários dos/as 

trabalhadores/as, bem como a previsão da realização de concursos públicos para 

provimento de equipes efetivas.  

 Sobre a proposta arraigada na NOB/RH/SUAS enquanto documento norteador 

da gestão do trabalho na política de assistência, podemos perceber que na própria 

concepção dos/as profissionais entrevistados/as, há ainda muito o que se lutar para 

alcançar as proposições desta.  

 Através fala da assistente social 01, podemos constatar que a proposta da 

NOB/RH/SUAS é relevante, porém não está de fato sendo um ganho para a categoria 

profissional, nem para as demais categorias de compõe a política de assistência social 

do município de Mossoró/RN, haja vista que a própria profissional afirma que: 

 Não está sendo ideal, nem materializado a questão dos planos de 

carreiras e salários, a titulação, mas eu não vejo assim como uma 

desvalorização profissional, eu acredito que seja uma luta nossa que 

a gente ainda vai conquistar, como a gente conquistou as 30h 

semanais, que também não eram 30h no município. O município está 

aberto a conversar, fazer acordos. (AS01) 

 

A fala nos revela que a assistente social tem a concepção que não há 

desvalorização profissional da categoria no âmbito da política, mas acredita que há 
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uma luta a se galgar para que seja implementado, por exemplo o plano de cargo, 

carreiras e salários. Ela complementa que: 

 

Os salários deveriam ser maiores, tendo em vista a complexidade das 

situações que o assistente social lida. (AS01) 

 

 Com relação a questão salarial, temos no município o pagamento de até 03 

salários mínimos e as profissionais inseridas nos CRAS afirmam ser insuficientes, já 

que a demanda é alta, como demonstra na seguinte fala:  

 

Eu acredito que, tendo em vista a demanda nossa, principalmente com 

relação a visitas domiciliares, que é muito grande mesmo, acho que 

deveria ter mais profissionais, não sei como e de que forma, pois a 

equipe de referência de cada CRAS são dois profissionais do serviço 

social E realmente a demanda por visitas domiciliares é grande, 

principalmente Bolsa Família, que a gente tem um acúmulo. Aí tem as 

famílias das condicionalidades, tem as famílias da promotoria, do 

conselho tutelar, BPC.  (AS01) 

 

 Na análise da exteriorização da fala acima, vários aspectos podem ser 

elencados dentro das condições de trabalho mesmo que se colocam à profissional na 

instituição, tais como a falta de transporte com regularidade para as visitas 

domiciliares e o acúmulos das demandas postas ao assistente social, sendo 

praticamente impossível atender a demanda com a quantidade de profissionais 

disponibilizados, isso evidencia que ainda que a NOB/RH/SUAS coloque a 

necessidade de dois/duas assistentes sociais isso não significa o atendimento de 

qualidade às demandas da classe trabalhadora na medida em que observa-se a 

sobrecarga desses/as profissionais, mesmo quando a equipe está completa. No 

tocante a questão do transporte para visitas domiciliares, a dinâmica de distribuição 

do único carro disponível na secretaria municipal é de uma vez por mês para cada 

instituição, o que nos leva a afirmar a inviabilidade de realizar um acompanhamento 

sistemático às famílias. Apenas algumas demandas pontuais são atendidas, como 

mostra as AS06 em sua fala:  

A questão do cadastro único, que não é atribuição nossa, do CRAS, 
fazer visita para inclusão no Cadastro Único e aí, e gente acaba nem 
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fazendo o acompanhamento, que é a questão das condicionalidades, 
que a gente tem que fazer (AS06). 

 

 Em outras instituições pesquisadas, as falas de outros sujeitos também 

evidenciam a alta demanda acumulada em decorrência da falta de equipes e falta de 

condições adequadas de funcionamento:  

 

O transporte a gente só tem uma vez ou duas vezes ao mês, que é 
muito complicado porque aí a gente fica tendo várias pra que sejam 
feitas num dia só, além disso, de ficar acumulando, fica moroso (sic) a 
questão do acompanhamento, do atendimento das famílias. (AS03) 

 

 É perceptível que um dos limites estruturais para a materialização do trabalho 

profissional tem sido a alta demanda profissional, recorrente da falta de transporte 

para a realização das visitas domiciliares, como importante instrumento na apreensão 

da realidade. Em um dos equipamentos visitados, existiam 147 visitas domiciliares 

acumuladas, reafirmando mais um vez a incompatibilidade das demandas e o volume 

de atendimentos com as equipes disponível para esse atendimento. No entanto, 

somente uma das profissionais (AS06) afirmou que a demanda era tranquila, que daria 

para cumprir as atividades, mas logo em seguida, relatou dificuldades devido à equipe 

estar incompleta. Podemos perceber a contradição que revelou a profissional entre 

suprir a demanda e a falta de equipe profissional. A mesma afirmou também que a 

coordenadora, realizava os atendimentos individuais quando da ausência da 

assistente social, o que pode ser caracterizado com um desvio da função designada 

para cada profissional, trazendo a sobrecarga de trabalho à própria coordenadora. 

 Como posto, cada profissional que compõe a PSB possui suas funções 

previamente estabelecidas, dentro de suas atribuições e competências profissionais, 

cabendo realizar aquilo o que foi designado.  

 O que percebemos é que a maioria dos sujeitos dessa pesquisa exteriorizaram 

a realização de desvio das suas funções dentro das instituições, como demonstrado 

nas orientações técnicas do CRAS cabe ao técnico de nível superior (nomenclatura 

utilizada pelo MDS para os profissionais de nível superior: psicólogo/a, assistente 

social, pedagogo/a) as seguintes atribuições, dentre outras: 
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• 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 dos PAIF; 
• Realização de atendimento 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; 
• Acompanhamento de famílias encaminhadas pelos serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos ofertados no território ou no 
CRAS; 
• Realização da busca ativa no 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. 
(Orientações técnicas, MDS, 2009). 

   

 As questões mais abordadas pelos assistentes sociais no tocante ao desvio 

dessas funções e do acúmulo de demandas é a falta de profissionais de nível médio, 

dos orientadores sociais e de auxiliares administrativos, que exercem principalmente 

as funções de apoio junto aos grupos de convivência.  

 Notamos através do processo de observação sistemática, pela nossa 

permanência dentro das instituições que se resumiram em dois encontros apenas em 

cada uma, portanto não suficiente para perceber de fato a dinâmica institucional com 

mais profundidade, que o funcionamento dos grupos de convivência e fortalecimento 

de vínculos fica sob a responsabilidade do/a assistente social, inclusive a articulação 

com a rede intersetorial (função que cabe ao coordenador) para desenvolver 

atividades articuladas com outras políticas públicas, tais como a educação e saúde, 

principalmente.  

 Dito isso, observamos também que o trabalho do/a assistente social junto aos 

grupos de PAIF e de convivência perpassa para além da acolhida, atendimentos 

individuais e em grupos e o apoio técnico já que realizam comumente oficinas de 

trabalho manual, como de pintura, confecção de bijuterias, lembranças, organização 

de datas comemorativas. Como relatado pela AS06:  
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Nós realizamos com os grupos algumas oficinas com o grupo de 
idosos; de pintura, com o grupo de criança. Então, a gente se vira para 
pesquisar alguma coisa e fazer com eles.  

 

 A mesma profissional reconhece que pela falta de orientador social para 

operacionalizar as atividades socioeducativas planejadas por ela e por outro técnico 

de nível superior, a mesma acaba realizando tais atividades. 

 A resposta do município para a defasagem de equipe, tem sido a intensificação 

da exploração do trabalho, com a inserção de trabalhadores/as de forma mais 

precarizada possível, com as terceirizações dos serviços da equipe de apoio, a 

exemplo de auxiliares administrativos, recepcionistas, merendeiras e auxiliares de 

serviços gerais.  

 Uma outra questão que tem surgido em relação à NOB/RH/SUAS e sua 

proposta de valorização do/a trabalhador do SUAS, tem sido a aprovação do Plano 

de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos servidores do munícipio, que ainda não 

teve a sua criação. O que obviamente, tem proporcionado um real movimento 

contraditório ao que é posto pelo documento e culmina em um dos desafios para o 

exercício da profissão dentro de um contexto de precarização do trabalho:  

 
A questão do plano, cargos e carreiras ainda não acontece. Outra 
questão que a NOB orienta é que os coordenadores dos CRAS (não 
desmerecendo porque a menina daqui é muito politizada em relação 
a política de assistência, é advogada mas já está há um tempo na 
política) sejam profissionais efetivos, claro é só uma orientação, mas 
seria interessante que fosse assim, e isso eu não consigo ver na 
maioria dos CRAS, nem em Mossoró, nem em outros municípios. 
(AS02). 

 

 Além da não existência do PCCS no município, a profissional entrevistada 

ainda mostra através da sua fala que a equipe do CRAS não está de acordo com o 

que preconizado pela NOB/RH/SUAS, já que a coordenação não possui vínculo 

efetivo. Com relação a essa questão, os outros equipamentos que visitamos não 

possuíam a sua coordenação efetiva (via concurso público), e em um deles, a 

coordenadora possuía apenas nível médio, o que pode ser apontado como um limite 

à materialização da própria política de assistência social, que exige profissionais 

qualificados, com preparo técnico, teórico-metodológico para estar à frente da política. 
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 Isso posto, os depoimentos do/as profissionais apontam para limites cotidianos, 

como eles/as afirmam: 

Os desafios para o serviço social, é que a gente trabalha com a 
questão social. E a questão social é dinâmica, ela se transforma, ela 
se atualiza, ela se redimensiona. Esse é um grande desafio para o 
Serviço Social: trabalhar com a questão social, identificar as 
demandas, construir propostas de intervenção. (AS01) 
 
Eu acho que o limite da nossa atuação profissional são as questões 
políticas dentro dos espaços da assistência social. Isso é um limite 
maior para a realização do trabalho, a questão assistencialista e 
política, também com essa questão de indicação de trabalho e de 
mudança de coordenação. (AS06). 

 

Sinteticamente, ao abordarmos acerca dos limites e potencialidades do 

cotidiano profissional do/a assistente social na condução da política de assistência 

social, percebemos que as falas apontam para o reconhecimento da assistência social 

como um ganho para a população usuária que tem cumprido o papel de provisão de 

serviços e benefícios, assim como a possibilidade de garantia de direitos às famílias 

em situação de pobreza.  

 Sobre a expansão desta política, discussão suscitada no capítulo anterior, 

todos/as profissionais afirmaram que é positiva tanto para a categoria profissional 

(através da ampliação do mercado de trabalho), como para os usuários que integram 

a assistência social, e reconhecem a importância do avanço desta. 

 Ademais, os/as profissionais entrevistados/as acreditam que esta expansão 

pode trazer muitos postos de trabalho para o/a assistente social, porém com limites 

para a concretização da atuação profissional no tocante às condições de trabalho 

estão dispostas no cotidiano.  

Indagada sobre a possibilidade de dar materialidade ao trabalho profissional na 

política de assistência social, uma das assistentes sociais entrevistadas, relatou a 

busca de horizontes encontrados no próprio projeto ético-político profissional e o 

compromisso com a classe trabalhadora: 

 

Os profissionais tem que ter que sair daquela questão do messianismo 

com relação a essa parte do assistencialismo; ter uma visão crítica 

diante da realidade, tentar apreender de forma crítica a realidade que 

envolve os sujeitos, os usuários que nós atendemos e, um 

posicionamento ético diante da realidade, ter um posicionamento ético 

para com os usuários, ter um compromisso com a classe trabalhadora, 

assim como preconiza o nosso projeto ético-político.  (AS03) 
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Já em outra fala, percebemos que a profissional não visualiza que o projeto 

ético-político caminha em congruência total com o que preconiza a política de 

assistência social e a mesma acredita que pode ser caracterizado como um limite à 

própria realização do trabalho com direitos:  

  
O Serviço social tem uma tendência, tem uma direção social que é 
vinculada à classe trabalhadora e ela visa a emancipação humana. No 
caso, eu acho que ela caminha em parte, porque a lei ela não vai 
transformar a vida das pessoas, né, a LOAS, os direitos que ela traz, 
ela não vai, não tem como transformar, não tem como garantir a 
emancipação humana. Mas eu acredito que ela contribui para a 
garantia de alguns direitos, mas sem garantir que haja essa 
emancipação. (AS02) 

.  

  Uma potencialidade apontada por outra assistente social é a questão do 

concurso público, como visualizamos na fala seguinte: 

 
E como possibilidade, eu vejo agora com o concurso público, mudar 
essa visão assistencialista, a questão também da luta por melhores 
condições de trabalho, pelo plano de cargo e carreiras, que quando se 
é efetivo, a gente tem como lutar por direitos, tem direito a voz maior. 
(AS06). 
 
 

  

Dessa forma, a garantia do trabalho efetivo, concretizada através do concurso 

público municipal de 2013, trouxe possibilidades de uma maior articulação da 

categoria profissional, o que vem sendo observado a partir da criação de uma 

comissão própria trazendo a pauta dos PCCR´s; das condições de trabalho, enfim, da 

continuidade das conquistas alcançadas. 

Outra profissional reconhece que a potencialidade do trabalho profissional na 

política de assistência social: 

  

É essa questão de buscar nas pessoas a transformação, de mostrar 
pra essas pessoas um outro lado, uma outra história. Eu acho que é 
tão gratificante. (AS02). 

 

Em outro depoimento: 

 
O que eu entendo como possibilidade, é justamente essa possibilidade 
de estar reforçando isso junto aos usuários, a noção de direito, que ele 
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é um cidadão de direitos, que está aqui numa política que é direito dele 
e não porque é um favor, enfim ou simplesmente “deu”. (AS04)  

 

A articulação com o projeto ético-político profissional também foi elucidada 

pelos profissionais como uma potencialidade dentro do exercício profissional no 

SUAS.  

Projeto esse que, conforma a identidade profissional, ou seja representa a 

autoimagem da profissão, balizada na defesa de princípios tais como, a defesa da 

liberdade como valor ético central; defesa intransigente dos direitos humanos; 

compromisso com as lutas das classes trabalhadoras (CFESS, n. 273, 1993).  

Esses princípios fundamentais estão materializados no novo Código de Ética 

Profissional do/a Assistente Social, aprovado em 1993 e que foi fruto de amplos 

debates coletivos no âmbito da categoria, que expressam notadamente avanços na 

medida em que elege valores e princípios, como “o compromisso com valores ético-

políticos emancipadores referidos à conquista da liberdade” (BARROCO, 2008, p. 

200).  

Tal como demonstram os depoimentos, as assistentes sociais afirmam que 

apesar das dificuldade de efetivar o trabalho na política de assistência social, esta 

caminha na direção do projeto ético-político profissional:  

 
A política não caminha totalmente em favor do projeto ético-político, 
mas a assistência social como está posta hoje, as transformações 
desta política, ela realmente caminha nesse sentido, lado a lado com 
o nosso projeto ético-político (AS04). 
 
Há essa ligação com o projeto ético-político com a assistência social 
porque a gente está aqui visando a garantia dos direitos dos usuários, 
a questão da emancipação, do conhecimento, eu creio que a gente 
trabalha nessa perspectiva, na garantia do direito. (AS06) 

 

Outra assistente social ponderou que o projeto ético-político dentro da proteção 

básica, na concepção dela, não foi visualizado, porém em seguida ressaltou que a 

busca pela liberdade e dotá-los de uma autonomia é primordial:  

 
Não deu para visualizar muito, até porque os grupos estão muito 
parados [...] pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho lido, a busca é 
pela transformação, pela liberdade, pela autonomia dos usuários [...] 
a busca é mesmo essa: dotar os sujeitos de autonomia e tirar eles (sic) 
dessa situação. (AS02) 
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 Esse relato mostra que a profissional tem a concepção de que é preciso 

conhecer primeiro o espaço institucional para visualizar o projeto ético-político. Se 

assim fôssemos analisar, incorreria de perceber as instituições ditando os princípios 

profissionais, quando na realidade tais princípios estão imbricados ao longo do 

processo de formação profissional. 

Percebemos que uma das potencialidades no âmbito do trabalho do/a 

assistente social no SUAS é que, nas próprias falas, as/os assistentes sociais 

reconhecem a precarização do trabalho na medida em que se sentem como sujeitos 

precarizados, e, como afirma Raichellis (2011) a categoria profissional se subordina 

às normas institucionais, porém se organiza em um movimento dialético e dinâmico 

de trabalhadores que repensam a si mesmos. Isso demonstra que há um 

reconhecimento da categoria que é preciso garantir o trabalho com os direitos efetivos 

dos que integram à política de assistência social, dentro de um constante movimento 

crítico e reflexivo sobre tais condições impostas pela realidade institucional e pelas 

relações de trabalho. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objeto de estudo ao qual nos debruçamos ao longo da construção deste 

trabalho, nos inquietou desde a estruturação do projeto até o processo da produção 

dos dados aqui apresentados.  

Ao nos indagarmos sobre o trabalho do/a assistente social na política de 

assistência social, vivenciando no cotidiano profissional os reflexos da precarização 

do exercício profissional, objetivamos com este estudo apreender, como de fato, se 

materializam as condições de trabalho desses profissionais na política de assistência 

social no contexto transformações no mundo do trabalho, trazendo a sua 

particularidade para a conjuntura expansiva da assistência social em Mossoró/RN. 

  Ponderamos que é inegável que crise estrutural capitalista, trouxe inflexões 

para o exercício profissional do Serviço Social, na medida em que, as perversas 

estratégias para revertê-la traz consigo um processo de reestruturação capitalista, 

como forma de modificar a estrutura produtiva e, afetando diretamente os/as 

assistentes sociais enquanto trabalhadores/as assalariados/as inseridos/as na divisão 

social e técnica do trabalho.  

Tal conjuntura, tem sua particularidade na dinâmica brasileira, agudizando as 

expressões da questão social e uma delas pode ser visualizada ao longo da 

construção desse estudo: a inserção precária dos/as assistentes sociais no mundo do 

trabalho. 

Esse terreno contraditório de atuação, como posto, põe ao/as assistentes 

sociais uma conjuntura adversa ao desenvolvimento e proposição do que preconiza o 

trabalho profissional, já que as condições de trabalho dos/as assistentes sociais no 

contexto de expansão da política de assistência social no Brasil, objeto deste estudo, 

são permeadas por um contexto de crescente precarização do trabalho em que estão 

inseridos os sujeitos profissionais que compõem o SUAS, como pudemos perceber 

neste estudo. 

Sendo o/a assistente social profissional que tem sua atuação junto às políticas 

sociais, inseridos em espaços que tencionam o exercício profissional, enfrentam 

diretamente às condições de trabalho postas neste campo. 

Perceber os avanços da política de assistência social, tem implicado pensá-la 

como uma política que ganha centralidade no campo da Seguridade Social, na medida 
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em, que se põe nesta política todas perspectivas de enfretamento à pobreza no Brasil. 

Dito isso, como já sintetizado anteriormente, a expansão da assistência social no 

contexto contemporâneo brasileiro é enxergada pelos sujeitos profissionais 

participantes desse estudo que integram o SUAS de forma positiva, tanto para os 

usuários, quanto para a própria categoria profissional. Entretanto, observamos ao 

longo desta pesquisa que tal expansão tem sido inversamente proporcional às 

condições de trabalho condignas, já que por unanimidade, os/as assistentes sociais, 

dos CRAS pesquisados relataram dificuldades postas à materialização do trabalho 

profissional no tocante as condições éticas, técnicas, físicas, materiais; de relações 

de trabalho. 

Efetivamente, algumas questões são persistentes e corroboram para que a 

materialização do trabalho seja limitado, no município de Mossoró/RN, no âmbito dos 

CRAS, como demostrado através das falas e depoimentos dos/as assistentes sociais; 

observação sistemática e pesquisa documental realizadas ao longo deste trabalho de 

pesquisa:  

 

1) A inexistência de um Plano de Cargos Carreiras e Salários para os 

profissionais que integram o SUAS no município, impossibilitando a 

conquista de melhorias salariais em decorrência da titulação, a progressão 

de cargos e os reajustes salariais; 

2) Pouca realização de capacitação continuada ofertada aos profissionais, o 

que tem impossibilitado a atualização permanente, tendo em vista a 

complexidade da política e, quando realizadas, tais capacitações abrangem 

um número mínimo de profissionais, pois os serviços não podem ficar 

descobertos, sendo selecionado apenas 01 representante de cada 

instituição. Isto torna as capacitações, em certa medida, excludentes ao 

conjunto dos profissionais; 

3) A incompletude da equipe técnica profissional preconizada pela 

NOB/RH/SUAS, impondo limites ao trabalho profissional dos/as assistentes 

sociais e os desvios de função em virtude desse desfalque de equipe, 

porque muitos relatos denunciaram a realização de atribuições e 

competências que não são inerentes ao trabalho do/a assistente social, tais 

como a realização de oficinas, artesanatos, trabalhos manuais etc; 
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4)  A falta de coordenação efetiva, deixando clara a rotatividade profissional e 

a permanência de cargos comissionados, sem a preocupação com a 

formação profissional dos que são eleitos para compor o cargo, agravada 

pela pouca ou nenhuma qualificação profissional e/ou desconhecimento da 

política, apesar de se ter realizado o concurso público municipal como 

possibilidade de ingresso ao trabalho efetivo, todos os coordenadores/as 

das instituições pesquisadas ainda são cargo comissionados; 

5) Questões estruturais, como:  insuficiente estrutura física, pois apesar de 

visualizarmos prédios com capacidade ampla, estes, funcionam sem 

condições adequadas para a promoção dos serviços; 

6) A incipiência dos transportes para a realização de visitas domiciliares e 

buscativa dos grupos do PAIF, o que evidencia o acúmulo de demandas 

profissionais; 

7) Incompatibilidade entre as equipes profissionais e a alta demanda 

apresentada, já que exige-se o cumprimento do máximo (no sentido 

quantitativo) número de atendimentos e do alto volume de demandas, 

evidenciados pelos relatórios mensais de atendimentos, o que ocasiona um 

atendimento aligeirado em detrimento do atendimento com qualidade. 

Sinalizamos, para além destas questões e dificuldades apresentadas, as 

relações de trabalho, com a existência de servidores efetivos, em sua maioria, 

representando um ganho para a categoria profissional, ao passo que há ainda a 

existência de cargos eleitos em comissão e trabalhadores/as terceirizados. 

Concluímos, que de fato, a garantia do concurso público por si só não significa ter 

condições de trabalho efetivas. 

Relacionado aos limites e dilemas profissionais no âmbito da materialização do 

projeto ético-político profissional na política de assistência social, elencamos algumas 

dificuldades que caminham na contracorrente ao que o Serviço Social tem apregoado 

enquanto profissão. A política de assistência social no município de Mossoró, com a 

existência do primeiro-damismo, tem colocado em pauta às questões relacionadas à 

discussão desta dentro de um contexto que retrocede ao que tem sido posto no âmbito 

da assistência social, o que obviamente é considerado um entrave ao trabalho 

profissional na medida em que privilegia as relações clientelistas em detrimento da 

garantia de direitos, como posto em alguns discursos profissionais. 
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Dessa forma, as relações sociais na particularidade da assistência social no 

Brasil, de construção de uma política clientelista e as novas tendências da assistência 

social, que dota esta política de uma centralidade no âmbito dos sistemas de proteção 

determina o contexto em que se efetiva o trabalho do/a assistente social, porém 

apreendemos que estes são sujeitos agentes de transformação da realidade do 

trabalho profissional. 

Nesse sentido, ao apreendermos as condições de trabalho, consideramos que 

estas condições estão para além de meros recursos físicos ou de infraestrutura para 

a materialização do trabalho, porém os/as assistentes sociais têm a concepção, como 

demostrado em seus depoimentos, que as condições de trabalho adequadas 

dependem, apenas, da disposição dos recursos físicos e materiais. 

Ao longo do desenvolvimento da nossa dissertação de Mestrado, percebemos 

também que, a concepção dos sujeitos pesquisados sobre as suas condições de 

trabalho demarcam e sinalizam que os profissionais inseridos neste campo de 

atuação, tem se percebido enquanto sujeitos de transformação e de lutas para que 

alcancem alguns dos objetivos que a categoria profissional tem almejado enquanto 

trabalho coletivo com direitos.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA PESQUISA DOCUMENTAL E OBSERVAÇÃO 

SISTEMÁTICA 

 

Roteiro para pesquisa documental e observação sistemática nos Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS) de Mossoró/RN 

 

ROTEIRO PARA PESQUISA 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS SÓCIO-OCUPACIONAIS:  

- Zona de Localização/bairro/território que atende: 

- Capacidade de atendimento/famílias/ano: 

CONDIÇÕES FÍSICAS E INFRAESTRUTURA: 

-Prédio próprio/alugado: 

- Acessibilidade: S ( ) N ( ) 

-Quantidade de computadores com acesso à internet: 

-Sala com capacidade para atendimento em grupo/familiar: S ( ) N ( ) 

-Condições de mobília: 

CONDIÇÕES ÉTICAS E TÉCNICAS:  

-Sala de atendimento interdisciplinar: 

-Condições de iluminação: 

-Guarda sigilosa de materiais: 

 

DEMAIS ANOTAÇÕES PERTINENTES: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Roteiro de Entrevista com Assistentes Sociais do Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) de Mossoró/RN 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA: 

Ano de Conclusão da Graduação:  

Titulação:   

Mestrado  (  )       Doutorado  (  )         Especialização (  )          Outros: _______ 

Tempo de atuação na assistência social: 

Carga horária: 

Tipo de vínculo: 

Celetista (  )            Efetivo (   )             Temporário/Contrato (   )         Cargo em 

Comissão(   )  Outros: _____ 

Remuneração: 

 ( ) Até 03 salários mínimos  

( ) 04 a 06 salários mínimos  

( ) 07 a 09 salários mínimos  

( ) Acima de 10 salários mínimos 

 

1 º Eixo de questões – Sobre a expansão da assistência social  

-Você acredita que a assistência social tem se expandido? Como você percebe essa 

questão no município? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

-O que mudou com a instituição do Sistema Único de Assistência Social, e quais os 

desafios e limites da implantação desse sistema descentralizado e participativo para 

a categoria profissional? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2 º Eixo de questões – Recursos Humanos, condições de trabalho materiais, 

éticas e técnicas: 

 Você considera as condições de trabalho concretas adequadas para o atendimento 

à demanda da população usuária? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

-Como você avalia a política de recursos humanos assistência social, prevista pela 

NOB/RH/SUAS no município? Existem capacitações?  Há a implementação de 

planos de cargos, carreiras e salários, previstos pela NOB/RH/SUAS? Comente: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

-Você acredita que há a valorização do trabalhador/a da assistência social, a partir 

da criação a partir da NOB/RH/SUAS, com a proposta de qualificação do/a 

trabalhador/a?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

-A carga horária é compatível com os proventos e atribuições exercidas pela 

categoria nos CRAS, na sua opinião? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

-O volume de famílias atendidas/demanda é proporcional à quantidade de 

profissionais que as atende? Em outras palavras, há assistentes sociais suficientes 

para a atender toda a demanda? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

-Você já teve processo de adoecimento em decorrência do trabalho?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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- Você possui outro vínculo empregatício? Em caso positivo, como distribui a sua 

carga horária semanal de trabalho? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

-Você realiza, ou já realizou, alguma atividade nesta instituição que não é da 

competência profissional do/a assistente social?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

-Há uma rotatividade de profissionais? Caso positivo, como essa interfere na oferta 

dos serviços? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3 º Eixo de Questões – Exercício Profissional e a precarização do trabalho 

 

- Você concorda que as ações realizadas na política assistência social, condizem 

com os princípios que balizam o Projeto ético-político profissional, tais como a 

defesa da emancipação humana? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

-Quais o desafios e as potencialidades do exercício profissional nesta política?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Condições de Trabalho 

dos/as Assistentes Sociais no contexto de expansão da Política de Assistência 

Social no Brasil contemporâneo: Um estudo nos CRAS de Mossoró/RN, que tem 

como pesquisador responsável a Srta. Thanúsia Hensel da Cunha. 

 Esta pesquisa objetiva, apreender as condições nas quais o trabalho do 

assistente social se materializa, sejam elas, condições físicas, materiais, de recursos 

humanos, éticas e técnicas, tendo nos CRAS lócus empírico de investigação. E ainda, 

analisar as condições de trabalho sob a ótica dos entrevistados, tendo como 

parâmetro o projeto ético-político profissional. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é contribuindo para levantar questões 

relevantes para a profissão de Serviço Social, quais sejam: contribuir com o  diálogo 

sobre os espaços de atuação profissional, colaborando para a produção de 

conhecimento do Serviço Social na perspectiva de discutir as relações de trabalho, 

principalmente no campo da assistência social,  assim como também levantar 

questionamentos referentes à materialização do trabalho e das condições que este se 

realiza no contexto socialmente determinado pela sociabilidade capitalista em que os 

processos de trabalho do (a) assistente social se inflexionam e se precarizam.  

Caso você decida participar dessa pesquisa, será submetido(a) a uma 

entrevista semiestruturada que será registrada com o auxílio de um gravador de voz 

para viabilizar a integridade das respostas durante a transcrição, respeitando os 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LY9Zsv_NgQUL9M&tbnid=DeybmHLpRJChDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://astro.dfte.ufrn.br/&ei=jyMuUp6tDZTc8ATSyICoCQ&bvm=bv.51773540,d.dmg&psig=AFQjCNGTHe3VnHLIr-LKb9HYM3k8V8DvTg&ust=1378841795363570
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direitos dos entrevistados conforme “Termo de autorização para gravação de voz”, 

assinado pelo participante e pelo pesquisador responsável. 

Durante a realização das etapas dessa pesquisa, você estará livre para 

interromper a sua participação a qual quer momento e/ou solicitar a posse da gravação 

e transcrição da entrevista, porém esclarecemos que esta pesquisa visa o mínimo 

risco e/ou desconforto em consonância com o que preconiza a Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (res. 466/2012). Caso 

o senhor (a) sinta-se desconfortável ou constrangido de alguma forma com algumas 

questões levantadas, suspenderemos imediatamente o processo de entrevista. 

Assim, caso aconteça um desconforto ou risco do constrangimento em alguma 

das etapas da entrevista, o participante poderá solicitar, imediatamente, a interrupção 

da entrevista e/ou o não uso de alguns trechos da sua fala. Para minimizar as 

possibilidades de constrangimento, as entrevistas serão realizadas em locais que 

permitam garantir o sigilo das informações, isto é, nas salas dos profissionais 

(assistentes sociais) considerando que esses espaços são legalmente garantidos para 

o exercício do assistente social, conforme Resolução CFESS nº 493/ 2006. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Thanúsia Hensel da Cunha Telefone: (84)9631-3859/ End. Av. Sen. Salgado Filho, 

3000, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.072-970 UFRN/ CCSA).  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa 

em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador responsável e reembolsado para você. 

 Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você poderá ligar para o Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (CEP HUOL), telefone 3342-5003/ End. Av. Nilo Peçanha, 

620, Bairro: Petrópolis, Natal-RN, CEP 59.012-300.  
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Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

o pesquisador responsável, Srta. Thanúsia Hensel da Cunha. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa Condições de Trabalho dos/as Assistentes 

Sociais no contexto de expansão da Política de Assistência Social no Brasil 

contemporâneo: Um estudo nos CRAS de Mossoró/RN, e autorizo a divulgação 

das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 

desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 

 Natal, ___/___/___. 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Condições de Trabalho dos/as 

Assistentes Sociais no contexto de expansão da Política de Assistência Social 

no Brasil contemporâneo: Um estudo nos CRAS de Mossoró/RN, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser 

humano. 

 

 

Natal ___/___/___ 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE D – TEMO DE CONSENTIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DO 

REGISTRO E USO DE IMAGEM  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGENS 

 

Eu, _______________________________, CPF, _______________________, 
depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e 
benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso da imagem 
registrada da instituição ao qual integro, especificados no Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE), autorizo, através do presente termo, a pesquisadora 
Thanúsia Hensel da Cunha do projeto de pesquisa intitulado “As condições de 
trabalho dos/as Assistentes Sociais no contexto de expansão da política de 
assistência social no Brasil contemporâneo: Um estudo nos CRAS de Mossoró/RN a 
realizar fotos que se façam necessárias sem qualquer ônus financeiro a nenhuma das 
partes.  

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas imagens para fins científicos e de estudos, 
em favor da pesquisadora acima citada, obedecendo ao cumprimento das 
determinações éticas propostas na Resolução 446/12 do Conselho Nacional de Saúde 
– CNS. 
 

 

 

Mossoró, ___ de ___________ de 2015. 

 

_________________________                                 ______________________ 

Participante da pesquisa                                               Pesquisador responsável 


