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RESUMO 
 
Diante da crise de 1970, o capital busca novas estratégias para a 
retomadas das taxas de lucro. Dentre elas, põe-se em movimento 
o processo de reestruturação produtiva trazendo novas 
implicações para a organização do trabalho e, portanto, para o 
cotidiano da classe trabalhadora. Tais rebatimentos chegam à 
categoria de Assistentes Sociais como desafios cotidianos sendo 
necessário a importância da organização coletiva para resistir e 
avanças nos direitos do trabalho. 
 
Palavras-chave: Reestruturação Produtiva. Serviço Social. 
Organização Política. 
 
ABSTRACT 
 
Before the 1970 crisis, capital seeks new strategies for resumed in 
profit rates. Among them, moving sets up the restructuring process 
bringing new implications for the organization of work and therefore 
for everyday of the working class. Such repercussions reach the 
category of Social Workers as daily challenges requiring the 
importance of collective organization to resist and go along in labor 
rights. 
 
Keywords: Productive Restructuring. Social Work. Political 
Organization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O trabalho que ora se apresenta é resultado do trabalho final da disciplina 

“tendências teórico metodológicas no serviço social e o debate contemporâneo” ofertada pelo 

programa de pós graduação em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 

O artigo tece considerações acerca da problemática vivenciada pela categoria de 

assistentes sociais no seu espaço ocupacional, bem como, na configuração do mercado de 

trabalho, analisadas sob o contexto das profundas transformações do mundo do trabalho, 

trazendo um arcabouço de elementos que repercutem no cotidiano da classe trabalhadora e, 

portanto, para a categoria de Assistentes Sociais. 

A intensificação do ritmo do trabalho, reforçada pela inserção da tecnologia nos 

espaços de trabalho, o acúmulo de tarefas, as péssimas condições de trabalho, os vínculos 

temporários, os baixos salários, o contingenciamento de recursos direcionados às políticas 

sociais tem se apresentado na realidade como limites para uma intervenção profissional 

qualificada e que se comprometa com as demandas da classe  trabalhadora; mas não só, 

apresentam-se como desafios à serem enfrentados pela categoria de assistentes sociais. 

Nesse sentido, ressaltemos a importância histórica da organização política da 

categoria de assistentes sociais, articulados ao movimentos sociais mais gerais da classe 

trabalhadora, para que se possa avançar na conquista de direitos.  

 

 

2. AS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E OS REBATIMENTOS PARA A 

CLASSE TRABALHADORA 

 

 

A configuração do Estado pautada no welfare state2, que se generalizou entre 1945 

e 1975 nos países do capitalismo central, visava superar os efeitos da crise de 1929 com o 

                                                           
2
 A base estruturante do modelo welfare state incorporava princípios de caráter universalizantes e 

redistributivos. Além disso, o Estado assumia responsabilidade na manutenção das condições de vida 
dos cidadãos, através de um conjunto de ações em três direções: regulação da economia de mercado 
era feita, a fim de manter elevado nível de emprego; a prestação pública de serviços sociais universais, 
como educação, segurança social, assistência médica e habitação; e um conjunto de serviços sociais 



 

 

                  

intuito de restabelecer o crescente aumento das taxas de lucro, através do pleno emprego, 

maior produção/maior consumo e incremento nas políticas sociais. No entanto, a articulação: 

acumulação do capital, democracia política e equidade social “viveram harmonicamente” por 

aproximadamente 30 anos, os chamados “anos dourados” do capitalismo.  

Contudo, não tardou e, na década de 1970, o capitalismo desenvolvido via Estado 

de Bem Estar Social entra em crise, esbarrando mais uma vez na superprodução de 

mercadorias e no desemprego estrutural em decorrência da incorporação da revolução 

tecnológica, fazendo com que ressurgisse em escala crescente o exército industrial de reserva. 

Mèszáros (2011) sinaliza que a crise de 1970 não se trata, apenas, de uma crise de 

superprodução, mas sim como uma crise de ordem estrutural3 e sistêmica, visto que acentua o 

caráter destrutivo do modo de produção capitalista, pondo em risco a  reprodução das relações 

sociais. 

Conforme aponta Teixeira (1996), diante da crise, o grande capital procura novas 

estratégias para garantir o aumento das taxas de lucro, visto que o modo de produção 

taylorista-fordista entra em crise. A partir de então exigiu-se a imediata adoção de novo modelo 

de produção, o toyotismo.  

De acordo com Gounet (1991): “o toyotismo é uma resposta à crise do fordismo dos 

anos 70. Em vez do trabalho desqualificado, o operário torna-se polivalente. Ao invés da linha 

individualizada, ele se integra em uma equipe. Ao invés de produzir veículos em massa para 

pessoas que não conhece, ele fabrica um elemento para a „satisfação‟ da equipe que está na 

sequência da sua linha” (p. 43 apud ANTUNES, 2011, p.35). 

Não obstante, o novo modelo de produção trouxe implicações profundas para o 

mundo do trabalho, consequentemente para a classe trabalhadora. Segundo Antunes (2011) “a 

década de 1980 presenciou, nos países de capitalismo avançado, profundas transformações no 

mundo do trabalho, nas suas formas de inserção na estrutura produtiva, nas formas de 

                                                                                                                                                                                            
pessoais; universalidade dos serviços sociais; e implantação de uma rede de segurança de serviços de 
assistência (BEHRING e BOSCHETTI, 2011). 
3
 [...] a especificidade da crise atual, analisada com rigor por Mészáros, está assentada em duas 

características intrísecas e que também se expressam na dinâmica estrutural do MPC contemporâneo: 
ela acentua o caráter destrutivo da produção capitalista, de modo que o metabolismo social comandado 
pelas forças do capital faz predominar, de maneira incomparável, tendências altamente destruidoras da 
exploração da natureza que concorrem até mesmo para criar sérios obstáculos à própria reprodução da 
vida social; por outro lado, e correlatamente, esgotaram-se os mecanismos estruturais (posto que os 
paliativos sempre hão de existir) de autorregulação do sistema sociometabólico do capital, uma vez que o 
caráter permanente da crise sobressai em detrimento da sua forma cíclica de se expressar, prevalente 
até os anos 1970. Mészáros caracteriza muito bem a crise adjetivando-a, corretamente a meu ver, como 
uma rastejante (BRAZ, 2012, p.470). 



 

 

                  

representação sindical e política. Foram tão intensas as modificações, que se pode mesmo 

afirmar que a classe-que-vive-do-trabalho sofreu a mais aguda crise deste século, que atingiu 

não só a sua materialidade, mas teve profundas repercussões na sua subjetividade e, no íntimo 

inter-relacionamento destes níveis, afetou a sua forma de ser” (p.23). 

 Além do processo de reestruturação produtiva, na década de 1990 através da 

pressão dos países do capitalismo central, o Estado brasileiro adotou o “receituário neoliberal” 

redefinindo suas ações: Estado forte para o mercado em detrimento de um Estado mínimo para 

o social, implicando profundamente no rebaixamento dos direitos trabalhistas e de políticas 

sociais mais amplas, há tão pouco tempo, legitimadas pela Constituição Federal de 1988. 

  Dessa forma, Soares (1999) sinaliza que a “adoção” do receituário neoliberal 

imputou no Brasil uma dinâmica perversa sobre o social com “a queda nos salários, redução do 

emprego, informalidade nos negócios, evasão de impostos e diminuição da base de 

arrecadação tributária. O chamado ajuste fiscal permanente trouxe um enorme custo para o 

setor público, com corte de gastos essenciais e desequilíbrio patrimonial permanente” (p. 172).  

 Neste contexto, os reflexos para a classe trabalhadora provenientes da 

reestruturação produtiva juntamente com a ofensiva neoliberal foram nefastos. Com a expulsão 

dos trabalhadores do setor formal para o informal – produto da automação e da crise – há uma 

crescente massa de desempregados, engrossando assim, o exército industrial de reserva. Os 

resultados disso são: diminuição da taxa salarial; perda do poder político dos trabalhadores, ou 

seja, desorganização política; atitude individualista e defensiva do trabalhador. Além disso, há o 

aumento exponencial da subcontratação, da terceirização e do trabalho temporário, fazendo 

com que o trabalhador “mergulhe no mar” da precarização e no esvaziamento dos direitos 

trabalhistas. 

 Outro rebatimento que chega a classe trabalhadora é o enfraquecimento das 

organizações trabalhistas. Nessa circunstância, o Estado e o Capital calcados na ideologia 

neoliberal, não levam em consideração as reivindicações originárias da classe trabalhadora. 

Temos como exemplos a negação, por parte dos empresários ou por parte do Estado, à 

negociação com os trabalhadores em greve, bem como a repressão a qualquer tipo de 

manifestação que “levante a bandeira” da luta trabalhadora – assim há o dilatamento das ações 

da classe trabalhadora. Atrelado a isso, o neoliberalismo investe, com a colaboração da mídia, 

na desinformação e na descaracterização das lutas dos trabalhadores, recriando uma “cultura” 

marcada pela desqualificação das demandas dos trabalhadores, usando uma retórica que 

criminaliza o movimento da classe operária. 



 

 

                  

 Nesse sentido, vale salientar que o contexto da reestruturação produtiva 

juntamente com o ajuste fiscal do Estado não está alheio à categoria de assistentes sociais. Ao 

contrário, encontra-se imbricado, visto sua condição de trabalhador assalariado, bem como 

pelas novas requisições e demandas que chegam aos espaços sócio-ocupacionais do 

assistente social.  

 

3.  O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO(A) ASSISTENTE SOCIAL SOB O CONTEXTO DA 

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA 

 

 

 O Serviço Social no Brasil enquanto profissão inscrita na divisão sócio-técnica do 

trabalho e, como parte do trabalho coletivo, incide no processo de produção e reprodução das 

relações sociais capitalistas com vistas a intervir nas expressões da relação capital X trabalho, 

sendo historicamente requisitadas por instituições públicas e privadas. No que diz respeito à 

venda da força de trabalho  do assistente social, esta é trocada pelo salário e, portanto, 

“submetido aos dilemas e constrangimentos comuns a todos os trabalhadores assalariados [...]” 

(RAICHELIS, 2011, p. 425).   

Nesse sentido, o assistente social ao vender sua força de trabalho aos seus 

empregadores, estando locado no âmbito privado ou público, tem sua jornada de trabalho, seu 

cotidiano institucional, as prioridades das demandas bem como os meios e instrumentos de 

trabalho – que engloba recursos de natureza financeira, material e humana para o 

desenvolvimento de suas habilidades e competências profissionais; determinado pelo interesse 

do empregador, o que circunscreve o assistente social na redoma da autonomia relativa, 

refletindo nas respostas às demandas institucionais. 

Em tempo de mudanças das relações de produção, da organização material, no 

modo de gestão e, na compra e venda da força de trabalho, motivadas pelo processo de 

reestruturação geral do capital, percebe-se uma dada intensificação e precarização das 

condições de trabalho, com intuito de estabelecer novo período de acumulação do capital.  

Na tentativa de fomentar o processo de acumulação do capital, atualmente 

comandado pelo capital financeiro, a precarização do trabalho girou em torno do rebaixamento 

dos direitos com a diminuição considerável dos contratos formais de trabalho (e que garante 

direito a férias, seguro-desemprego, fundo de garantia, décimo terceiro salário e etc.) em 

substituição dos contratos temporários, ou do trabalho informal, redirecionando os 



 

 

                  

trabalhadores para a seara da instabilidade econômica e social. Além disso, o cotidiano do 

trabalhador tem sido ordenado pelas metas inalcançáveis de produção, pelo aumento do ritmo 

do trabalho, pelo acúmulo de tarefas, pela rotatividade do emprego e pela ameaça do 

desemprego. 

As recentes transformações no mundo do trabalho atinge o mercado de trabalho do 

assistente social. É perceptível o movimento que sinaliza tanto para um aumento de 

contratação de profissionais no âmbito da política de Assistência Social e, em contrapartida 

houve significativa redução de postos de trabalho no âmbito das empresas industriais 

(RAICHELIS, 2011). Além disso, as formas de contratação dos assistentes sociais tem se dado 

massivamente através dos “processos de terceirização, de subcontratação de serviços 

individuais dos assistentes sociais por parte de empresas de serviços ou de assessoria 

(empresas do eu sozinho ou PJs), de “cooperativas” de trabalhadores, na prestação de serviços 

aos governos e organizações não governamentais, acenando para o exercício profissional 

privado (autônomo), temporário, por projeto, por tarefa, em função das novas formas de gestão 

das políticas sociais” (RAICHELIS, 2011, p. 431). 

Combinado ao processo de flexibilização das relações de trabalho, via terceirização, 

a incorporação das novas tecnologias tem estado muito presente no cotidiano do trabalhador 

social, o que tem contribuído para o processo de intensificação do trabalho para que se atinjam 

as inúmeras metas requisitadas pelas instituições, pressionados pela quantificação dos 

atendimentos, preenchimentos dos formulários, dando caráter cada vez mais tecnicista ao 

trabalho do assistente social; ademais, contribui para o processo de fragmentação do trabalho 

já que este tem se processado de forma imediata e pontual. 

A terceirização também tem acarretado uma espécie de divisão entre a categoria de 

assistentes sociais. Tal divisão tem acontecido nos espaços institucionais que tem em seu 

quadro: uma parcela de assistentes sociais concursados (vínculos mais estáveis e, na maioria 

das vezes, os profissionais são mais bem remunerado) e na outra parcela é composta por 

terceirizados (possuindo contratos instáveis e salários baixos) “gerando dificuldades e 

constrangimentos para o trabalho social e para a luta coletiva” (RAICHELIS, 2011, p. 432).  

Boschetti (2011) aponta que os conselhos representativos da profissão de serviço 

social, principalmente o conjunto CFESS/CRESS4 têm recebido denuncias constantes acerca 

das precárias condições de trabalho, principalmente nas seguintes áreas: organizações não 

governamentais, no sistema sociojurídico e na política de assistência social; visto que os 
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 Conselho Federal do Serviço Social (CFESS), Conselho Regional do Serviço Social (CRESS). 



 

 

                  

contratos de trabalho em sua maioria tem sido cada vez mais flexibilizados via 

terceirização/subcontratação, e com baixos salários. 

Diante deste contexto, é relevante assinalarmos o movimento da organização 

política da categoria em sintonia com a luta mais geral da classe trabalhadora, para que se 

avance na legitimação do direitos do trabalho. 

 

 

4. A IMPORTÂNCIA DA ORGANIZAÇÃO COLETIVA DAS(OS) ASSISTENTES SOCIAIS NA 

CONTEMPORANEIDADE 

  

 

 Para entender a história do Serviço Social brasileiro da sua gênese até os dias 

atuais, faz-se necessário situar a profissão com os processos históricos, políticos, econômicos e 

sociais que tem se dado as relações sociais; apreendendo, que ao longo da história, o Serviço 

Social passou por um processo de ressignificação da profissão e de redirecionamento político a 

partir do fim da década de 1970 e que isto só foi possível através da organização política da 

categoria. 

Historicamente, o Serviço Social brasileiro surge no Brasil como profissão em 1930, 

momento em que acontecia o processo de industrialização e urbanização, atrelado ao 

pensamento da igreja católica e aos interesses burgueses. O caráter interventivo da profissão 

nesta época baseava-se em ações de cunho moralista e de ajustamento do indivíduo ou da 

família ao meio, predominando a culpabilização do indivíduo, enquanto que não havia crítica às 

raízes do sistema capitalista.  

 

Podemos considerar que até então a organização política da categoria foi insipiente e 
inoperante, estando fortemente vinculada às classes dominantes, tendo como marco o 
CBAS da “Virada”, em 1979, que culmina na ruptura com o conservadorismo. Em 1982 
temos a elaboração do novo currículo acadêmico e em 1996 as novas Matrizes 
Curriculares, fortemente ancoradas na defesa dos direitos sociais preconizados pela 
Constituição Federal de 1988, a “Constituição Cidadã”, que culminou na elaboração do 
projeto ético-político, isto é, o Código de Ética de 1993, que regulamenta o exercício 
profissional e as Diretrizes Curriculares para a formação acadêmica (SILVA, 2007, p. 
267). 

 

Nesse sentido, do fim da década de 1970 até o momento contemporâneo, o Serviço 

Social vem construindo um projeto profissional (visando romper com as ideias conservadoras 

presente na profissão desde sua gênese) que tem se processado em consonância com um 



 

 

                  

projeto de sociedade, construída e pensada pelos sujeitos dos movimentos sociais da classe 

trabalhadora e, portanto, exige-se destes profissionais uma postura ética e política 

comprometida com a construção de uma sociedade para além do capital e com valores e 

princípios que objetivam a liberdade sem exploração de classe, gênero, raça, orientação sexual 

e religiosa (OLIVEIRA e MOURA, 2012), e que trabalhem na perspectiva da garantia 

intransigente dos direitos sociais e humanos. 

Sendo assim, nota-se que o próprio processo de reconceituação do Serviço Social 

foi dado através da luta social, quando a categoria em meio a contradição capital X trabalho tem 

resistido e defendido a direção ética e política da profissão. Além disso, os desafios que 

perpassam o cotidiano da categoria de assistentes sociais, e que já sinalizamos anteriormente, 

como a insegurança do emprego, precárias formas de contratação, intensificação do trabalho, 

redução dos salários, pressão pelo aumento da produtividade e de resultados imediatos; tem 

sido reivindicado pela categoria de assistentes sociais com a luta geral da classe trabalhadora, 

visto que “os desafios postos ao trabalho profissional não são exclusivos da nossa profissão, e 

somente as lutas coletivas em defesa da classe trabalhadora podem provocar mudanças nas 

condições de vida e de trabalho daqueles que dependem da venda de sua força de trabalho 

para assegurar a produção e a reprodução de suas vidas” (BOSCHETTI, 2011, p. 564). 

Dessa forma, Boschetti (2011) aponta algumas bandeiras de luta encampadas pelo 

conjunto CFESS/CRESS nos últimos anos e que se apresentam na realidade como conquista 

da classe trabalhadora. Uma delas foi a reivindicação por concursos públicos junto às 

instituições de natureza pública e privada com a intenção de garantir melhores condições de 

trabalho e maior compromisso e qualidade dos serviços prestados aos usuários. Em 2009 com 

a pressão da organização da categoria dos assistentes sociais foram realizados alguns 

concursos, dentre eles um bem expressivo o do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com 

900 vagas para o cargo de Assistente Social. 

Outra luta importante nos últimos anos foi a regulamentação da redução da jornada 

semanal de trabalho para 30 horas sem redução salarial e que por si só não mexe na 

organização estrutural do trabalho, mas permite um alívio no que diz respeito à intensificação 

do trabalho “o que pode melhorar a saúde do trabalhador e, ainda impor limites à exploração do 

trabalho pelo capital” (BOSCHETTI, 2011, p.567). 

Importante sinalizarmos que ambas as conquistas foram resultados do processo de 

pressão coletiva que engloba não só o conjunto CFESS/CRESS mais também a Associação 

Brasileira de Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e a Executiva Nacional de Estudantes em 



 

 

                  

Serviço Social (ENESSO); e que caminharam juntos na luta provando a importância e a força 

da organização da luta coletiva para se avançar nos direitos do trabalho. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A título de considerações finais, destacamos o movimento dialético que perpassa o 

mundo do trabalho, desvelando suas reconfigurações atuais no contexto de precarização e 

intensificação do trabalho para a classe trabalhadora. Mais adiante trouxemos as 

particularidades que cercam o exercício do Assistente Social elencando os desafios postos no 

seu cotidiano de trabalho. E, por fim, levantamos algumas conquistas da categoria profissional 

oriundas da organização e reivindicação coletiva, com intuito de enfatizar que é nela que 

encontramos as bases concretas que se criam as possibilidades reais para se avançar na luta 

por direitos.  
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