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RESUMO 
 
Este artigo aborda a precarização do trabalho do assistente 
social na Política de Assistência Social. Tendo como objetivo 
analisar as condições de trabalho dos assistentes sociais no 
âmbito do Sistema Único de Assistência Social, diante das 
transformações sofridas no mundo do trabalho e da expansão 
da Política de Assistência Social. Para consecução deste 
trabalho foi realizado uma revisão da literatura, assim como 
uma análise de dados do Censo Suas 2013 e MUNIC-
IBGE/2013. A partir dos resultados obtidos, foram evidenciados 
elementos que apontam que o exercício profissional, nesse 
campo de atuação, vem sendo afetado pelas mudanças 
sofridas pelo mundo do trabalho. 
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ABSTRACT 
This article discusses the precarious work of the social worker 
in the Social Assistance Policy. Having aims analyze the 
working conditions of social workers in the Unified Social 
Assistance, on the transformation within the world of work and 
the expansion of the Social Assistance Policy. To achieve this 
work was carried out a literature review as well as a Census 
data analysis Its 2013 and MUNIC-IBGE / 2013. From the 
obtained results, elements were highlighted that point that the 
professional practice in this field of work, has been affected by 
the changes undergone by the world of work. 
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I INTRODUÇÃO 

 

 

O presente artigo aborda a precarização do trabalho do assistente social no 

âmbito da Política de Assistência Social. Tem como objetivo analisar as condições de 

trabalho dos assistentes sociais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

diante das transformações sofridas no mundo do trabalho e da expansão da Política de 

Assistência Social. 

Esse tema se torna relevante por se tratar de um processo em curso em todo 

país, que se apresenta como demanda e desafio para a categoria profissional, que compõe 

as equipes de referência dos serviços na proteção social básica e na proteção social 

especial, de média e de alta complexidade. 

Para consecução deste trabalho se fez necessário uma revisão bibliográfica 

acerca dos temas que perpassam essa discussão, assim como também utilizamos dados 

quantitativos do Censo Suas 2013 e da Pesquisa de Informações Básicas Municipais 

(MUNIC-IBGE) de 2013. 

Tem como finalidade contribuir para o debate acerca das precárias condições de 

trabalho dos assistentes sociais na Política de Assistência Social, e dos limites e desafios 

que a categoria enfrenta para efetivação dos seus direitos enquanto trabalhadores, assim 

como também para efetivação dos direitos sociais dos usuários da referida política.  

 

 

II A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

A inserção do assistente social no mercado de trabalho é um elemento 

necessário para sua reprodução enquanto profissional inserido na divisão sócio-técnica do 

trabalho, contribuindo dessa forma no processo de produção e reprodução das relações 

sociais presentes na sociedade capitalista. O Serviço Social, neste processo de contradição, 

atende tanto aos interesses do capital, através da criação de condições favoráveis para a 

reprodução da força de trabalho; como ao mesmo tempo e pela mesma atividade atende 

aos interesses do trabalho, dando respostas às necessidades de reprodução da classe 

trabalhadora. (IAMAMOTO, 2011) 

A condição de trabalhador assalariado traz ao profissional um grande desafio: 

articular o compromisso ético-político da profissão no bojo das condições objetivas de 

trabalho que são ofertadas pela instituição empregadora. 



 

 

                  

As atividades desenvolvidas pelos assistentes sociais estão condicionadas às 

demandas institucionais, e as condições de trabalho advindas da instituição muitas vezes 

determinam a forma de intervenção profissional, tendo em vista que seu trabalho não se 

desenvolve de forma autônoma, porque o profissional não dispõe de todos os meios e 

instrumentos necessários para realização do mesmo, e o desenvolvimento de suas 

atividades perpassa as relações de poder presentes nos diversos espaços sócio-

ocupacionais da profissão (IAMAMOTO, 2012). 

Tanto as dimensões subjetivas quanto objetivas condicionam o trabalho dos 

assistentes sociais, apresentando-se como limites e possibilidades ao exercício profissional, 

que vai desde a intencionalidade que direciona suas ações, até as condições objetivas de 

trabalho as quais estão sujeitos. 

Após a crise econômica da década de 1970, o capitalismo passa por um 

reordenamento no intuito de recuperar os antigos níveis de produtividade e reorganizar os 

mercados, com o objetivo de preservação das antigas taxas de lucro. Esse contexto 

promove uma série de transformações no mundo do trabalho, através da reorganização da 

produção com a utilização de novas tecnologias, modalidades de gestão e consumo da 

força de trabalho, dinamizando a economia e realizando uma verdadeira flexibilização das 

relações de trabalho.  

 

Com a redução do binômio taylorismo/fordismo, vem ocorrendo uma redução do 
proletariado industrial, fabril, tradicional, manual, estável e especializado, herdeiro da 
era da indústria verticalizada do tipo taylorista e fordista. Esse proletariado vem 
diminuindo com a reestruturação produtiva do capital, dando lugar a formas mais 
desregulamentadas de trabalho, reduzindo fortemente o conjunto de trabalhadores 
estáveis estruturados por meio de empregos formais. (ANTUNES, 2005, p. 76) 

 

Além da reestruturação da produção, também houve uma reorganização do 

sistema político e ideológico, através da política macroeconômica neoliberal, da redução da 

atuação do Estado através de uma série de privatizações, e da redução dos direitos do 

trabalho. 

O trabalho na contemporaneidade não perdeu sua centralidade, porém vem 

sofrendo metamorfoses e mutações através da introdução de novas tecnologias com o 

intuito de elevar os níveis de produtividade e obter uma maior quantidade de mais-valia. 

Enquanto uma parcela de trabalhadores se torna polivalente e multifuncional, com a 

capacidade de operar as novas tecnologias; uma massa de trabalhadores sem qualificação 

está submetida às formas precárias de trabalho ou mesmo em situação de desemprego 

estrutural. (ANTUNES, 2005) 

Somada às políticas macroeconômicas neoliberais, essa nova conjuntura 

apresenta rebatimentos concretos para a reprodução de toda classe trabalhadora, com a 



 

 

                  

redução dos postos de trabalho, aumento crescente do desemprego, subempregos, da 

terceirização e de diversas formas de trabalho sem a garantia dos direitos inerentes aos 

empregos com vínculos formais.  

 

Essa dinâmica de flexibilização/ precarização/ desregulamentação atinge também as 
relações e o trabalho dos profissionais de nível superior que atuam em instituições 
públicas e privadas no campo das políticas sociais. Gerando rebaixamento salarial, 
intensificação do trabalho, precarização dos vínculos e condições de trabalho, perda 
e/ou ausência de direitos sociais e trabalhistas, pressões pelo aumento da 
produtividade, insegurança do emprego, ausência de direitos sociais e trabalhistas, 
pressões pelo aumento da produtividade, insegurança do emprego, ausência de 
perspectivas de progressão na carreira, ampliação da competição entre 
trabalhadores, adoecimento, entre tantas outras manifestações decorrentes do 
aumento da exploração da força de trabalho assalariada. (RAICHELIS, 2011, p. 41)  

 

A década de 1990 é marcada pela entrada da política macroeconômica 

neoliberal no Brasil, tendo início no governo Collor de Melo, enquanto estratégia para 

contenção dos efeitos da crise que se alastrava no país, todavia apresentou continuidade 

com os governos sucessores. 

A política neoliberal representa um retrocesso aos direitos sociais conquistados 

pela classe trabalhadora, que foram regulamentados pela Constituição Federal de 1988, 

apresentando sérios entraves para sua materialização. 

A reforma orientada pela política neoliberal realiza uma intensa campanha para a 

redução do Estado, dando a ideia que se deve reduzir a intervenção estatal, passando suas 

funções para a iniciativa privada, apresentando assim repercussões para o trabalho em 

âmbito governamental, sempre criticado e pejorativamente chamado pela grande mídia e 

pelo empresariado brasileiro de cabide de emprego, e apontado como motivo para o 

“inchaço” do aparelho estatal e ineficiência do Estado, realizando uma intensa campanha 

para a privatização das empresas estatais e redução das atribuições do Estado, 

principalmente no que se refere aos direitos sociais, ao passo que enaltece o mercado como 

esfera de regulação das relações sociais. 

 

A ambiência neoliberal afetou também a imagem do servidor público e as 
representações sociais junto à população e à opinião pública, instalando-se um 
clima desfavorável à recomposição e expansão da força de trabalho na 
administração pública, embora nesses últimos anos seja possível observar certo 
avanço nessa direção, especialmente em nível federal. (RAICHELIS, 2010, p. 763) 

 

Há um processo crescente de privatização da saúde e previdência, e por outro 

lado, uma ampliação dos programas assistenciais que têm como público as camadas mais 

pobres da população, enquanto estratégia de redimensionamento da intervenção do Estado 

na área social diante das mudanças sofridas pelo mundo do trabalho. (MOTA, 2010) 



 

 

                  

Todo esse contexto tem apresentado rebatimentos concretos no mercado de 

trabalho do assistente social, que como qualquer outro trabalhador assalariado, dispõe 

apenas de sua força de trabalho como meio de garantia da própria reprodução, e os 

constrangimentos decorrentes da condição de assalariamento impõe limites concretos à 

autonomia profissional e aos resultados de suas ações. 

Os problemas que perpassam o cotidiano do trabalho do assistente social 

encontram-se indissociáveis dos dilemas vivenciados pelos demais trabalhadores, que 

sofrem com o retrocesso aos direitos conquistados nesse contexto de reordenamento do 

capital. 

 

[...] as exigências impostas pelos distintos empregadores, no quadro da organização 
social e técnica do trabalho, também materializam requisições, estabelecem funções 
e atribuições, impõem regulamentações específicas ao trabalho a ser empreendido 
no âmbito do trabalho coletivo, além de normas contratuais (salário, jornada, entre 
outras), que condicionam o conteúdo do trabalho realizado e estabelecem limites e 
possibilidades à realização dos propósitos profissionais (IAMAMOTO, 2009a, p. 39, 
grifos da autora). 

 

Como nos mostra Iamamoto (2012), a atual conjuntura sócio-histórica perpassa 

o cotidiano dos profissionais apresentando rebatimentos tanto em suas relações de trabalho, 

quanto nas demandas que lhes são apresentadas pela população usuária, que requisitam 

uma análise macroscópica da realidade, assim como respostas qualificadas. 

 

A premissa é que o atual quadro sócio-histórico não se reduz a um pano de fundo 
para que se possa, depois, discutir o trabalho profissional. Ele atravessa e conforma 
o cotidiano do exercício profissional do Assistente Social, afetando as suas 
condições e as relações de trabalho, assim como as condições de vida da 
população usuária dos serviços sociais. (IAMAMOTO, 2012, p. 19) 

 

Nesse contexto, surgem novas demandas de atuação para o assistente social, 

que passa a atuar nas novas expressões da questão social, assim como também se fazem 

presente no cotidiano desses profissionais as "novas formas" de trabalho, com as 

precarizações através dos contratos temporários, contratos por projetos, terceirização, 

baixos salários, além da falta de condições físicas e materiais adequadas para consecução 

do seu trabalho. 

As precárias formas de inserção no mercado de trabalho, com ausência de 

estabilidade nos vínculos, a falta de condições materiais e instalações físicas adequadas, 

além da insuficiência de formação continuada repercutem na própria consciência do 

trabalhador, provocando competição entre eles, fragilizando assim a organização coletiva da 

categoria profissional.  



 

 

                  

As mudanças sofridas pelo mundo do trabalho apresentam significativos 

rebatimentos para o mercado de trabalho do assistente social, com a redefinição da atuação 

em algumas áreas e ampliação em outras, como é o caso da Política de Assistência, que 

requisita cada vez mais profissionais por conta da ampliação dos programas de 

transferência de renda e do processo de descentralização e municipalização dos serviços. 

Desde a incorporação da Política de Assistência Social na Constituição Federal 

de 1988, compondo o tripé da Seguridade Social, esta política vem sofrendo um intenso 

processo de expansão, sendo regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS) em 1993, Política Nacional de Assistência Social (PNAS) em 2004, Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB-SUAS) em 2005, a 

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS) em 2006, e tantas 

outras legislações que compõem seu arcabouço legal.  

A Política de Assistência Social tem se apresentado como um importante espaço 

de atuação do assistente social, que se encontra inserido desde o planejamento, 

implementação, avaliação, gestão, assim como também na própria execução nos serviços 

ofertados pelo SUAS, nos equipamentos como os Centros de Referência da Assistência 

Social (CRAS) e os Centros de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), 

dentre outros equipamentos da política, que demandam dos profissionais novas 

competências e habilidades, para o desenvolvimento de um trabalho comprometido com os 

interesses dos usuários. 

Vários serviços passaram a ser ofertados pelos equipamentos da Política de 

Assistência, mas segundo Raichelis (2010), a gestão do trabalho e dos trabalhadores do 

SUAS continua sendo um dos maiores desafios dentro dessa política para a efetivação e 

ampliação dos direitos sociais.  

Historicamente, a Política de Assistência Social foi marcada por ações pontuais 

e descontínuas, e pela cultura do favor, através de práticas clientelistas, patrimonialistas e o 

“primeiro-damismo”, que ainda continua persistente em muitos municípios brasileiros. 

Para que a prestação dos serviços no âmbito do SUAS seja adequada e possa 

efetivar os direitos dos usuários, se faz necessário além do conhecimento teórico, técnico e 

direcionamento ético-político dos profissionais, condições materiais para sua realização.  

 

A implementação do Suas exige novas formas de regulação, organização e gestão 
do trabalho e, certamente, a ampliação do número de trabalhadores com 
estabilidade funcional é condição essencial, ao lado de processos continuados de 
formação e qualificação, a partir do ingresso via concurso público, definição de 
cargos e carreiras e de processos de avaliação e progressão, caracterização de 
perfis das equipes e dos serviços, além de remuneração compatível e segurança no 
trabalho. (RAICHELIS, 2010, p. 761) 

 



 

 

                  

A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de 

Assistência Social (NOB-RH/SUAS) instituída pela Resolução do Conselho Nacional de 

Assistência Social n. 269 em 2006 representa um avanço em termos normativos para a 

melhoria das condições de trabalho, pois estabelece as equipes de referência para o 

atendimento nos equipamentos da política que devem ser compostas por profissionais 

aprovados em concursos públicos, a política de capacitação dos recursos humanos, as 

condições matérias, técnicas e os princípios éticas de trabalho nos CRAS, CREAS e nas 

entidades de assistência social vinculadas ao SUAS, assim como também as diretrizes para 

implantação dos Planos de Carreira, Cargos e Salários no âmbito do SUAS. 

Apesar dos avanços em termos normativos, a política de Assistência caminha a 

passos lentos para a materialização das orientações da NOB-RH/SUAS para a melhoria das 

condições de trabalho na política, tanto pelo seu desconhecimento por muitos gestores, 

como por resistência para sua implementação. 

Muitos gestores municipais cumprem os requisitos mínimos para o recebimento 

do financiamento da política, sem garantir as condições físicas e materiais adequadas para 

a prestação dos serviços na rede socioassistencial, e sem estabelecer os vínculos de 

trabalho apropriados para os profissionais da política. 

Como nos mostra Raichelis (2010), os espaços sócio-ocupacionais nos quais os 

assistentes sociais se encontram inseridos e os ambientes institucionais em que se 

materializam as políticas públicas reúnem diversas intencionalidades, concepções, valores e 

propostas de sujeitos singulares e coletivos em tornos de distintos projetos em constante 

disputa. 

A título de exemplo sobre a precarização do trabalho na Política de Assistência 

Social, em se tratando de vínculo empregatício, segundo dados da MUNIC-IBGE/2013, o 

quadro de recursos humanos da política no país em 2013 era composto por 37,2% de 

servidores estatutários, 35,8% sem vínculo permanente, 16,6% possuíam somente cargos 

comissionados, e 7,0% eram empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). 

Dados do Censo SUAS 2013 mostram que dos profissionais que atuam nos 

CRAS de todo o país, 33,7% são servidores estatutários, 7,2% são empregados públicos 

(CLT), 10,0% encontram-se ocupando cargos comissionados e 49,1% possuem outros 

vínculos não permanentes. E do total de profissionais de nível superior que atuam nesses 

equipamentos, 45,5% são assistentes sociais.  

Em se tratando dos profissionais quem atuam nos CREAS em todo o país, 

dados do Censo SUAS 2013 mostram que 35,4% são servidores estatutários, 7,6% são 

empregados públicos (CLT), 8,6% encontram-se em cargos comissionados e 48,4% 



 

 

                  

possuem outros vínculos não permanentes. Do total de profissionais de nível superior, 24, 

8% são assistentes sociais. 

Esses dados evidenciam o quanto os vínculos de trabalho na Assistência Social 

encontram-se precarizados, e o maior número de profissionais afetados pela precarização 

do trabalho nessa política são os assistentes sociais por se tratar de um profissional de 

referência para composição das equipes nos equipamentos da proteção social básica e 

especial. 

Mas a precarização do trabalho dos profissionais da Política de Assistência 

Social não se restringe aos vínculos empregatícios, vários fatores contribuem para a 

precarização das condições de trabalho, como baixos salários, falta de condições materiais 

e instalações físicas adequadas para a prestação de serviços aos usuários, alta rotatividade 

dos profissionais, recursos humanos insuficientes e pouco qualificados, ausência da 

realização de capacitação continuada, insegurança no ambiente de atuação, exigência de 

produtividade, além do processo de informatização do trabalho, que apesar de tornar as 

tarefas menos árduas, intensificam o seu desenvolvimento e aumenta a produtividade, 

tornando-as cada vez mais mecânicas e burocráticas, através de um intenso processo de 

preenchimento de formulários.  

Conforme Antunes, (2005, p. 54), “[...] desencadeia-se um processo interativo 

entre trabalho vivo e trabalho morto, sob o comando de um tempo conduzido pelo ritmo 

cada vez mais informacional e intensificado”. Essas inovações também se fazem presente 

no cotidiano de trabalho na administração pública, que passa a adotar além da tecnologia da 

informação, os métodos de gestão do trabalho, regido pelo princípio da eficiência, 

estabelecimento de metas e resultados. 

O trabalho desenvolvido pelo assistente social encontra-se cada vez mais 

subordinado aos princípios da eficiência e eficácia, com o estabelecimento de metas quanto 

ao número de famílias a serem atendidas, da ampliação das atividades desenvolvidas pelos 

profissionais, com a ausência da quantidade adequada de recursos humanos para 

atendimento da demanda, além da padronização dos serviços através da utilização de uma 

gama de formulários eletrônicos. Todo esse cenário provoca a redução da dimensão 

reflexiva do exercício do profissional, promovendo ações pragmáticas, e reduzindo a 

autonomia do assistente social. 

Muitos profissionais da Política de Assistência Social desenvolvem um trabalho 

polivalente e multifuncional, exigidos para o desenvolvimento das atividades em equipe. “O 

mundo do trabalho atual tem recusado os trabalhadores herdeiros da „cultura fordista‟, 

fortemente especializados, e os substituem pelo trabalhador „polivalente e multifuncional‟ da 

era toyotista.” (ANTUNES, 2005, p. 78) 



 

 

                  

Em decorrência dos baixos salários pagos aos profissionais que atuam na 

Política de Assistência, muitos assistentes sociais precisam trabalhar em outras políticas e 

em diferentes municípios limítrofes como solução para garantia da própria sobrevivência. E 

a falta de continuação dos serviços prestados pelos profissionais, diante da alta rotatividade, 

provoca uma quebra na relação entre os profissionais e a população usuária e, 

consequentemente, descrença na efetividade dos serviços e das ações públicas.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

A Política de Assistência Social historicamente constitui-se como um importante 

espaço de atuação do assistente social, e desde a implementação do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), essa política tem aberto um significativo campo de atuação para 

categoria profissional, através da expansão na oferta de serviços e benefícios 

socioassistenciais. 

A Política de Assistência Social assim como as demais políticas que compõem o 

tripé da seguridade social vem sendo afetado pelas mudanças sofridas no mundo do 

trabalho, com vínculos e condições de trabalhos precários que reflete diretamente na 

qualidade dos serviços prestados aos usuários, através da descontinuidade do atendimento 

ou mesmo da falta de autonomia dos profissionais perante os gestores da política.  

E mesmo com várias regulamentações e normatizações existentes, como a 

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social 

(NOB-RH/SUAS), as condições de trabalho dos profissionais da Política de Assistência 

Social continuam precárias, sendo a gestão e melhoria das condições de trabalho um dos 

maiores desafios dessa política na atualidade. 

Por isso, a realização de concursos públicos, a melhoria das condições de 

trabalho e instalações físicas na Política de Assistência Social se tornam indispensáveis 

para a prestação de serviços de qualidade, possibilitando a efetivação e ampliação dos 

direitos sociais. 
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