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RESUMO 
 
Este artigo objetiva analisar as transformações no mundo do 
trabalho, especificamente o trabalho do assistente social, a 
partir dos impactos da crise do capitalismo nas políticas 
sociais. A reestruturação produtiva e as políticas neoliberais 
provocaram transformações no mundo trabalho que 
consolidaram, dentre outros aspectos, a flexibilização e a 
precarização. Os impactos da crise alcançam mais diretamente 
o Serviço Social por meio das novas configurações societárias, 
que implicam para o assistente social a necessidade de 
apreender as mudanças nas suas funções frente ao projeto 
neoliberal, bem como, buscar entender as condições e 
relações de trabalho do assistente social. 
 
Palavras-chave: Mundo do trabalho. Reestruturação produtiva. 
Serviço Social. 
 
ABSTRACT 
This article analyzes the changes in the working world, 
specifically the work of the social worker, from the impacts of 
the crisis of capitalism in social policies. The industrial structure 
and the neoliberal policies provoked changes in the workplace 
that consolidated, among other things, the flexibility and 
precariousness. The impacts of the crisis reach more directly 
social work through new corporate settings, which constitute a 
social worker the need to grasp the changes in their front 
functions to the neoliberal project as well, seeking to 
understand the conditions and labor relations assistant social. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este artigo tem por objetivo analisar as transformações no mundo do trabalho, 

especificamente o trabalho do assistente social, a partir dos impactos da crise do 

capitalismo nas políticas sociais. Fundamenta-se numa pesquisa bibliográfica, com aporte 

teórico no materialismo histórico dialético. 

No contexto da crise, a reestruturação produtiva e as políticas neoliberais 

provocaram transformações no mundo trabalho que consolidaram, dentre outros aspectos, a 

flexibilização e a precarização. Os impactos da crise alcançam mais diretamente o Serviço 

Social por meio das novas configurações societárias, que implicam para o assistente social 

a necessidade de apreender as mudanças nas suas funções frente ao projeto neoliberal, 

bem como, buscar entender as condições e relações de trabalho do assistente social. 

O Estado neoliberal fez com que a sua forma de atuação priorizasse uma 

intervenção voltada para a economia global, e minimizasse o seu empenho na consolidação 

de diretos sociais, através do seu papel regulador garantido pelas políticas sociais; que 

buscam atender, mesmo que de forma mínima, as reivindicações dos trabalhadores, ao 

incorporar demandas sociais, produzindo direta ou indiretamente serviços fundamentais à 

manutenção do Estado e ao atendimento de alguns dos direitos sociais, mas sem prejudicar 

a lucratividade do capital. 

Nessa direção, o assistente social é chamado a atuar na elaboração, gestão e 

execução das políticas sociais, sofrendo igualmente com os efeitos deletérios impostos pelo 

neoliberalismo. A lógica da fragmentação e restrição dos direitos sociais conquistados, recai 

fortemente nas condições precárias de trabalho e de vida da classe trabalhadora, e o 

assistente social enquanto trabalhador assalariado é afetado diretamente nesse processo. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

 

O Processo de reestruturação capitalista 

As transformações societárias engendradas a partir da crise e recomposição 

capitalista do pós 70 do século XX, impactaram diretamente o mundo do trabalho. A crise do 

capital provocou mudanças importantes no padrão de acumulação e no modo de regulação, 



 

 

passando do Taylorismo / Fordismo e do Estado de bem-estar social para o padrão de 

acumulação flexível e o neoliberalismo. Tais mudanças decorreram da “grande crise” do 

sistema capitalista, que segundo Antunes (1999) tinha como expressão fenomênica a crise 

do padrão de acumulação Taylorista / Fordista, e apresentava sinais críticos como a queda 

da taxa de lucro, a hipertrofia da esfera financeira, a crise do Estado de bem-estar social, a 

concentração do capital e a flexibilização do processo produtivo, com incentivo às 

privatizações e terceirizações. O autor, citando Brenner, salienta que a alta capacidade 

produtiva e o excesso da produção fizeram cair a lucratividade das empresas, resultando 

numa estagnação da economia. Para Antunes, a crise 

 

[...] exprimia, em seu significado mais profundo, uma crise estrutural do 
capital, onde se destacava a tendência decrescente da taxa de lucro [...]. 
Era também a manifestação [...] tanto do sentido destrutivo da lógica do 
capital, presente na intensificação da lei de tendência decrescente do valor 
de uso das mercadorias, quanto da incontrolabilidade do sistema de 
metabolismo social do capital. Com o desencadeamento de sua crise 
estrutural, começava também a desmoronar o mecanismo de “regulação” 
que vigorou, durante o pós-guerra, em vários países capitalistas avançados, 
especialmente da Europa (1999, p. 31). 
 
 

A crise do capitalismo que se deu no pós-segunda guerra trouxe consigo o 

esgotamento do regime de acumulação Taylorista / Fordista. Em termos gerais, o Fordismo 

caracteriza-se por: produção em massa de bens padronizados, realizada por meio da 

mecanização eletromecânica; utilização de máquinas rígidas; controle do tempo e dos 

movimentos; organização baseada na divisão de tarefas entre os planejadores e os 

executores; unidades produtivas concentradas e verticalizadas; supervalorização da 

hierarquia, que possibilitava o controle e a supervisão da produção e salários equiparados 

com a produtividade, entre outras coisas. Esse padrão teve um importante aliado, a esteira 

mecânica, por meio da qual, conseguia-se a maximização da produtividade e o controle do 

tempo do operário. Nele desprezava-se o potencial intelectual do operário, transformando-o 

em apêndice da máquina. Ferreira nos chama a atenção para a questão da redução da 

autonomia dos operários, quando afirma que: 

 

A organização Taylorista do processo de trabalho, significa portanto, uma 
drástica redução da autonomia e da iniciativa operária no âmbito da 
produção. Sua lógica conduz à limitação do papel dos operários à execução 
de um trabalho extremamente fragmentado, repetitivo e monótono, prévia e 
minuciosamente definido pela gerência (s/d, p.3). 
 
 



 

 

O modo de regulação com base no ideário Keynesiano, intimamente articulado 

ao padrão de acumulação acima citado, traduzia-se em um Estado intervencionista que, 

segundo Antunes (1999), difundiu a ideia de que podia mediar e sustentar a relação capital 

– trabalho. Isso não garantiu a disseminação do Welfare State por todo o mundo capitalista, 

nos padrões em que se desenvolveu nos países capitalistas avançados. Aranha esclarece: 

 

O Welfare State está associado a um padrão de intervenção pública 
específica: Keynesianismo. Na Europa este se estruturou enquanto 
Keynesianismo Social – no qual a intervenção pública assumiu o formato de 
uma expansão notável do gasto público de caráter social, conformando o 
Welfare State moderno, ou o Estado de bem-estar social. De forma diversa, 
nos EUA, o Estado Keynesiano se estruturou como um Welfare State, em 
que o gasto público esteve associado à constituição do chamado complexo 
industrial militar. Em ambos os casos, a expansão do gasto público teve 
notáveis repercussões no sentido de estabilizar o capitalismo – ou seja, 
cumprir uma função anticíclica clara e decisiva. (1999, p.75). 
 
 

O Estado de bem-estar social ampliou suas funções através do direcionamento 

dos fundos públicos tanto para o financiamento do capital, quanto para as políticas sociais 

públicas, garantindo direitos dos trabalhadores, visando à reprodução da força de trabalho e 

a dinamização da economia. A alteração na postura do Estado em relação aos 

trabalhadores deveu-se principalmente às pressões e às lutas por eles organizadas. Neste 

momento os trabalhadores, contraditoriamente, estavam sendo favorecidos com a própria 

organização da produção, à medida que concentravam os trabalhadores em grandes 

plantas produtivas possibilitando uma maior identificação e articulação de classe no próprio 

chão da fábrica.  

 

Concentrando o proletariado no espaço social, ele tendia, por um lado, à 
atomização; homogeneizando suas condições de existência, forjavam-se ao 
mesmo tempo as condições de um processo de personificação; ao reduzir 
sua autonomia individual, incentivava inversamente o desejo dessa 
autonomia, oferecendo condições para tanto; ao exigir a acentuação de sua 
mobilidade geográfica, profissional, social e psicológica, tornava mais rígido 
seu estatuto etc. Semelhante acumulação de contradições tenderia à 
explosão. (ANTUNES, 1999, p. 41). 
 
 

Ainda a esse respeito, Marcio Pochmann (1999) afirma que o período do Welfare 

State trouxe modificações positivas para o mundo do trabalho e para a sociedade por meio 

do pleno emprego e da atuação dos sindicatos e partidos políticos comprometidos com os 

trabalhadores. 



 

 

Esse quadro é abalado fortemente pela crise anteriormente referida. Como forma 

de superação da crise, iniciou-se um processo de reestruturação do capital visando à 

reprodução do sistema capitalista e do processo de dominação. A implementação de um 

novo padrão de acumulação, regido pelas determinações do capital financeiro, com base 

nas inovações tecnológicas e organizacionais, provocou mudanças significativas na esfera 

da produção. Quanto ao processo de dominação, se deu através da disputa ideológica onde 

a classe dominante passa, através da cultura da crise, a difundir idéias privatistas e da 

constituição do cidadão consumidor, ressaltando o eixo central do convencimento onde 

todos devem se integrar, e que é inevitável se adaptar ao novo contexto. (BEHRING, 2003). 

O chamado “paradigma da flexibilidade” 5 tem a sua base técnica sustentada na 

microeletrônica, robótica que possibilita a produção informatizada para aumentar a 

produtividade e conseqüentemente, os lucros. Este regime tem sua produção vinculada à 

demanda, visando o atendimento das necessidades segmentadas do mercado; seus 

estoques são mínimos e utiliza o sistema Kanban (placas ou senhas que permitem o ajuste 

das máquinas e o rodízio dos operários) buscando o melhor aproveitamento do tempo 

possível. Em relação ao sistema organizacional, pode ser caracterizado pela estrutura 

horizontalizada das empresas, com a formação de equipes de trabalho; multifuncionalidade 

ou o chamado funcionário polivalente; pelas terceirizações; círculos de controle de qualidade 

e outros mecanismos utilizados para absorver a capacidade intelectual dos funcionários, 

antes desprezada pelo Fordismo.  

 

Nessa “nova forma produtiva” forja-se uma articulação entre 
descentralização produtiva e avanço tecnológico por meio da rede 
microeletrônica de informações. Há também uma combinação entre trabalho 
extremamente qualificado e desqualificado. (...) Trata-se de terceirizar e 
subcontratar uma rede de pequenas/médias empresas, muitas vezes com 
perfil semi-artesanal e familiar. (SERRA, 2001, p. 110). 
 
 

A autora afirma ainda que os processos de heterogeneização, fragmentação e 

complexificação da classe trabalhadora decorrem da introdução de tecnologias intensivas e 

da redução da força de trabalho humano, o que resulta no agravamento do desemprego 

estrutural, perda salarial, destruição de reconstrução de habilidades e do retrocesso do 

poder sindical. Segundo Antunes (1999) esse padrão de acumulação resguarda nas 

matrizes um número pequeno de funcionários qualificados e multifuncionais, no entanto, 
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amplia o número de sub-contratados – contratos temporários, com baixos salários e 

condições precárias para exercer as atividades, através das empresas terceirizadas. 

No plano político institucional, assiste-se a entrada do neoliberalismo, com as 

Vitórias de Thatcher na Inglaterra em 1979, de Reagan nos Estado Unidos em 1980, além 

de sua implementação em outros países capitalistas avançados como a Alemanha e 

Dinamarca. Alguns países da Europa também aderiram ao projeto neoliberal, em menor 

proporção, mas tiveram sua parcela de contribuição na difusão do receituário neoliberal e 

seus efeitos, como afirma Marcio Pochmann (1999). 

No Brasil, questões políticas e econômicas vivenciadas nas décadas de 1970 e 

1980 contribuíram para a entrada do projeto neoliberal nos anos 90 através de sucessivos 

fracassos dos planos de estabilização econômica, da política de exportação adotada pelo 

governo, do desgaste em decorrência dos processos inflacionários, das dificuldades de 

investimentos do setor público, dentre outros fatores. Todavia, os conflitos gerados pelo 

processo de democratização retardaram a implementação do receituário neoliberal, que 

passa a vigorar a partir do “Consenso de Washington”, realizado em novembro de 1989, 

mais precisamente com o Governo Collor. 

Em 1989 reuniram-se em Washington executivos de governo, bancos 

multilaterais, empresários e acadêmicos de onze países com o objetivo de traçar ações 

políticas necessárias ao programa de estabilização:  

 

[...] a primeira consagrada à estabilização macroeconômica, tendo como 
prioridade absoluta um superávit fiscal primário envolvendo invariavelmente 
a revisão das relações fiscais intergovernamentais e a reestruturação dos 
sistemas de previdência pública; a segunda, dedicada ao que o Banco 
Mundial vem chamando de “reformas estruturais”: liberação financeira e 
comercial, desregulamentação dos mercados, e privatizações das empresas 
estatais; a terceira etapa, definida como a da retomada dos investimentos e 
do crescimento econômico. (FIORI apud BEHRING, 2003, p. 148). 
 
 

A reforma pretendia um Estado mínimo nas decisões relacionadas, 

principalmente, aos aspectos econômicos e políticos, viabilizando as condições para o pleno 

desenvolvimento da política neoliberal, como também reduzir a participação do Estado na 

implementação e execução das políticas sociais, repassando para organizações da 

sociedade civil e para a iniciativa privada funções anteriormente de sua responsabilidade. 

 

 

Impactos da crise nas relações de trabalho do assistente social 

 



 

 

 

O contexto da crise, a reestruturação produtiva e as políticas neoliberais 

provocaram transformações no mundo trabalho que consolidaram a flexibilização e a 

precarização. Os impactos da crise implicaram duplamente o Serviço Social através da 

redefinição das políticas sociais e das mudanças nas condições e relações de trabalho, 

demandando ao assistente social a necessidade de apreender transformações societárias e 

as novas funções do Estado para reconfigurar sua prática frente ao projeto neoliberal, bem 

como buscar entender as condições e relações de trabalho do assistente social e, 

reconhecendo-se como trabalhador assalariado, criar estratégias de organização e 

resistência. 

É nesse âmbito que o Serviço Social atua na elaboração, gestão e execução das 

políticas sociais, e sofre com os impactos do neoliberalismo. A lógica é fragmentar e 

restringir os direitos sociais conquistados, recaindo fortemente nas condições precárias de 

trabalho e de vida da classe trabalhadora, e o assistente social enquanto trabalhador 

assalariado é afetado diretamente nesse processo. 

Enquanto uma especialização do trabalho, inscrita na divisão social e técnica do 

trabalho da sociedade (IAMAMOTO e CARVALHO, 2001), o Serviço Social enfrenta um 

grande desafio no trato da questão social, pois tem sua prática condicionada pelas relações 

entre o Estado e a sociedade civil. Implica reconhecer as relações de compra e venda da 

sua força de trabalho, os diversos empregadores e como profissional assalariado, mantém 

frequentemente “relações com seu empregador que são conflitantes com valores que o 

código de ética recomenda, mas prescreve e impõe imperativamente” (informação verbal)6   

Não obstante o avanço do Serviço Social com a “renovação teórico-

metodológica e ético-política, qualificação da sua produção científica, bem como o 

fortalecimento das entidades científicas e de representação política” (RAICHELIS, 2011, p. 

3). O projeto neoliberal imprimiu efeitos deletérios para a classe trabalhadora, considerando 

o assistente social nesse processo. 

Observa-se: precarização das formas de contratação, terceirização, 

quarteirização, exercício profissional por tarefa, por projeto, produzindo desestabilização 

com perda de direitos e vínculos; desvalorização e descartabilidade do profissional, falta de 
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perspectivas de progressão e ascensão na carreira, ausência de políticas de capacitação, o 

que agrava o processo de alienação e estranhamento do trabalho; intensificação do 

trabalho, metas inalcançáveis, extensão da jornada, polivalência, rotatividade, cobranças por 

resultados imediatos; precárias condições de trabalho, insegurança, maior exposição a 

riscos, precarização da saúde, que trabalham com as mais dramáticas expressões da 

questão social; fragilidade sindical, enfraquecimento da representação política da classe 

trabalhadora, efeitos produzidos pela terceirização, Druck (2009 apud, RAICHELIS, 2011). 

Esse cenário é resultado das políticas de ajustes neoliberal, que difundem uma 

ideologia de satanização do Estado e de exaltação do mercado, fazendo com que o Estado 

abandone gradativamente o papel de principal executor direto dos serviços.  

Os impactos da crise sobre o Serviço Social e a sua função para o capitalismo 

são igualmente contraditórios. 

 

Trata-se de uma condição de trabalho que produz um duplo processo 
contraditório nos sujeitos assistentes sociais: a) de um lado, o prazer diante 
da possibilidade de realizar um trabalho comprometido com os direitos dos 
sujeitos violados em seus direitos, na perspectiva de fortalecer seu 
protagonismo político na esfera pública; b) ao mesmo tempo, o sofrimento, 
a dor e o desalento diante da exposição continuada à impotência frente à 
ausência de meios e recursos que possam efetivamente remover as causas 
estruturai s que provocam a pobreza e a desigualdade social. (RAICHELIS, 
2011, p. 8) 
 
 

Ao tempo que a profissão é atingida pela flexibilização, precarização e pela 

terceirização, ela tem seus postos de trabalhos ampliados pela via da descentralização dos 

serviços públicos, pela municipalização. Apesar de essa tendência significar a ampliação do 

espaço de intervenção do profissional, os assistentes sociais têm sido acionados pelo poder 

público, para criar critérios seletivos que reforçam a lógica da exclusão.  

Conforme análise de Iamamoto (2003) é nessa direção que o reconhecimento de 

uma realidade dinâmica reforça a necessidade de um profissional que decifre o movimento 

do real, percebendo os avanços e os retrocessos na relação entre o Estado e a sociedade 

civil, que busque ampliar os conhecimentos que lhe dê subsídios para trabalhar nas políticas 

sociais, voltadas para o enfrentamento da questão social e que sua atuação deva ser 

baseada nas três dimensões do exercício profissional, quais sejam: a dimensão teórico-

metodológica, a ético-política e a técnico-operativa.  

 

 

3. CONCLUSÃO 



 

 

 

 

É na contemporaneidade que novos efeitos do neoliberalismo passam a 

configurar o mundo do trabalho, e são as mudanças nesse modelo que impactam 

significativamente o a profissão de Serviço Social na sociedade capitalista. Os limites 

estruturais que norteiam a questão do emprego hoje são agravados pelo cenário atual que 

rege as relações capitalistas e interferem diretamente no trabalho do assistente social. 

A fragmentação e a restrição de direitos sociais conquistados, recaem nas 

condições precárias de trabalho e de vida da classe trabalhadora, e o assistente social 

enquanto trabalhador assalariado é afetado diretamente nesse processo. 

Atingido duplamente, por meio da precarização das políticas sociais e das 

condições e relações de trabalho, o assistente social precisa apreender as transformações 

societárias e as novas funções do Estado para reconfigurar sua prática frente ao projeto 

neoliberal. 
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