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RESUMO  
 
Este artigo tem como objetivo discutir a crise do capital e seus 
impactos nas condições de trabalho no serviço público, em 
particular, na política de assistência social, buscando 
compreender como vêm sendo estruturadas as condições de 
trabalho após a implantação do Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS no Brasil. Descreve o avanço obtido pela 
referida política através dos seus marcos legais e normativos 
como LOAS (1993), PNAS (2004), NOB/SUAS (2012) e a 
NOB/RH (2006). Destaca a expansão dos serviços, programas, 
projetos e benefícios e os rebatimentos da precarização no 
mundo do trabalho no âmbito do SUAS.  
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ABSTRACT 
 
This article aims to discuss the crisis of capital and its impacts 
on working conditions in the public service, particularly in social 
assistance policy, seeking to understand how have 
been structured working conditions after theimplementation of the 
Unified Social Assistance System – SUAS in Brazil. Describes 
the progress made by that policy through their legal and regulatory 
frameworks as LOAS (1993), PNAS(2004), NOB/SUAS (2012) and
 NOB/RH (2006). Highlights the expansion of services, programs, 
projects and benefits and repercussions of insecurity in the 
workplace under the SUAS. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo discutir a crise do capital e seus impactos 

nas condições de trabalho no serviço público, em particular, na política de assistência social, 

buscando compreender como vêm sendo estruturadas as condições de trabalho após a 

implantação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no Brasil. 

A metodologia adotada baseou-se em pesquisa bibliográfica e pesquisa 

documental, tendo como foco principal os autores que discutem as transformações no 

mundo do trabalho a partir da crise do capital; o processo de (contra) reforma do Estado e a 

política de assistência social, em particular, o tocante a gestão do trabalho. O processo de 

seleção do material estudado contemplou livros, dissertações, teses, periódicos científicos, e 

consulta a documentos oficiais inerentes à assistência social no Brasil.   

Nos chamados anos dourados, 1930 a 1970, ocorreu a expansão do modelo 

fordista-keynesiano que tinha como características, dentre outras, a produção e o consumo 

em massa e a intensa divisão do trabalho. Nesta fase, a expansão do capitalismo era 

marcada por altas taxas de crescimento econômico, ampliação de empregos e salários, e 

uma forte intervenção do Estado.  

No campo social, o Estado keynesiano ou Welfare State caracterizou-se por 

ofertar uma ampla rede de políticas públicas na perspectiva dos direitos sociais e de 

participar ativamente das relações entre capital e trabalho possibilitando ganhos para a 

classe trabalhadora através da implantação de direitos trabalhistas.  

De acordo com Antunes (2001) a partir de 1970, o modelo fordista-keynesiano 

entrou em crise, devido à queda da taxa de lucro, o esgotamento do padrão de acumulação 

taylorista/fordista de produção, a hipertrofia da esfera financeira, a maior concentração de 

capitais devido às fusões entre as empresas monopolistas e oligopolistas, a crise do Welfare 

State e de seus mecanismos de funcionamento e o incremento acentuado das privatizações. 

Para enfrentar mais uma crise, o capital reorganizou o seu modo de produção.  

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho a partir da crise do sistema 

fordista de produção possibilitou o surgimento de um novo padrão de acumulação do capital 

pautado na flexibilidade dos processos produtivos e intensa mundialização do capital, 

sobretudo na sua forma financeira.   

O modelo toyotista ou também denominado de acumulação flexível constituiu-se 

através de medidas direcionadas à forma de organização social da produção de 

mercadorias modificando a forma de organização e gestão do trabalho. Caracterizou-se por 

formas de contratações flexíveis, exigência de trabalhadores polivalentes, intensificação de 
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horas extras, flexibilização dos direitos trabalhistas, otimização do tempo de produção. Esse 

cenário intensificou a exploração fazendo com que a classe trabalhadora vivenciasse 

momentos de profundas inseguranças.  

No Brasil, durante a década de 1980, teve início o processo de reestruturação 

produtiva. O país adotou medidas de ajuste econômico e retração das políticas públicas de 

proteção social, numa conjuntura de crescimento da pobreza, do desemprego e do 

enfraquecimento do movimento sindical, neutralizando, em grande medida, os avanços e 

conquistas sociais alcançadas pelas classes trabalhadoras.   

Nos anos 1990, intensificou-se o processo de reestruturação produtiva, no 

governo Fernando Henrique Cardoso, com a implantação de formas diversas de 

precarização da força de trabalho aliado a descentralização das unidades de produção.  

Enquanto nos países centrais vivia-se o Welfare State, o Brasil defendia o 

desenvolvimentismo como meio de integração do país à ordem econômica mundial. 

Segundo Mota (2009, p. 57) “o desenvolvimentismo no Brasil foi resultado de um processo 

de modernização conservadora que consolidou a industrialização e o crescimento 

econômico, mas que não redistribuiu os resultados dessa expansão”, ou seja, a população 

trabalhadora não foi beneficiada com o referido crescimento.     

Mesmo não tendo vivido a experiência de um Estado nos moldes do Welfare 

State, o Brasil aprovou a Constituição Federal de 1988 que ficou conhecida por garantir o 

compromisso do Estado com direitos sociais que seriam operacionalizados através de 

políticas sociais públicas. Porém, logo após sua aprovação, estas receberam críticas. Tais 

políticas passaram a ser consideradas como onerosas ao Estado e passíveis de serem 

ofertadas pelo mercado.   

Neste contexto, a assistência social, situou-se neste movimento contraditório de 

ampliação dos direitos sociais através da Constituição de 1988 que incluiu a assistência 

social como uma das políticas de proteção social, compreendida como política pública, 

dever do Estado e direito do cidadão, e do outro lado, à ideologia neoliberal implantada no 

Brasil na década de 1990 que defendeu a redução do Estado no campo social, sendo a área 

da assistência social um campo de constante disputa política e econômica.  

Disputa esta que obteve avanço no que corresponde aos seus marcos legais e 

normativos: Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS (1993), a Política Nacional de 

Assistência Social - PNAS (2004), a Norma Operacional Básica do Sistema Único de 

Assistência Social - NOB/SUAS (2005/2012), a Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos NOB/RH/SUAS (2006), a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 

(2009), o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda 

no âmbito do SUAS (2009) e a Resolução N° 17/2011 do Conselho Nacional de Assistência 
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Social que delibera sobre os profissionais de nível superior que devem integrar o SUAS. 

Este conjunto de normatizações orienta a respeito da organização, gestão e 

operacionalização da política pública de assistência social.  

Destaca-se o fato de que os avanços obtidos através das normativas legais da 

gestão do trabalho no SUAS vão de encontro às redefinições do mundo do trabalho 

contemporâneo que prima pelas relações flexíveis e precarizadas de trabalho.  

Historicamente, os profissionais responsáveis pela oferta dos serviços, 

programas, projetos e benefícios na assistência social não tinham uma formação específica, 

ou seja, existia uma compreensão de que “qualquer pessoa ou profissional” poderia 

desenvolver as funções dessa política pública. Isto porque as ações patrimonialistas, 

expressas no clientelismo político, eram direcionadas aos pobres como favor ou benesse e, 

assim, eram ofertadas de qualquer maneira. Tais ações não tinham o objetivo de proteção 

social e nem de garantia de direito.  

No âmbito do SUAS, os trabalhadores ganharam um papel relevante,  haja vista 

que, diferentemente de outras políticas públicas, a assistência social não conta com 

tecnologias para realizar diagnósticos, ações preventivas ou protetivas. Portanto, a base 

essencial do trabalho são os recursos humanos, pois se constituem sujeitos prioritários no 

desenvolvimento da prática socioassistencial. Tal papel foi reconhecido na PNAS/2004 e na  

NOB/RH/SUAS/2006. A referida norma representa o primeiro esforço no sentido de delinear 

os principais pontos da gestão pública do trabalho.  

 

2 -  DO FORDISMO AO TOYOTISMO: O QUE MUDA PARA O TRABALHADOR?    

 

A década de 1970 é marcada por uma grave crise econômica que fez emergir 

um novo padrão de acumulação financeira e intervenção estatal na economia, o sistema 

fordista de produção1. 

Nesta fase a expansão do capitalismo é marcada por altas taxas de crescimento 

econômico, ampliação de empregos e salários e uma forte intervenção do Estado. Aliado ao 

fordismo, temos o Estado Keynesiano como sistema de proteção social voltado para a 

melhoria das condições de vida da classe trabalhadora. Segundo Mota (2009), a intervenção 

do Estado e a construção do pacto fordista - keynesiano foram pilares da constituição do 

Welfare State, sendo este o responsável por integrar à dinâmica econômica parte das 

                                                 
1 Segundo Antunes (2003), este sistema caracterizava-se por produção e consumo em massa,  
controle dos tempos e movimentos; separação entre elaboração e execução no processo de trabalho;  
unidades fabris concentradas e verticalizadas.  
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demandas operárias por melhores condições de vida e trabalho.  

O Estado passa a desenvolver políticas alinhadas com as exigências de 

produtividade e lucratividade das empresas. Para Tavares (2009), o fordismo ultrapassou o 

espaço físico da fábrica gerando interferência na vida privada do trabalhador, tornando-o 

ideologicamente submisso aos padrões de consumo, às regras familiares e ao Estado.  

No final dos anos 1980, o mundo assiste o colapso do socialismo real, 

representado pela queda do Muro de Berlim em 1989. Este fato repercutiu seriamente no 

movimento operário, tendo rebatimento direto nos partidos comunistas tradicionais e no 

sindicalismo a eles vinculado. Propagou-se a falsa ideia do “fim do socialismo” e do 

capitalismo como uma única alternativa viável para o mundo.  

Segundo Montaño; Duriguetto (2011) com a crise capitalista e com o processo de 

automação da produção, o desemprego e o emprego precarizado elevaram-se, resultando 

na perda do poder de barganha da classe trabalhadora e na adoção de uma postura 

individualista e defensiva do trabalhador. Aponta ainda que ocorreu a pulverização, 

heterogeneização e desarticulação da classe trabalhadora, o que resultou na perda de 

unidade e identidade nas lutas. 

Em resposta a crise da década de 1970 e como alternativa à “rigidez” da 

produção fordista, surgiu o toyotismo que, segundo Antunes (2003), se caracterizava pela 

produção diversificada voltada e conduzida pela demanda; estoque mínimo; just in time; 

kanban; trabalhadores multifuncionais e polivalentes; flexibilização dos direitos; 

trabalhadores temporários, terceirizações, subcontratações e sindicato de empresa. Esse 

cenário intensifica a exploração do trabalhador fazendo com que a classe trabalhadora 

vivencie momentos de profundas inseguranças.    

O modelo toyotista alia-se a lógica neoliberal, com a defesa de que o Estado 

deve volta-se para garantir as bases legais para as transformações necessárias no processo 

de produção e de trabalho. Na perspectiva neoliberal, o mercado atende às demandas e 

necessidades dos indivíduos, tornando-se desnecessário, e prejudicial, a intervenção do 

Estado através de políticas sociais que avancem na perspectiva de ampliação de direitos.  

Segundo Behring (2009), os programas sociais sob orientação neoliberal, 

seguem o trinômio focalização, privatização e descentralização, tratando de desuniversalizar 

e assistencializar as ações, através da redução de investimento nos gastos sociais. 

Parafraseando Raichelis (2010), as transformações contemporâneas que afetam 

o mundo do trabalho provocam profundas redefinições no Estado e nas políticas sociais, em 

especial, no âmbito da política de assistência social, através da implantação do Sistema 

Único de Assistência Social que contraditoriamente amplia o mercado de trabalho 

profissional e ao mesmo tempo aprofunda a precarização das condições de trabalho através 
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das formas de contratação, intensificação do trabalho, baixos salários, pressão pelo 

aumento da produtividade e de resultados imediatos, ausência de horizontes profissionais 

em longo prazo, ausência de políticas de qualificação e capacitação profissional.  

 

3 – A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS TRABALHADORES  

 

O desenvolvimento do sistema capitalista e a decorrente pauperização da classe 

trabalhadora apresentou novas exigências à prática da assistência social, visto que a 

benemerência e a caridade se apresentavam insuficientes diante das expressões da 

questão social. 

No Brasil, embora estivesse posta desde 1920, até meados de 1930, a questão 

social ainda não tinha o seu reconhecimento. As manifestações de tal problemática eram 

consideradas pelos aparelhos repressores do Estado como disfunção individual de ordem 

moral, solucionada com asilamento ou internamento.  

A década de 1980 marcou o momento de um amplo processo de discussão e de 

articulações objetivando o surgimento da política de assistência social, inserida em um 

cenário democrático de direitos sociais. A Constituição Federal de 1988 incorporou uma 

nova concepção de assistência social, inserindo-a na esfera da Seguridade Social, 

entendida como um conjunto integrado de ações do Estado e da sociedade destinado a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. A referida 

constituição assegura um padrão de proteção social fundamentado na concepção de direito, 

conquista que exige a superação de práticas assistencialistas e clientelistas. Contudo, a 

regulamentação e institucionalização dos avanços constitucionais têm enfrentado um 

processo de difícil efetivação e operacionalização. 

Na década de 1990 ocorreu o fortalecimento do ideário neoliberal ganhando 

destaque o processo de (contra) reforma do Estado2. Este prima, segundo Nogueira (2004, 

p. 41) pela “redução do tamanho do Estado mediante políticas de privatização, terceirização 

e parceria público-privado, tendo como objetivo alcançar um Estado mais ágil, menor e mais 

                                                 
2 Em 1995 foi encaminhado ao Congresso Nacional o projeto de EC N° 173 que versava sobre a 
reforma do Estado brasileiro. Deste modo, o governo de FHC inaugura uma nova ofensiva contra os 
direitos sociais instituídos com a CF/88. Inicia o seu governo organizando uma ampla reforma nas 
políticas e nos aparelhos do Estado pretendendo reduzir o “custo Brasil”, solucionar a crise da 
economia brasileira e garantir as condições de inserção do país na economia globalizada 
(CARDOSO, 1998). Com esse objetivo, enquanto empreende uma luta ideológica que apresenta os 
direitos sociais como privilégios e entraves ao desenvolvimento econômico, promove a desregulação 
da economia, a diminuição dos gastos públicos, a privatização das empresas estatais, a abertura do 
mercado aos investimentos transnacionais, dentre outras medidas. 
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barato”.  

Neste contexto, as políticas sociais assumem características seletivas e 

compensatórias. Assiste-se a um movimento de desresponsabilização do Estado na gestão 

das necessidades e demandas dos cidadãos. O Estado passa a transferir as suas 

responsabilidades para as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos e para o 

mercado. Ao analisar a política de assistência social, Yasbek (2004, p. 24), afirma se tratar 

de um processo repleto de ambiguidades e de profundos paradoxos: 

Se, por um lado, os avanços constitucionais apontam para o reconhecimento de 
direitos e permitem trazer para a esfera pública a questão da pobreza e da exclusão, 
transformando constitucionalmente essa política social em campo de exercício de 
participação política, por outro, a inserção do Estado brasileiro na contraditória 
dinâmica e impacto das políticas econômicas neoliberais, coloca em andamento 
processos articuladores, de desmontagem e retração de direitos e investimentos 
públicos no campo social, sob a forte pressão dos interesses financeiros 
internacionais.  
 

Em 2004, após intenso debate nacional, foi aprovada a Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), na perspectiva de implantação do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS). A citada política deve garantir serviços, programas, projetos e benefícios 

para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitem; contribuir com a inclusão e a 

equidade dos usuários, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais; 

centralizar suas ações na família e garantir convivência familiar e comunitária. 

 No tocante ao trabalho, este é um desafio para a administração pública 

brasileira, em especial, na política de assistência social devido seu histórico de 

desprofissionalização e estruturas institucionais improvisadas.  

Como passo importante para a gestão de trabalho no SUAS, podemos citar a 

aprovação, em 2006, da NOB-RH/SUAS. Esta estabelece parâmetros gerais para a gestão 

do trabalho ser implementada na área da assistência social, englobando todos os 

trabalhadores do SUAS, órgãos gestores e executores de ações, serviços, programas, 

projetos e benefícios da assistência social. Apesar de ser uma conquista importante, sua 

efetivação representa um grande desafio na maioria dos estados e municípios brasileiros 

devido à resistência dos gestores, pois o documento trata da necessidade de 

profissionalização, qualificação e valorização dos trabalhadores do SUAS, sendo necessário 

portanto, destinação de recurso público para sua concretização.  

Avançando na definição de equipe e de categorias profissionais para trabalho no 

SUAS, em 2011 foi aprovada a Resolução Nº 17 que defini a equipe de referência para a 

execução dos serviços socioassistenciais e as funções essenciais de gestão. Com base na 

resolução, são considerados trabalhadores do SUAS: assistente social, psicólogo, 

advogado, administrador, antropólogo, contador, economista, economista doméstico, 

pedagogo, sociólogo, musicoterapeuta e  terapeuta ocupacional.  
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Vale destacar que a VIII Conferência Nacional de Assistência Social ocorrida em 

2011 teve como tema “Consolidar o SUAS e Valorizar seus Trabalhadores”, momento que foi 

pautado na agenda nacional o trabalho e os trabalhadores do SUAS.  

A discussão sobre o trabalhador do SUAS caminha com a implantação de 

equipamentos públicos de referência para atendimento à população que demanda a 

contratação de trabalhadores qualificados. Com o SUAS, a assistência social dividiu-se em 

dois tipos de proteções sociais, a básica e a especial, ofertadas substancialmente no Centro 

de Referência de Assistência Social (CRAS) e no Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), respectivamente.  

Em relação à implantação dos equipamentos de execução da política de 

assistência social, no nível de proteção social básica, de acordo com os dados do Censo 

SUAS 2012, estão implantadas 7.725 CRAS em 5.323 municípios, configurando uma 

cobertura de 95,5% dos municípios no país. Desde 2007, até 2012 percebeu-se um 

aumento na implantação desses equipamentos, que passaram de 4.195 para 7.725 

unidades exigindo, portanto, a ampliação de recursos humanos.  

A tendência de crescimento também é presente no número de CREAS, em 2009, 

existiam 1.200 unidades. Em 2012, já eram 2.167 unidades. Dos equipamentos existentes, 

2.114 unidades caracterizam-se como CREAS municipais e 53 como CREAS regionais 

(BRASIL, 2013). 

A expansão da cobertura territorial dos CRAS vem sendo acompanhada pela 

ampliação de recursos humanos na assistência social, porém em números ainda 

insuficientes diante da demanda para atendimento. Tomando como referência o Censo 

SUAS 2012, entre 2010 e 2012, o quantitativo de pessoal passou de 51.692 para 68.275. 

Referente a escolarização, dos trabalhadores identificados em 2012, 49,5% possuíam o 

ensino superior, 41% o ensino médio e 9,5% o ensino fundamental.   

No tocante à formação dos profissionais, o Censo SUAS mostra que 22,9% dos 

CRAS dispunham de assistente social, 13,2% de psicólogo, 16,7% de profissionais com 

nível médio, 5,8% de pedagogo, 0,4% de advogados e 41% contavam com profissionais de 

outras formações (BRASIL, 2013).  

Este dado chama atenção, pois segundo a NOB/RH/SUAS e a Resolução 

17/2011 do CNAS, o assistente social e o psicólogo devem fazer parte da equipe de 

proteção social básica, portanto, devem compor a equipe do CRAS.   

 A expansão da contratação de profissionais também acontece em relação ao 

CREAS, tendo passado de 14.575 em 2010 para 19.876 profissionais em 2012, 

representando acréscimo de 36,4%. Em 2012, dos 19.876 trabalhadores dos CREAS, 63% 

possuíam o ensino superior completo, sendo 24,5% assistentes sociais, 19,4% psicólogos, 



 
9 

 

 
                  

6,5% advogados, entre outros (BRASIL, 2013). 

Em relação a composição da equipe, ocorre o mesmo que no CRAS, pois como 

citado anteriormente, é recomendado à presença dos profissionais assistente social, 

psicólogo e advogado para o funcionamento do CREAS.  

 A realização de concursos nos municípios tem ampliado a parcela de 

estatutários nos quadros técnicos do SUAS, apesar de ainda não contemplar a demanda 

real. Os resultados do Censo SUAS 2012 apontam que um terço dos trabalhadores eram 

estatutários, logo seguido pelos servidores temporários (32%) (BRASIL, 2013). Destaca-se 

que somente o fato do trabalhador ser estatutário não significa que ele não esteja em uma 

condição de precarização que perpassa pela ausência de valorização do trabalhador, 

condições adequadas de trabalho e uma política de capacitação permanente. 

Como visto, no decorrer do processo de implantação do SUAS, percebeu-se, de 

um lado, um significativo aumento do mercado de trabalho para diversos segmentos de 

trabalhadores. Porém, por outro lado, ocorre a inserção pela via da precarização das 

condições de trabalho expressa através das formas de contratação flexível, das condições 

de segurança e de instalações insatisfatórias, além da intensificação do trabalho, dos baixos 

salários, da pressão pelo aumento da produtividade e de resultados imediatos, ausência de 

horizontes profissionais em longo prazo, ausência ou insuficiência de políticas de 

qualificação e capacitação profissional. 

 

4 - TRABALHO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A reestruturação do capital mundializado, que no Brasil, intensificou-se nas 

últimas décadas do século XX, impactou fortemente a classe trabalhadora e seus espaços 

ocupacionais, não se restringiram ao setor privado, atingindo gradativamente o setor 

público. Parafraseando Paiva (2011), no espaço da fábrica, a redução do custo da 

mercadoria através da economia dos salários aumentava o lucro. Nos serviços públicos, a 

remuneração dos trabalhadores sociais passou a ser vista como desperdício, como item a 

ser reduzido ao máximo no custo das políticas sociais. Veremos agora, como se situa os 

trabalhadores da política de assistência social diante da crise estrutural do capital e das 

transformações no mundo do trabalho. 

No âmbito do Estado, sob o comando do neoliberalismo, delineiam-se as 

diversas tendências de precarização do trabalho em curso, tornando-se assim, a gestão do 

trabalho uma questão a desafiar a administração pública brasileira, especialmente no que se 

refere ao desenvolvimento das políticas públicas. 
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A inserção da política de assistência social na Constituição Federal ocorreu 

somente em 1988 e representou o acesso da população a uma política pública de direito 

social que para ser operacionalizada precisa, dentre outros fatores, de um quadro de 

trabalhadores.    

Para ser executada, a referida política passou a requisitar em seus quadros, 

profissionais tecnicamente qualificados, sendo este um grande desafio a ser enfrentado, 

uma vez que: a) historicamente os gestores não se preocupavam em formar quadros 

técnicos para operacionalização da assistência social; b) forte participação do voluntariado; 

c) presença do primeiro damismo; d) cultura do improviso; e) ser esta uma política 

financeiramente pouco atrativa aos trabalhadores; c) ausência na formação acadêmica 

desta temática.  

Torna-se objeto de discussão, dentro da assistência social, segundo Silveira 

(2011) temas como realização e admissão por concursos públicos, remuneração condigna, 

redução de jornada de trabalho, condições éticas e técnicas, equipes de referência na 

gestão e nos serviços, saúde do trabalhador, segurança no trabalho, adequação ou 

construção de planos de cargos, carreira e salários, adequação da formação profissional às 

necessidades da política pública e a implementação de uma política nacional de 

capacitação, direcionada pelo princípio da educação permanente.  

A aprovação NOB-RH/SUAS representa um passo importante para a gestão do 

trabalho, pois aponta os principais eixos a serem considerados para a gestão do trabalho na 

área da assistência social. Vale ressaltar que a política de recursos humanos constitui eixo 

estruturante do SUAS, ao lado da descentralização, do financiamento e do controle social. 

Porém, sua efetivação representa um grande desafio nos estados e municípios brasileiros 

devido à resistência dos gestores, pois a referida NOB trata da necessidade de 

profissionalização, qualificação e valorização dos trabalhadores do SUAS, sendo 

necessário, portanto, que seu conteúdo seja amplamente pactuado e assumido entre os 

gestores. Raichelis (2010, p. 761) defende que  

A implantação 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.  

 
Tais condições se apresentam como necessárias para a valorização do 

trabalhador, porém, segundo Raichelis (2010), o contexto da reforma neoliberal do Estado 

brasileiro iniciado no governo Fernando Henrique Cardoso, trouxe como ideologia, a 

satanização do Estado e a supervalorização do mercado. A imagem do servidor público 
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também foi afetada, instalando-se um clima desfavorável à recomposição e expansão da 

força de trabalho na administração pública.  

Assim a assistência social, ao mesmo tempo em que demanda a formação de 

um quadro de trabalhadores inseridos através de concurso público, em condições éticas e 

técnicas de exercer o seu trabalho, está inserida num contexto de (contra) reforma do 

Estado, que não prioriza a formação deste quadro. Ao contrário, seus trabalhadores 

vivenciam as condições próprias de precarização das condições de trabalho e salário. 

Silveira (2011) apresenta um quadro de dificuldades vivenciadas pelos 

trabalhadores da assistência social tanto no que se refere a operacionalização quanto a 

gestão desta política: ausência e/ou insuficiência de admissão por concurso público, com 

número significativo de profissionais contratados por tempo determinado e com baixos 

salários; remuneração insuficiente dos trabalhadores; inexistência de políticas de 

valorização; equipes definidas na quantidade mínima; equipes incompletas ou substituídas 

por profissionais sem formação qualificada; número excessivo de trabalhadores de nível 

médio em relação aos profissionais de nível superior, resultando em substituição de 

atividades com implicações éticas; ausência e/ou insuficiência na capacitação das equipes 

de referência; equipes técnicas que desenvolvem atividades de responsabilidade de outros 

profissionais ou relacionadas às funções de gestão do SUAS, a exemplo de técnicos do 

CRAS que elaboram os instrumentos de gestão da política no município; sobrecarga de 

atividades, considerando a demanda no território e a insuficiência de equipe; ausência de 

definições e regulamentações sobre as responsabilidades específicas e intersetoriais na 

relação com as demais políticas públicas e o sistema de justiça; trabalho submetido a uma 

lógica produtivista, centrada nas metas quantitativas, nos controles burocráticos e gerenciais 

tecnicistas; trabalho constrangido pelas práticas clientelistas que desconsideram as 

diretrizes democráticas na assistência social. 

Como apresentado acima, a assistência social, no tocante a gestão do trabalho, 

tem um longo e difícil caminho a trilhar na perspectiva de superação das dificuldades acima 

listadas. Não podemos esquecer que tais condições são necessárias para a garantia da 

qualidade dos serviços prestados à população.   

 

5 - CONCLUSÃO  

 

O resultado da pesquisa aponta que nos últimos dez anos houve à expansão 

dos serviços, programas, projetos e benefícios na política de assistência social, incluindo a 

ampliação de espaço profissional para diversos trabalhadores, espaços estes, marcados 
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pela flexibilização e precarização das condições de trabalho.    

Existem muitos desafios a serem superados diante de um contexto político que 

aponta para o processo de assistencialização da seguridade social. A assistência social 

expandiu-se em termos de equipamentos e contratação de recursos humanos, porém, não 

em número suficiente para atendimento da demanda. O caminho para se efetivar enquanto 

política pública de direito ainda está sendo construído diariamente através das lutas de seus 

trabalhadores e usuários.   

 Finalizamos apontando alguns dos desafios presente no cenário 

contemporâneo: necessidade de luta pelo direito ao trabalho digno, com remuneração justa, 

ampliação do número de trabalhadores pela via do concurso público, redução da jornada de 

trabalho, implantação de uma política de capacitação continuada, planejada e permanente, 

garantia de espaços coletivos e sistemáticos de estudo e de reflexão como parte do 

cotidiano do trabalho institucional, implantação da mesa de negociação permanente, 

melhoria na infraestrutura dos equipamentos sociais, ampliação do recurso financeiro e 

fortalecimento do controle social.  
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