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MAGRO, Amanda Leticia. O exercício profissional do assistente social na da 
Política de Assistência Social pós-2016: Emenda Constitucional nº 95, restrições 
orçamentárias e rebatimentos no trabalho profissional. 2021. 122 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação Serviço Social – Centro de Estudos Sociais 
Aplicados, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2021. 

RESUMO 

O estudo teve como objeto de pesquisa os limites e possibilidades do exercício 
profissional dos assistentes sociais no interior da Política de Assistência Social pós-
2016 a partir da aprovação da Emenda Constitucional nº 95, considerando ser este 
um marco que evidencia o recrudescimento da crise do capital e do neoliberalismo, 
em que, simultaneamente, restrições orçamentárias tornam-se a ordem no âmbito das 
políticas sociais, na medida em que parte expressiva do fundo público é capturada em 
prol do capital financeiro. Por esta via, o objetivo geral da pesquisa foi compreender 
como este cenário se configura enquanto determinante do trabalho da categoria 
profissional nesta esfera e quais características ele assume perante sua condição de 
assalariamento. Tratou-se de estudo qualitativo, constituído de levantamento 
bibliográfico para construção do referencial teórico a fim de orientar as análises, e 
pesquisa documental acerca das estimativas da EC nº 95 através de notas técnicas; 
a respeito da visão dos profissionais no que se refere aos processos em curso, por 
via de artigos coletados em anais de congressos; e documentos no que tange às 
recentes ações vislumbradas no âmbito da Política de Assistência Social e tendências 
atuais identificadas no exercício profissional neste espaço, por meio de editoriais 
online, pareceres e estudos técnicos. Foi possível indicar que a referida política desde 
2016 sofre severos cortes orçamentários, bem como, eixos estruturantes do SUAS 
vêm sendo desmantelados em detrimento de programas de governo alheios às 
propostas do sistema. No âmbito do trabalho profissional, verifica-se a tendência de 
precarização de vínculos empregatícios; sobrecarga de trabalho não remunerado; 
insegurança em tempos de COVID-19 e expressivo aumento de demandas que não 
reverberam em investimentos maiores que possam supri-las.  
 
Palavras-chave: Exercício profissional. SUAS. Fundo público. Política de Assistência 
Social.  
 



 
 

MAGRO, Amanda Leticia. The professional practice of the social worker in the 
post-2016 Social Assistance Policy: Constitutional Amendment nº 95, budgetary 
restrictions and impacts in professional work. 2021. 122 f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação Serviço Social – Centro de Estudos Sociais Aplicados, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2021. 

ABSTRACT 

This study had as its research object the limits and possibilities of the professional 
practice of social workers within the post-2016 Social Assistance Policy after the 
approval of Constitutional Amendment nº 95, considering this to be a landmark that 
highlights the upsurge of the capital crisis and neoliberalism, in which, simultaneously, 
budget restrictions become the order within the scope of social policies, insofar as a 
significant part of the public fund is captured in favor of financial capital. In this way, 
the general objective of the research was to understand how this scenario is configured 
as a determinant of the work of the professional category in this sphere and which 
characteristics it assumes in the face of its condition of wage earner. It was a qualitative 
study, consisting of a bibliographic survey for the construction of the theoretical 
framework in order to guide the analyzes, and documentary research about the 
estimates of EC nº 95 through technical notes; regarding the view of professionals 
about the ongoing processes, through articles collected in conference proceedings; 
and documents regarding the recent actions envisaged within the scope of the Social 
Assistance Policy and current trends identified in the professional practice in this 
space, through online editorials, opinions and technical studies. It was possible to 
indicate that the aforementioned policy has suffered severe budget cuts since 2016, 
as well as structuring axes of SUAS that have been dismantled to the detriment of 
government programs outside the system's proposals. In the field of professional work, 
there is a tendency for job bonds to become precarious; overload of unpaid work; 
insecurity in times of COVID-19 and an expressive increase in demands that do not 
reverberate in larger investments that can supply them. 
 
Key-words: Professional practice. SUAS. Public fund. Social Assistance Policy. 
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INTRODUÇÃO 

Não obstante o alinhamento dos governos petistas à burguesia – que vigoraram 

no Brasil por 13 anos e de maneira similar aos governos da década de 1990, utilizaram 

diferentes mecanismos a fim de subtrair fundo público e direcioná-lo para o capital 

financeiro beneficiando a classe dominante privilegiada pelo Capital Portador de Juros 

(CPJ) –, breves concessões a classe trabalhadora foram vislumbradas neste período, 

e dentre estas, a progressiva expansão da Política de Assistência Social e a ampliação 

de recursos orçamentários para tal – que embora tenha sido majoritariamente 

propensa ao investimento em Programas de Transferência de Renda (PTR), permitiu 

a gradativa construção e consolidação do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS). 

Todavia, apesar dos avanços na política e os consequentes desdobramentos 

em índices socioeconômicos do país, desde 2016 verifica-se severa reversão destas 

tendências. Proveniente do recrudescimento do neoliberalismo e da crise capitalista 

de 2008, em linhas gerais, a estratégia de conciliação de classes que incorporou 

minimamente um traço reformista e foi levada à cabo na última década, demonstrou 

chegar a seu limite e ter se tornado insuficiente diante do avanço dos interesses da 

classe dominante, que objetivava ter condições de reproduzir estes interesses por 

completo, através do desmantelamento de conquistas sociais e democráticas. Assim, 

o impeachment de Dilma Rousseff foi orquestrado pelo Congresso Nacional, ao lado 

de setores do judiciário e da mídia burguesa. Braz (2017) sinaliza que a partir daquele 

momento, tornou-se imprescindível um governo “genuinamente burguês” incapaz de 

dispor sequer o mínimo aos trabalhadores, e paralelamente retirando o que ora havia 

sido conquistado. 

Estas intencionalidades vêm sendo materializadas desde o governo interino de 

Michel Temer e possuem continuidade no governo de Jair Bolsonaro, através da 

aprovação de medidas que possibilitam a livre transferência de recursos públicos para 

o capital financeiro em detrimento do investimento em políticas sociais. A medida 

considerada mais emblemática, e tomada para o presente estudo, é a Emenda 

Constitucional nº 95 aprovada em 2016 que modificou o Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) e propôs um Novo Regime Fiscal (NRF) no 

âmbito da União, consistindo na implementação de um teto de gastos das despesas 

primárias – as responsáveis pelos pagamentos de aposentadorias e pensões; 
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benefícios assistenciais e previdenciários; salários de funcionários públicos; custeio 

de serviços públicos e obras – por 20 anos consecutivos com base na inflação, e, 

portanto, submetendo estas despesas aos patamares dos valores de 2016 até 2036.  

Desta maneira, a partir da inserção da discente em um serviço ofertado pela 

Política de Assistência Social no município de Londrina durante o período de estágio 

obrigatório em 2019, bem como, partindo dos debates vislumbrados acerca das 

tendências contemporâneas de desmonte das políticas sociais e diminuição da 

participação do Estado nesta esfera, em decorrência da participação em Projeto de 

Pesquisa durante a graduação em Serviço Social na Universidade Estadual de 

Londrina - UEL, e, por fim, considerando os possíveis desdobramentos do NRF 

implementado através da EC nº 95 nas políticas sociais brasileiras, surgiu o 

questionamento no que se refere aos limites e possibilidades do exercício profissional 

dos assistentes sociais na Política de Assistência Social diante das possíveis 

restrições orçamentárias que resultariam deste novo regime.  

Com fundamento nos elementos mencionados foi proposto o seguinte 

problema de pesquisa: considerando os aspectos que atravessam o trabalho 

profissional dos assistentes sociais – como sua condição de assalariamento; sua 

relativa autonomia; as características que o trabalho assume no capitalismo 

contemporâneo, dentre outras –, confrontados com as especificidades presentes na 

Assistência Social, especialmente na conjuntura atual de desmonte das políticas 

sociais pós-2016 com a aprovação da EC nº 95 – que suspendeu o anterior processo 

de consolidação da política –, quais os limites e as possibilidades do exercício 

profissional do Assistente Social, no interior da Política de Assistência Social, nesta 

conjuntura? 

Sucintamente, é possível indicar que ao longo do trabalho foram identificados 

dois desdobramentos majoritários pós-2016 nesta esfera: para além das restrições 

orçamentárias que serão explicitadas, é notável uma alteração na dimensão política 

da interpretação da Política de Assistência Social por parte do governo interino de 

Michel Temer e do vigente governo de Jair Bolsonaro, que se distingue da forma como 

a política estava sendo consolidada partindo dos eixos estruturantes propostos pelo 

SUAS. O que, por sua vez, abre espaço para o retorno de práticas filantrópicas e 

assistencialistas que vêm sendo alvo de tentativas de superação por parte da 

categoria profissional e demais trabalhadores do sistema. Isto posto, ao fim do estudo, 

houve a possibilidade de salientar algumas implicações desta realidade que a política 
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enfrenta no âmbito do trabalho profissional dos assistentes sociais – agravada em 

virtude da pandemia de COVID-19. 

O objetivo geral da pesquisa foi compreender as limitações e possibilidades do 

trabalho profissional do Assistente Social no interior da Política de Assistência Social, 

com base nas estimativas de restrições orçamentárias resultantes da EC nº 95. Em 

consequência, os objetivos específicos foram determinados: compreender este 

processo de restrições orçamentárias no âmbito da referida política a nível federal, 

especialmente a partir de 2016; identificar as características do trabalho no 

capitalismo contemporâneo, entendendo que estas têm implicações para o trabalho 

dos assistentes sociais enquanto trabalhadores assalariados; desvelar o trabalho 

profissional destes profissionais através de características que permeiam seu trabalho 

nas políticas sociais, e por fim, identificar como este desmonte se transforma em um 

determinante para o exercício profissional desta categoria profissional no interior da 

Assistência Social. 

O estudo tratou-se de uma pesquisa documental e bibliográfica, utilizando-se 

da técnica da análise de conteúdo para analisar e categorizar o material coletado. A 

princípio, houve coleta de material bibliográfico para construir o referencial teórico 

acerca da temática estudada, a fim de orientar as possíveis análises, especialmente 

no que tange à categoria trabalho; trabalho no capitalismo contemporâneo e trabalho 

e Serviço Social, a partir de temáticas correlatas, como o assistente social enquanto 

trabalhador assalariado e sua relativa autonomia. Paralelamente, foi coletado também 

referencial teórico acerca da Política de Assistência Social após a Constituição 

Federal de 1988, a fim de compreender seu processo de construção e consolidação 

ao longo destas décadas. Para visualizar os resultados previstos oriundo da EC nº 95 

e posteriormente avaliar suas implicações no âmbito da referida política, foram 

coletadas notas técnicas e pareceres realizados por diferentes instituições1, bem 

como, artigos escritos e apresentados por assistentes sociais a respeito destes 

acontecimentos em congressos da categoria realizados após 2016, objetivando 

vislumbrar como a categoria profissional está encarando este processo. Os 

 
1 As notas técnicas foram elaboradas pelas seguintes instituições: Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) e o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). 
O IPEA é uma fundação pública federal que possui vinculação com o Ministério da Economia com o 
objetivo de realizar pesquisas e estudos socioeconômicos e subsidiar o Estado brasileiro no âmbito da 
avaliação e formulação de políticas públicas. Por sua vez, o DIEESE é uma instituição que fornece 
pesquisas, assessoria e educação ao movimento sindical brasileiro. 
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congressos selecionados foram o Encontro Nacional de Pesquisadoras(es) em 

Serviço Social (ENPESS) e o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), 

realizados respectivamente em 2018 e 2019, escolhidos por serem eventos que 

reúnem assistentes sociais de todo o Brasil e aconteceram posteriormente a 

aprovação da EC nº 95. Assim, os quadros abaixo foram elaborados para ilustrar a 

coleta dos documentos iniciais que subsidiaram a construção do 1º capítulo. 

Quadro 1 – Notas técnicas e pareceres acerca das estimativas da EC nº 95. 

NOTAS TÉCNICAS E PARECERES (2016) 
Título do 
documento 

Autor Data de 
publicação 

Dossiê Fonte 

O Novo Regime 
Fiscal e suas 
implicações para a 
Política de 
Assistência Social 
no Brasil. 

Andrea Barreto 
de Paiva; Ana 
Cleusa Serra 
Mesquita; 
Luciana 
Jaccoud; 
Luana Passos. 

Setembro de 
2016 

A PEC 241 e o 
desmonte do 
Brasil – 
marxismo21 

Instituto de 
Pesquisa 
Econômica 
Aplicada - IPEA 

PEC nº241: o novo 
regime fiscal e seus 
possíveis impactos. 

-  Setembro de 
2016 

A PEC 241 e o 
desmonte do 
Brasil – 
marxismo21 

Departamento 
Intersindical de 
Estatísticas e 
Estudos 
Socioeconômicos – 
DIEESE 

Fonte: elaboração do autor. 

 

Quadro 2 – Artigos coletados nos anais do ENPESS 2018 e CBAS 2019 

ARTIGOS COLETADOS NOS ANAIS DO ENPESS 2018 E CBAS 2019 

Título do artigo Autor Data de 
publicação 

Evento Palavras-chave 

Fundo público 
brasileiro: 
definição de 
prioridades e o 
risco ao sistema 
de proteção social 
brasileiro 

Patrícia Baptista 
Barreto; Graciene 
de Souza Rocha 
Cunha 

Out/nov 2019 CBAS - 2019 Política de 
Assistência 
Social; fundo 
público; dívida 
pública; 
seguridade 
social. 

A hipertrofia da 
Política de 
Assistência 
Social brasileira: 
desafios 
contemporâneos 

Luciana Sousa 
Alves 

Out/nov 2019 CBAS - 2019 Assistência 
Social; hiper 
trofia; 
neoliberalismo. 

Dívida pública e 
Política de 
Assistência 
Social: 
dimensões 
dialéticas da 
acumulação 
capitalista a partir 
do fundo público 

Luciana Azevedo 
Souza Ferreira; 
Lua na de Oliveira 
dos Santos; 
Marina Rodrigues 
Côrrea dos Reis 

Out/nov 2019 CBAS - 2019 Orçamento 
público; fundo 
público; dívida 
pública; política 
de Assistência 
Social 

Crise do capital e 
Estado neoliberal: 
da seguridade às 

Natália da Silva 
Pessoa 

Out/nov 2019 CBAS - 2019 Estado; 
neoliberalismo; 
financeirização; 
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finanças. políticas sociais. 

Processo de 
flexibilização da 
proteção social no 
Brasil 
contemporâneo 

Bruna Hávilla Lino 
Dantas; Juliana 
Kelly Dantas da 
Silva; Maria da 
Guia da Silva 
Monteiro; Maria 
Francisca 
Máximo Dantas 

Out/nov 2019 CBAS - 2019 Flexibilização; 
proteção social; 
neoliberalismo 

A desproteção 
social do Sistema 
Único de 
Assistência 
Social pós-golpe 
de 2016 

Fabiana Giannetti 
Duarte 

Out/nov 2019 CBAS - 2019 Política de 
Assistência 
Social; Sistema 
Único de 
Assistência 
Social; golpe 

O fardo do radical 
ajuste fiscal para 
a classe 
trabalhadora sob 
a ótica das 
despesas do 
orçamento da 
Seguridade 
Social 

Ivanete Boschetti; 
Sandra Oliveira 
Teixeira 

Mai. 2019 ENPESS - 2018 Orçamento da 
seguridade 
social; ajuste 
fiscal; política 
social; fundo 
público; dívida 
pública. 

Ofensiva 
neoliberal 
ortodoxa; ajuste 
fiscal e perda de 
direitos na 
realidade 
brasileira. 

Sayonara Santos 
Andrade; Larissa 
Martins de 
Almeida; Sheyla 
Suely de Souza 
Silva 

Mai. 2019 ENPESS - 2018 Neoliberalismo; 
neoliberalismo 
ortodoxo; social -
liberalismo; ajuste 
fiscal; seguridade 
social. 

Crise do 
capitalismo e 
Seguridade 
Social: a 
(des)proteção 
social e a regres 
são de direitos no 
Brasil 

Helena Lúcia 
Augusto Chaves 

Mai. 2019 ENPESS - 2018 Crise do 
capitalismo; 
seguridade 
social; proteção 
social; política 
pública; 
regressão de 
direitos 

O golpe no fundo 
público: uma 
análise 
orçamentária da 
Seguridade 
Social a partir da 
Emenda 
Constitucional 95 

Giselle Souza; 
Cleyton Jefferson 
das Neves 
Ventura; Edite 
Alves Azevedo; 
Rosângela Silva 
de Azevedo 
Andrade 

Mai. 2019 ENPESS - 2018 Fundo público; 
seguridade 
social; 
contrarreformas. 

Fonte: elaboração do autor. 

Após as formulações no que se refere as estimativas orçamentárias resultantes 

da EC nº 95 na Política de Assistência Social, foi possível apontar os enxugamentos 

nesta esfera, que sinalizam para o gradativo desmonte do SUAS. Desta forma, foram 

tecidas considerações a respeito dos desdobramentos destas na política a partir do 

que vem sendo empreendido no âmbito de sua gestão. Em seguida, foram coletados 

artigos, editoriais e relatos de assistentes sociais trabalhadores da assistência social 

em jornais e portais eletrônicos acerca das mudanças vislumbradas até o momento 



19 

na Assistência Social; do recente cotidiano de trabalho destes profissionais na política; 

a respeito do cenário econômico atual que indica expansão da demanda por serviços 

sociais, bem como, acerca das configurações que a política assumiu durante o período 

pandêmico. Deste modo, foi possível indicar que, para além das restrições 

orçamentárias, a maneira como o governo federal vigente vem materializando a 

política – através de investimento em programas com viés moralizante; tentativa de 

desconstrução dos instrumentos de gestão desta, dentre outras – está na contramão 

do processo de consolidação que SUAS atravessava até 2016. Para subsidiar estas 

análises, o quadro abaixo traz o material coletado e utilizado na pesquisa. 

Quadro 3 – Editoriais e artigos acerca das ações empenhadas durante o governo Bolsonaro (2019-

2021) no âmbito da Política de Assistência Social. 

EDITORIAIS E ARTIGOS ACERCA DAS AÇÕES EMPENHADAS DURANTE O GOVERNO 
BOLSONARO NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Título do 
artigo/editorial 

Autor Data de publicação Fonte 

A Assistência Social no 
primeiro ano de governo 
Bolsonaro 

Agatha Rotelli Dez. 2019 Esquerda Online 

A tragédia econômico-
social que é imposta aos 
trabalhadores 

- Jul. 2020 Esquerda Online 

“Essa política humilha os 
homens e mulheres que 
necessitam dela, assim 
como humilha 
trabalhadores que estão 
na tal linha de frente”, 
denuncia assistente 
social 

Rhaysa Ruas; 
Tatianny Araújo; 
Carolina Freitas; 
Karine Afonseca; 
Bruna Martins.  

Mai. 2020 Esquerda Online 

O remédio hoje para 
COVID-19: proteção 
social estatal 

Josias Porto Mar. 2020 Esquerda Online 

Trabalhadores/as da 
Assistência Social 
exigem condições de 
trabalho em Natal (RN) 

- Mai. 2020 Esquerda Online 

Investimento público 
previsto para 2020 é o 
menor já registrado 

Roger Pereira Ago. 2019 Gazeta do Povo 

A conjuntura econômica 
no começo do governo 
Bolsonaro: continuidade 
da crise do capital, 
estagnação e aumento 
do desemprego.  

-  Mai. 2019 Cem Flores (Org) 

As perigosas mudanças 
no Cadastro Único, o 
Bolsa Família e o Brasil 
rumo ao Mapa da Fome 

Denise de Sordi Fev. 2021 El País 

Governo quer reduzir 
papel de municípios 
para cortar custos do 

Igor Mello Jan. 2021 Notícias UOL 
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Bolsa Família 

Prefeitos reclamam da 
falta de repasse regular 
dos recursos da 
assistência social 

-  Fev. 2019 Confederação 
Nacional dos 
Municípios 

A pandemia de COVID-
19 e os profissionais da 
Assistência Social no 
Brasil 

Gabriela Lotta; 
Giordano Magri; 
Débora Dossiatti de 
Lima; Fernanda 
Lima-Silva; Marcela 
Corrêa; Amanda 
Beck 

Jun. 2020 Fundação Getúlio 
Vargas; Núcleo de 
Estudos da Burocracia 

Vetos de Bolsonaro ao 
Orçamento 2021: mais 
uma afronta à garantia 
de direitos 

Livi Gerbase; 
Alessandra 
Cardoso; Cleo 
Manhas; Leila 
Saraiva; Luiza 
Pinheiro 

Abr. 2021 Instituto de Estudos 
Socioeconômicos 
(Org) 

Governo terá de ampliar 
bloqueio de gastos para 
realizar o CENSO, diz 
Tesouro Nacional 

- Abr. 2021 G1 

Auxílio Emergencial é 
processo desumanizado 

-  Jun. 2020 Conselho Regional de 
Serviço Social - RN 

Coronavírus: e quem 
trabalha na política de 
assistência social? 

-  Jun. 2020 Conselho Federal de 
Serviço Social 

Fonte: elaboração do autor. 

Partindo destas coletas mencionadas e alicerçado em referencial teórico que 

compreende a categoria trabalho; trabalho e Serviço Social; trabalho no capitalismo 

contemporâneo; e características do trabalho dos assistentes sociais nas políticas 

sociais e na esfera dos serviços, houve a possibilidade de sinalizar algumas 

tendências que direcionam o trabalho profissional no âmbito da Assistência Social 

nesta conjuntura adversa e desafiadora e determinam a existência de limitações e 

possibilidades. 

O trabalho foi dividido em três capítulos. O primeiro traz brevemente o percurso 

da política no país após a Constituição Federal de 1988 e as implicações do ajuste 

fiscal em curso desde a década de 1990 nas ações empenhadas pelos governos 

petistas, que embora tenha dado continuidade à estas medidas, concedeu espaço à 

Assistência Social e viabilizou o início de sua consolidação até a suspensão deste 

processo em 2016. Após considerações acerca do processo que culminou no golpe 

de 2016, o Novo Regime Fiscal foi caracterizado a partir das estimativas deste para o 

orçamento da política. Em seguida, os artigos coletados nos anais de congressos 

trazem a perspectiva dos assistentes sociais sobre o cenário, e como a categoria 

profissional interpreta estes recentes processos. 

O segundo capítulo é direcionado para a discussão quanto ao trabalho e 
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Serviço Social, e a princípio são tecidas algumas considerações no tocante a esta 

categoria sob viés marxiano. Logo após, resgatam-se as formulações sobre o Serviço 

Social enquanto profissão inscrita na divisão sociotécnica do trabalho; a condição de 

assalariamento dos assistentes sociais; sua relativa autonomia; a questão social 

enquanto objeto de trabalho e as políticas sociais enquanto principais mediadoras 

deste trabalho e requisições legítimas da classe trabalhadora. Assim, é ressaltado que 

historicamente estes profissionais vêm sendo requisitados para atuação nestas. 

O terceiro capítulo tem como escopo as restrições orçamentárias e os 

desdobramentos desta na política de Assistência Social e no trabalho profissional dos 

assistentes sociais. Preliminarmente, é sinalizada a relevância desta categoria 

profissional neste espaço sócio-ocupacional, tanto historicamente quanto a partir das 

mais recentes normativas que exigem assistentes sociais nos serviços ofertados. 

Seguidamente, são explicitadas as restrições orçamentárias visualizadas até o 

momento, interpretando-as enquanto captura de fundo público para destinação ao 

capital financeiro em detrimento do investimento em políticas sociais, e dentre estas, 

a Assistência Social. Após isto, indicam-se as atuais tendências econômicas que 

estão reverberando na referida política, a partir de macro ações vislumbradas até 

então, e paralelamente, pontua-se brevemente a maneira como atual governo federal 

vem materializando-a, inclusive durante o período pandêmico, em que houve 

expansão significativa de demanda. Por fim, nas considerações finais, posteriormente 

às colocações que se referem ao trabalho dos assistentes sociais na esfera dos 

serviços, são manifestadas as tendências atuais do trabalho destes profissionais 

nesta política: precarização de vínculos empregatícios; crescente acúmulo de trabalho 

não remunerado em virtude da ampliação da demanda e incompatibilidade entre 

demanda e destinação de recursos.  
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CAPÍTULO 1 – A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

1.1 O PERCURSO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENTRE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

1988 E A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 95 

A Política de Assistência Social desde sua entrada no âmbito da Seguridade 

Social, a partir da Constituição Federal de 1988 (CF/88), enfrenta reveses em 

diferentes esferas, especialmente no que tange à seu financiamento – que já parco 

frente às demandas, frequentemente é alvo de mecanismos que visam restringi-lo. 

Dentre os artifícios empenhados pelo Governo Federal que podem resultar em 

rebatimentos severos para a política, identifica-se a Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC)  nº 241/2016, transformada na Emenda Constitucional (EC) nº 

95/2016, enquanto mecanismo central que possibilita o desmanche de políticas 

sociais e em consequência, direitos já garantidos constitucionalmente, especialmente 

tendo em vista os objetivos desta EC e seu principal alvo – a captura do fundo público 

para interesses do capital em detrimento da execução de políticas sociais.  

Para compreender os efeitos de sua aprovação até o momento – aprovação 

anunciada sem o crivo democrático da população – e seus reflexos para o 

financiamento da Política de Assistência Social, bem como os possíveis rebatimentos 

que dela podem surgir, o presente estudo – a partir de pesquisa documental e 

bibliográfica – utiliza inicialmente notas técnicas e pareceres divulgados de diferentes 

institutos que apresentam estimativas a seu respeito. Em seguida, nos anais do XVI 

Encontro Nacional de Pesquisadoras(es) em Serviço Social (ENPESS) e do XVI 

Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), realizados em 2018 e 2019 

respectivamente, foram selecionados artigos que tecem considerações acerca da 

PEC nº 241/EC nº 95 e assuntos correlatos – como os impactos dela para a dinâmica 

das políticas sociais e como se dão as disputas pelo fundo público –, entendendo que 

este processo reverbera no cotidiano do trabalho profissional dos Assistentes Sociais, 

enquanto trabalhadores que implantam, implementam, formulam e operacionalizam 

políticas sociais, e dentre elas, a Política de Assistência Social. Portanto, a produção 

bibliográfica elaborada a respeito é de suma importância para a compreensão da 

temática. 

No entanto, inicialmente, antes que sejam levantadas as estimativas dos 
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impactos da EC nº 95 no âmbito da Assistência Social, é imprescindível apontar 

brevemente o curso desta política a partir da CF/88, marco que dá início a sua 

organização e estruturação. 

 É com o advento da promulgação da CF/88 que a Política de Assistência Social 

passa a integrar a Seguridade Social brasileira, ao lado da Saúde e da Previdência 

Social, e, portanto, é engendrada enquanto política pública de caráter não-contributivo 

e ofertada a quem dela necessitar. A princípio, se faz relevante pontuar que a entrada 

da Assistência Social na Seguridade Social configura sua inserção em um campo 

novo, o campo dos direitos sociais e das garantias de cidadania sob vigilância do 

Estado, em contraposição à sua antiga caracterização enquanto não política, apoiada 

na matriz do favor, do clientelismo e do mando, aspectos que a designava como 

secundária (COUTO; RAICHELIS; YAZBEK, 2017). Ainda conforme as autoras, 

paralelamente à este movimento que consagrava a Assistência Social enquanto 

pertencente ao âmbito da Proteção Social pública, verificava-se a reorganização das 

relações capitalistas, a intensificação do processo de reestruturação produtiva e em 

decorrência, o aumento expressivo de índices como o de desemprego e da pobreza, 

tendo os rebatimentos deste cenário posteriormente transformados em demandas 

para a Assistência Social, o que justifica pensa-la amparada em garantias de 

cidadania e sob a primazia do Estado – o que inclui, portanto, aspectos relativos ao 

seu orçamento. 

No entanto, este processo não foi efetivado sem percalços. A regulamentação 

da Assistência Social, a partir da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), nº 

8.724/93 foi a última no interior da Seguridade Social a ser aprovada, cinco anos após 

o advento da CF/88 (SILVA, 2014). Esta dificuldade é explicada por Silva (2014), como 

sendo decorrente do cenário que empenhava contrarreformas neoliberais no Brasil e 

de seu histórico enquanto não política. A implantação da LOAS ocorre em uma 

conjuntura de ajustes estruturais na economia, perpetrada e legitimada pelo ideário 

neoliberal. Dessa forma, se concretiza de maneira contraditória, pois o cenário impôs 

reduções de investimentos sociais por parte do Estado. (COUTO; RAICHELIS; 

YAZBEK, 2017). 

As contrarreformas do período foram empenhadas através de severo ajuste 

fiscal, sob a justificativa de que seria necessária uma redução no âmbito do Estado 

brasileiro, pois gastos excessivos seriam os responsáveis pela crise vivenciada 

(BEHRING, 2019). Todavia, paralelamente à disseminação deste discurso, a política 
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econômica brasileira era orientada por privatizações e desvinculações orçamentárias 

para pagamento de juros e amortização da dívida pública2, o que “corroeu 

aceleradamente os meios de financiamento do Estado brasileiro por meio de uma 

inserção na ordem internacional que deixou o país à mercê dos especuladores do 

mercado financeiro” (BEHRING, 2019. p. 48), e minimizou os investimentos em 

políticas sociais, evidenciando o quão o Estado foi partícipe na concretização de um 

suposto mercado livre em detrimento de sua participação na efetivação da Seguridade 

Social brasileira conforme os princípios constitucionais (BEHRING, 2019). 

Couto, Raichelis e Yazbek (2017) salientam o paradoxo entre os avanços 

constitucionais verificados no período, que reconheceram direitos sociais e trouxeram 

a Assistência Social para a esfera pública, e a inserção do Estado no âmbito dos 

ditames neoliberais que acionou medidas de ajuste fiscal e o enxugamento de 

investimento para o social. Desta forma, afirmam 

é na contra mão das transformações que ocorrem na ordem 
econômica internacional, tensionado pela consolidação do modelo 
neoliberal, pelas estratégias de mundialização e financeirização do 
capital, com a sua direção privatizadora e focalizadora das políticas 
sociais [...] que devemos situar o início do difícil processo de 
construção da Seguridade Social brasileira. (COUTO; RAICHELIS; 
YAZBEK, 2017, grifo dos autores. p. 64) 

 
Entretanto, este cenário encontra resistência, que partem de sujeitos 

compromissados com os direitos sociais dos usuários desta política (COUTO; 

RAICHELIS; YAZBEK, 2017). A aprovação da Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS) em outubro de 2004, seguida da normatização do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) em julho de 2005, segundo as autoras, são expressões 

deste movimento.  

Ambos os marcos indicados foram alcançados após a entrada do Governo Lula, 

 
2 De acordo com a Auditoria Cidadã (2013), a dívida pública, em síntese, “abrange empréstimos 
contraídos pelo Estado junto a instituições financeiras públicas ou privadas, no mercado financeiro 
interno ou externo, bem como junto a empresas, organismos nacionais e internacionais, pessoas ou 
outros governos.”, podendo proceder através de contratos entre as partes ou pela oferta de títulos 
públicos. No entanto, diferentes mecanismos financeiros atuam no engendramento da dívida pública, 
incrementando este estoque com recursos que “vazam” para o setor financeiro nacional e internacional, 
em detrimento de sua alocação para investimentos de interesse da sociedade. Contando com 
determinantes oriundos de organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI); o 
Banco Mundial e o Bank for International Settlements (BIS), a dívida é gerada e multiplica-se por meio 
de transformações de dívidas do setor privado em dívida pública; das taxas de juros que ocorrem sem 
justificativa técnica e econômica; incidência de juros sobre juros, dentre outros mecanismos que a 
inflam, e em um processo perverso, utilizam recursos oriundos da população para seu pagamento, ao 
passo que transferem seus ganhos para o setor financeiro. (FATTORELLI, et al, 2019). 
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a partir de 2003, o que Silva (2014) sinaliza como um momento em que a crítica 

coletiva empenhada desde a década de 1990 no que tange ao primeiro-damismo e a 

não efetivação da Assistência Social enquanto política pública e direito social, aliada 

à pressão de gestores, docentes e pesquisadores, tomou fôlego. Este processo 

possibilitou a institucionalização, definição e agregou visibilidade à Assistência Social, 

o que, apesar dos avanços, não significou a plena consolidação deste direito, 

especialmente diante do fato de que apesar de historicamente os governos de Lula e 

Dilma3 terem sido colocados no campo da esquerda, ambos mantiveram uma política 

econômica que subtraiu fundo público para manutenção do capital. (SILVA, 2014). 

Behring (2019) identifica que os períodos de governos petistas tiveram breve 

deslocamento do que foi imposto pelo Consenso de Washington4, orientações que 

foram mais explícitas entre 1995-2002, o que permitiu processos como a ampliação 

da Política de Assistência Social no âmbito do Estado brasileiro, como foi previsto 

constitucionalmente. Não obstante, “não houve ruptura com elementos centrais 

daquela agenda, seja no campo da política econômica, seja no campo da política 

social.” (BEHRING, 2019. p. 52). 

Elementos como o aumento da expansão de empregos – de baixa 

remuneração – durante os Governos Lula e brevemente nos de Dilma; as alterações 

positivas no Índice de Gini; o aumento de cobertura da legislação previdenciária e 

trabalhista e a redução do nível de pobreza e extrema pobreza – possível em 

decorrência do aumento do salário mínimo, dos postos de empregos formais e da 

expansão de crédito consignado – demonstram os ganhos materiais do período na 

perspectiva dos trabalhadores, como indica Behring (2019). Contudo, a autora frisa 

que a parcela da classe dominante, em especial a privilegiada pelo capital portador 

de juros, foi muito mais favorecida. 

A autora elenca alguns fatores importantes para que haja noção a respeito da 

política econômica adotada durante este período, que não muito deslocada do 

anterior, privilegiou a classe dominante. Dentre eles, menciona a desnacionalização, 

 
3 O 1º mandato de Lula corresponde entre 2003 e 2006, enquanto o 2º de 2007 até 2011. O Governo 
de Dilma Rousseff abarcou seu 1ª mandato completo, entre 2011 e 2014, e o 2º iniciado em 2015 e 
interrompido em 2016 em decorrência do impeachment. 
4 “Reunião realizada em novembro de 1989 entre os presidentes eleitos da América Latina e os 
representantes do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, que entre as reformas de cunho neoliberal prevê a realização de reformas estruturais 
para a estabilização da economia como as privatizações, a desregulamentação dos mercados, a 
descentralização e a retomada do desenvolvimento.” (COUTO; RAICHELIS; YAZBEK, 2017, p. 64).  
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que possibilitou o repasse de lucros ao exterior através da intensificação da 

participação estrangeira nas 50 maiores empresas brasileiras. Behring (2019) também 

pontua que, no que se refere à desnacionalização, houve notória ampliação do 

Investimento Externo Direto no agronegócio, mineração e extração de petróleo. Além 

destes aspectos, verificou-se neste período também grande dependência tecnológica; 

intensiva liberação comercial e concentração de capitais, além de uma vulnerabilidade 

externa em vista da política econômica adotada, “dependente da atratividade do 

capital financeiro” (Behring, 2019). 

 No que tange ao financiamento das políticas sociais, Behring (2019) apresenta 

que os governos petistas mantiveram as medidas de ajuste fiscal em favor da 

formação de superávit primário – através de ações de contingenciamento do 

orçamento –, do pagamento de juros e amortização da dívida pública e da 

Desvinculação de Receitas da União (DRU) para estes fins. Estas colocações reiteram 

os dados que a autora traz para ilustrar este período, a respeito do orçamento de 

2014: 22,84% foram destinados para o pagamento da dívida pública, ao passo que 

2,86% destinou-se para a assistência social (BEHRING, 2019). A DRU possibilitou, 

entre 2006 e 2012, a desvinculação de mais de R$309 bilhões de reais do Orçamento 

da Seguridade Social (OSS), dispondo este valor para o pagamento de juros e 

encargos da dívida pública, processo identificado como medida central do ajuste 

fiscal. 

Os elementos referidos acima corroboram com as indicações de Silva (2014) 

acerca da não consolidação da Política da Assistência Social. A autora observa que 

para que isto se efetive, investimento público é de suma importância. Apesar de o 

investimento para a política ter de fato se expandido – em 2002, 0,97% do orçamento 

total da União era destinado para a Assistência Social, 4,2% comparado com o total 

atribuído a Seguridade Social, ao passo que em 2012, os percentuais aumentaram 

para 2,55% e 10,29%, respectivamente –, o que se visualiza é um incremento no 

âmbito dos Programas de Transferência de Renda (PTR) (SILVA, 2014). Ao comparar 

este aumento de investimento desconsiderando o montante atribuído aos PTR, 

verifica-se expansão de 0,14% para 0,19% em relação ao orçamento da União, entre 

2002 e 2010, o que permite apontar que este incremento é descolado dos demais 

serviços socioassistenciais ofertados, e atrelado à transferência de renda (SILVA, 

2014). Para que seja possível elucidar a colocação da autora a respeito da 

discrepância verificada entre o investimento alocado para a execução dos PTR e o 
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que foi atribuído aos serviços socioassistenciais, se faz importante demarcar 

brevemente quais – e quantos – serviços são estes, também de responsabilidade da 

Política de Assistência Social. Para tal, foi elaborado o quadro abaixo. 

Quadro 4- Serviços socioassistenciais ofertados pelo SUAS, conforme estabelecido e organizado na 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.  

SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS – SUAS  

PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA 

PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL – MÉDIA 

COMPLEXIDADE 

PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL – ALTA 
COMPLEXIDADE 

Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à 
Família (PAIF). 

Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado à 
Famílias e Indivíduos 
(PAEFI). 

Serviço de Acolhimento 
Institucional. 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV). 

Serviço Especializado em 
Abordagem Social. 

Serviço de Acolhimento em 
República. 

Serviço de Proteção Social 
Básica no Domicílio para 
Pessoas com Deficiência e 
Idosas. 

Serviço de proteção social a 
adolescentes em 
cumprimento de medida 
socioeducativa de Liberdade 
Assistida (LA) e Prestação de 
Serviços à Comunidade 
(PSC). 

Serviço de Acolhimento em 
Família Acolhedora. 

Serviço de Proteção Social 
Especializado para Pessoas 
com Deficiência, Idosas e 
suas famílias. 

Serviço de proteção em 
situações de calamidades 
públicas e de emergências. 

Serviço Especializado para 
Pessoas em Situação de 
Rua. 

Fonte: Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2014). Elaboração do autor.  
 

  No entanto, apesar destes avanços em termos de aumento de recursos 

destinados à Assistência Social e incremento na estruturação da política durante os 

governos petistas, o que se verifica no contexto atual é reversão destas tendências. 

Previamente à explicitação do que vem se desdobrando no âmbito do financiamento 

da Assistência Social no período mais recente, especialmente no pós-2016 e a partir 

das medidas fiscais severas adotadas desde então, se faz necessário de antemão 

pontuar os entraves políticos dispostos no cenário brasileiro.  

O governo petista, apesar de seu alinhamento aos interesses do capital e com 

breves concessões à classe trabalhadora, e tendo a partir de 2015 adotado medidas 

de ajuste fiscal ainda mais rigorosas, sofreu um impeachment orquestrado pelo 

Congresso Nacional, setores do Judiciário e com apoio da mídia burguesa, levando a 

conciliação de classes empenhada nos últimos 13 anos ao fim (BRAZ, 2017). Dilma 

Rousseff, em seu segundo mandato na Presidência da República, 

foi considerada incapaz de permanecer à frente dos interesses 
capitalistas que tanto serviu. Estes agora precisavam de um governo 
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genuinamente burguês, capaz de não ceder o mínimo aos 
trabalhadores, de lhes retirar o pouco que conquistaram e de servir 
inteiramente, sem concessões, ao grande capital. (BRAZ, 2017. p. 87-
88) 

 
Behring (2019) interpreta que o processo que culminou no Golpe de 2016 é 

oriundo do momento atual do neoliberalismo, aliado ao aprofundamento da crise 

capitalista desde 2008. Desde o período de junho de 2013 pode-se observar os limites 

existentes na estratégia do pacto de classes levado à cabo pelos governos petistas 

(BEHRING, 2019), principalmente a partir das manifestações que eclodiram em todo 

o território nacional – inicialmente para contestar o aumento nas tarifas do transporte 

público, e intensificadas diante da violência policial vivenciada pelos manifestantes; a 

insatisfação com os gastos destinados à Copa das Confederações FIFA de 2013 e à 

Copa do Mundo FIFA 2014 e com a corrupção, dentre outros.  

Braz (2017) analisa que o golpe deflagrado em 2016 vem sendo uma alternativa 

“democrática” e dentro das instituições burguesas, especialmente na América Latina, 

para derrubar governos que em determinado momento serviram aos interesses 

dominantes, mas que se tornaram insuficientes diante do avanço destes interesses, 

principalmente frente ao traço minimamente reformista dos governos do Partido dos 

Trabalhadores. O autor complementa esta colocação, pontuando que estes elementos 

permitem desmistificar uma ideologia tão difundida no Brasil: a da possibilidade de 

harmonia entre classes e de um bom capitalismo (BRAZ, 2017). 

O golpe de 2016 oportunizou, nos termos de Braz (2016), condições para 

intervenção de uma nova hegemonia que possa reproduzir seus interesses por 

completo, através da desestruturação de avanços democráticos e sociais 

conquistados até o momento. E esse processo vem se concretizando desde o governo 

de Michel Temer por meio de aprovação de medidas, projetos de lei e decretos que 

convergem com estes objetivos.  

A medida considerada mais emblemática neste período, que explicita quais os 

interesses que estão se sobrepondo nesta conjuntura atual, é a PEC nº 241, 

apresentada em junho e 2016, e aprovada como EC nº 95 em dezembro de 2016. 

É imperioso, de antemão, definir em linhas gerais a proposta da EC nº 95 e as 

justificativas utilizadas para sua aprovação. A medida, através da PEC nº 241 em 

junho de 2016, alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), 

propondo um Novo Regime Fiscal (NRF) no âmbito da União, que consiste na 

implementação de um teto de gastos das despesas primárias – as responsáveis pelos 
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pagamentos de aposentadorias e pensões; benefícios assistenciais e previdenciários; 

salários de funcionários públicos; custeio de serviços públicos e obras – por 20 anos 

consecutivos com base na inflação, portanto, as despesas primárias até 2036 ficarão 

nos patamares dos valores de 2016, como colocado na Nota Técnica nº 161, 

elaborada Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos – 

DIEESE (CADAMURO, et al, 2016). Sendo assim, 

O novo regime fixa, para cada ano, limite individualizado para a 
despesa primária total do poder Executivo, do Judiciário, do 
Legislativo, inclusive o Tribunal de Contas da União (TCU), o 
Ministério Público da União (MPU) e a Defensoria Pública da União 
(DPU), incluindo entidades da administração pública federal direta e 
indireta, os fundos e as fundações instituídos e mantidos pelo poder 
Público e as empresas estatais dependentes – ainda que os poderes 
tenham garantia constitucional de autonomia administrativa e 
financeira. (CADAMURO, et al, 2016. p. 7-8) 

 
Em conjunto com o teto estabelecido, a PEC nº 241 definiu sanções para os 

poderes e órgãos que ultrapassarem o limite proposto, que incluem dentre elas, o 

impedimento de ajuste de remuneração de servidores públicos, com exceção do que 

for determinado legalmente ou que seja referente à períodos anteriores à PEC; a não 

possibilidade de criação de cargos ou funções, o que resultaria em um aumento de 

despesa; a não realização de concursos públicos e o impedimento de contratação de 

pessoal, salvo os que substituirão cargos de chefia e efetivos que não ocupam mais 

a vaga (CADAMURO, et al, 2016). 

A Nota Técnica nº 27, elaborada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

– IPEA, constrói um debate acerca das implicações da PEC nº 241 para a Política de 

Assistência Social e a continuidade dos serviços, programas e projetos afiançados por 

ela. A justificativa central apresentada pelo Governo Federal para a implementação 

do NRF é baseada no argumento de que o desequilíbrio fiscal das contas públicas 

acontece em decorrência das despesas primárias, sendo necessária uma contenção 

destes gastos (JACCOUD, et al, 2016). No entanto, como será exposto 

posteriormente a partir das produções bibliográficas elaboradas por Assistentes 

Sociais nos recentes congressos e encontros da categoria, o elemento principal que 

afeta as finanças do país é o pagamento de juros e amortização da dívida pública, que 

se utiliza de grande parte do orçamento geral da União para tal. 

Para que fosse possível estabelecer estimativas acerca dos impactos da PEC 

nº 241, os autores, através da Nota Técnica nº 27, elencam alguns aspectos 
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importantes. Inicialmente, é necessário considerar que gastos como os referentes aos 

benefícios previdenciários e ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), são 

constitucionais e obrigatórios, assim, pressionarão os gastos discricionários, que 

eventualmente crescerão acima do limite proposto pelo NRF, o que pode ocasionar 

revisões acerca do acesso e valor destes benefícios (JACCOUD, et al, 2016). 

Para analisar os rebatimentos da medida no âmbito da Assistência Social, os 

autores procuraram prever de que forma o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário (MDSA) – órgão onde a Assistência Social estava alocada até 2019, quando 

adentrou o Ministério da Cidadania (MC) – teria de se adequar ao longo dos anos para 

respeitar o limite orçamentário determinado, o que permite identificar como a política 

se comportaria caso o limite fosse estabelecido de acordo com órgão setorial, e em 

seguida, prever como e quando ela passaria a pressionar outros órgãos do Poder 

Executivo (JACCOUD, et al, 2016). 

Para efeitos comparativos, a Nota Técnica nº 27 (JACCOUD, et al, 2016) parte 

de um “cenário base”, em que o MDSA seguiria com as ações projetadas até aquele 

momento – pagamento do BPC, do Programa Bolsa Família (PBF), os serviços 

socioassistenciais do SUAS e demais ações do MDSA, que incluem o Programa de 

Segurança Alimentar e Nutricional, o Programa de Gestão do MDS, despesas com 

operacionalização do BPC, do PBF e a estruturação da Proteção Social Básica (PSB) 

e Proteção Social Especial (PSE). O cenário base desconsidera a expansão das 

ações, embora seja uma necessidade diante do surgimento de novas demandas 

oriundas do contexto socioeconômico e do fato de o SUAS ser um sistema 

relativamente recente e ainda em estruturação. No âmbito do BPC, estimou-se o 

envelhecimento e o crescimento populacional, e considerou que as regras de acesso 

e valor do benefício até o momento se manteriam. No que tange ao PBF, foi 

considerado o valor médio do benefício pago em 2016, corrigido pela inflação. Não foi 

estimada a possibilidade de aumento do número de famílias que podem vir a 

necessitar do benefício durante os próximos 20 anos, o que segundo os autores, é 

uma possibilidade factível diante da conjuntura socioeconômica atual. Por fim, no que 

toca ao restante dos serviços do SUAS e as demais ações do MDSA, a projeção 

considerou o gasto per capita estimado em 2016, corrigido pela inflação e pelas 

estimativas de aumento da população a partir de dados do IBGE (JACCOUD, et al, 

2016). 

A partir deste cenário, os autores elaboraram o “cenário NRF” para prever a 
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perda orçamentária oriunda a partir da PEC nº 241, considerando a dotação 

autorizada para o MDSA em 2016 reajustada a cada ano pela inflação, até 2036. A 

comparação entre ambos os cenários explicitados, resulta no congelamento real dos 

gastos do MDSA na média de R$ 80 bilhões durante os 20 anos de vigência do NRF. 

O que se verifica, é uma perda progressiva de valores, que chega à redução de 54% 

em 2036, relativo ao cenário base, o que totaliza R$ 868 bilhões (JACCOUD, et al, 

2016). Dessa forma, sinalizam 

Embora a PEC 241/16 não estabeleça ajustes específicos de 
programas existentes, ao congelar, em termos reais, o crescimento 
das despesas durante 20 anos, ela sinaliza para um volume 
progressivamente menor de recursos face às demandas, de forma a 
fazer frente ao limite de gasto imposto. Fica explícito, portanto, que a 
probabilidade das políticas da assistência terem que ser revistas no 
âmbito do MDSA aumenta a cada ano, o que implicaria numa 
priorização de determinadas políticas em detrimento de outras, 
forçando, no limite, a extinção de programas do MDSA para se 
adequar ao limite da área. (JACCOUD, et al, 2016. p. 13). 

 
A Nota Técnica nº 27 frisa que a adoção deste novo regime implica na redução 

de participação de gastos da Assistência Social com relação ao Produto Interno Bruto 

(PIB) brasileiro, levando a porcentagem a patamares inferiores ao do ano de 2006, 

que correspondia a 0,89% e alcançou 1,26% em 2015, caindo para 0,70% do PIB em 

2036 (JACCOUD, et al, 2016). O aumento desses índices entre 2006 e 2015, de 

acordo com os autores, representa o avanço da proteção afiançada pela Assistência 

Social para a população que é escopo da política, dinâmica inviabilizada diante das 

imposições do NRF. 

Os autores sinalizam um cenário de “comportamento autofágico” entre as 

áreas, especialmente diante da obrigatoriedade constitucional do BPC, que pode 

apresentar dois resultados possíveis: a decomposição dos outros serviços, programas 

e projetos ofertados em detrimento do BPC, ou na desestruturação dos moldes atuais 

do BPC, para que seja possível minimamente afiançar as demais ações previstas. A 

estimativa indica insuficiência de orçamento a partir de 2026, ano em que os valores 

previstos não serão suficientes para arcar com as proteções atualmente ofertadas 

(JACCOUD, et al, 2016).  

Partindo destas estimativas, os autores levantam o debate a respeito de alguns 

indicadores sociais relativos à Política de Assistência Social, a partir do BPC, do PBF 

e dos serviços socioassistenciais ofertados e sua relevância para tais indicadores. A 

Nota Técnica nº 27 (JACCOUD, et al, 2016) apresenta o BPC enquanto fundamental 
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para a proteção social aos idosos e pessoas com deficiência, frente à impossibilidade 

de garantirem sua renda a partir de trabalho remunerado. Dessa forma, desde sua 

garantia constitucional, o BPC é estratégia de suma importância que colocou o Brasil 

entre os países da América Latina com maior nível de proteção social aos idosos, 

exemplificando que em 2014, 78% dos idosos no país estavam cobertos pelo BPC ou 

por algum tipo de benefício previdenciário (JACCOUD, et al, 2016). Elementos estes 

que colaboraram para a diminuição da taxa de pobreza entre este segmento da 

população, que segundo os autores, atingia em 2014 apenas 8,76% dos idosos com 

mais de 65 anos, cujo a renda é inferior a ½ do salário mínimo. Paralelamente, os 

recursos orçamentários destinados ao BPC aumentaram significativamente nos 

últimos anos, saltando de R$ 13 bilhões em 2006 para R$ 48,1 bilhões em 2015. Ao 

considerar o envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida 

projetada por índices do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) através 

da Nota Técnica nº 27, torna-se mais urgente ressaltar os impactos que a expansão 

desta proteção garante (JACCOUD, et al, 2016). 

No âmbito do PBF, apesar de sua responsabilidade ser diferente da proposta 

pelo BPC, cobrindo famílias que fazem parte do mercado de trabalho – embora muitas 

vezes em trabalhos precários, informais ou mal remunerados – o programa direcionou 

sua atenção às famílias com crianças e adolescentes, reconhecendo a suscetibilidade 

destas às vulnerabilidades e à pobreza (JACCOUD, et al, 2016). Torna-se 

fundamental destacar a participação do PBF na composição de renda familiar, que em 

partes possibilitou a saída do Brasil do Mapa da Fome e a queda de 82% dos índices 

de subalimentação. Em consonância com estas afirmações, os autores pontuam o 

crescimento de orçamento destinado à execução do programa, que de R$ 8,9 bilhões 

em 2004, avançou para R$ 26,9 bilhões em 2015, fator que possibilitou o aumento de 

número de famílias alcançadas, de 6,6 milhões para 13,9 milhões, respectivamente 

(JACCOUD, et al, 2016). 

Por fim, no que corresponde à proteção garantida pelos serviços 

socioassistenciais, os autores sinalizam a juventude do SUAS – frente ao fato de se 

tratar de um sistema considerado recente –, que enquanto sistema, possibilitou a 

organização da Assistência Social e suas ofertas nos três níveis de governo e a 

expansão dos diversos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Centro de Referência 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP) pelo país na busca 
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de ampliar o atendimento e o acompanhamento contínuo de diversos segmentos da 

população em situação de vulnerabilidade – para além da vulnerabilidade oriunda da 

renda –,  bem como de suas famílias (JACCOUD, et al, 2016). Contudo, apesar dos 

avanços alcançados, os autores indicam que é notável as lacunas existentes, seja em 

função da cobertura reduzida, carências técnicas e operacionais, dentre outras, e que 

convergem com alguns indicadores, como o envelhecimento da população: a oferta 

de serviços à população idosa ainda é incipiente apesar do aumento da demanda. 

Dessa forma, concluem  

A juventude do SUAS revela, portanto, a necessidade de continuidade 
dos investimentos para sua consolidação. Seja no campo dos 
benefícios de renda, seja no campo dos serviços, a rede protetiva para 
atender à população vulnerabilizada pela pobreza e vítimas de 
diversas situações de violação de direitos representa um mecanismo 
de grande relevância para a promoção da cidadania e coesão social. 
(JACCOUD, et al, 2016. p. 26) 

 
A partir das reflexões expostas, é inegável a relevância da Assistência Social 

enquanto política partícipe na melhoria das condições de vida da população, o que 

reforça a necessidade de contínua ampliação de recursos destinados a ela. Premissa 

que o NRF inviabiliza ao restringir de maneira progressiva seu orçamento, em uma 

manobra para desresponsabilizar o Estado de garantias já constitucionalizadas.  

1.1 O PROCESSO QUE VIABILIZOU O NOVO REGIME FISCAL E SUAS IMPLICAÇÕES NA VISÃO DOS 

ASSISTENTES SOCIAIS 

Apesar das justificativas plausíveis apresentadas contra a PEC nº 241 a 

respeito da regressão de direitos sociais conquistados que o NRF traz consigo – como 

é o caso das implicações dele sobre a Política de Assistência Social –, ela foi aprovada 

e transformada na EC nº 95, em dezembro de 2016.  

Partindo das estimativas levantadas pela Nota Técnica nº 27 (JACCOUD, et al, 

2016) e dos rebatimentos verificados na Assistência Social oriundas do NRF, tornou-

se imprescindível levantar tendências acerca do que a categoria profissional dos 

assistentes sociais – historicamente reconhecidos enquanto profissionais da referida 

política –, está publicando no âmbito dos anais dos principais congressos realizados 

pela categoria sobre a temática, compreendendo que as dinâmicas previstas como 

resultantes da EC nº 95 reverberam no trabalho profissional, e assim, os congressos 

são espaços em que assistentes sociais de todo o país podem debater esta conjuntura 
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através das produções bibliográficas. 

A partir deste pressuposto, foram identificados 10 artigos nos anais do CBAS – 

2019 e ENPESS – 2018 – compreendendo que estes são eventos que conglomeram 

assistentes sociais de todo o Brasil, e aconteceram posteriormente a aprovação da 

EC nº 95 –, que levantam o debate acerca da temática do financiamento da 

Assistência Social; a EC nº 95 e a refuncionalização do Estado a partir de aprovações 

de medidas como o NRF. Dos 10 artigos coletados, apenas 2 não levantam a 

discussão acerca do financiamento das políticas sociais a partir do fundo público. A 

argumentação verificada nas produções direciona a reflexão para o orçamento público 

enquanto parte do fundo público, que possui entre suas funções a garantia da 

formulação e execução de políticas sociais, paralelamente ao financiamento de 

investimentos do capital – função que tem ganhado força no contexto da crise do 

capital (ANDRADE, et al, 2018).  

Um dos marcos iniciais sinalizados no material, servindo de pano de fundo para 

que se possa discutir a utilização do fundo público em prol dos interesses das classes 

dominantes, é a crise contemporânea do capital a partir da década de 1970, que nos 

termos de Pessoa (2019), ganha fôlego em decorrência da desaceleração da 

expansão do capital, e procura recuperar este caráter partindo de uma reestruturação 

produtiva. Ela se caracteriza, também, pela “mundialização dos mercados e 

financeirização das economias” (ALMEIDA; ANDRADE; SILVA, 2018. p. 3) e se 

concretiza como uma crise da própria estrutura do capital que rompe com o Estado 

de bem estar social firmado no pós Segunda Guerra Mundial, dando abertura para 

que três estratégias sejam processadas: o neoliberalismo, a financeirização e a 

reestruturação produtiva (ALMEIDA; ANDRADE; SILVA, 2018). Embora, segundo os 

autores, estas configurações tenham tido rebatimentos no mundo do trabalho – e a 

intensificação de sua precarização –, e em diferentes formas de produção, esse 

processo não se restringe somente a elas, “envolve todas as dimensões da vida social, 

da disputa ideológica no mundo da cultura à reconfiguração do Estado e de direitos 

sociais e, assim sendo, no redimensionamento das lutas sociais.” (ALMEIDA; 

ANDRADE; SILVA, 2018. p. 4). 

No Brasil, o que se constata, principalmente a partir da década de 1990, 

partindo de um discurso de crise fiscal do Estado, são contrarreformas a partir de 

medidas de ajuste fiscal, como já foram mencionadas anteriormente, fundamentadas 

no objetivo de enxugar o Estado brasileiro. Dantas, et al (2019) sinaliza como marcos 
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iniciais importantes do neoliberalismo no Brasil, os governos de Collor – através da 

expansiva abertura comercial e o início da desestatização; e de Fernando Henrique 

Cardoso, que elaborou o Plano Diretor de Reformas do Estado, sob a justificativa de 

que este seria um mecanismo para “contornar” a crise, reformando o Estado e 

recuperando sua eficiência. Dessa forma, retira-se do Estado a responsabilidade, 

imposta constitucionalmente, de oferecer serviços públicos. Resultante desse 

processo, o que se obtém é a realocação de recursos – previstos pela Constituição 

Federal de 1988 para o financiamento da Seguridade Social – para outros fins, 

especialmente o pagamento da dívida pública, que em países periféricos e 

dependentes como o Brasil, tem importante função: submete a política econômica do 

país ao imperialismo internacional, em detrimento dos direitos (ANDRADE, et al, 

2018). Contudo, a essência deste processo implica em massiva participação do 

Estado, como aponta Pessoa (2019), embora mistificado por um discurso de Estado 

mínimo.  

Sendo assim, no marco do capitalismo tardio, Pessoa (2019) coloca que o 

Estado passa a administrar as crises, visando o fortalecimento do capital financeiro. 

O que se obtém desta dinâmica, portanto, é a financeirização de todas as esferas, 

inclusive das que não possuíam antes valor, como é o caso das políticas sociais. 

Neste processo, Andrade, et al (2018) afirma que o fundo público se concretiza 

como alvo do capital, especialmente a partir do capitalismo monopolista, quando 

passa a servir a seus interesses de maneira estrutural. Inicialmente, os autores se 

debruçam sobre a formação do fundo público: é formado por recursos do trabalho 

excedente, oriundo de mais-valia, e também de trabalho necessário, tendo em vista 

que a tributação brasileira é principalmente onerosa sob a perspectiva da classe 

trabalhadora, ou seja, cobra-se mais dela em detrimento de taxar grandes fortunas, o 

que explícita o fato de que o financiamento das políticas sociais, viabilizadas via fundo 

público, é proveniente dos próprios trabalhadores. (ANDRADE, et al, 2018). Portanto, 

nos termos de Barreto e Cunha (2019), o fundo público torna-se objeto de disputa, “a 

disputa acirrada pelos recursos do fundo público na sociedade capitalista está 

diretamente relacionada ao processo entre as classes e pela riqueza produzida.” 

(BARRETO; CUNHA, 2019. p. 9). 

É consenso entre os autores dos artigos coletados, que a justificativa de que o 

Estado muito gasta com políticas sociais, e por conta disso deve cortar gastos e 

desmontar direitos, é falseada pelo fato de que grande parte do fundo público é 
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surrupiado para pagamento de juros e amortização da dívida pública. Em consonância 

com essa afirmação, Ferreira, Santos e Reis (2019) colocam 

[...] há uma relação orgânica entre acumulação primitiva capitalista e 
a dívida pública constituída e retroalimentada pelo fundo público, de 
modo que a acumulação surge em um país, inclusive financiado pelo 
trabalho infantil, explorado em outro. Acrescenta ainda que os 
empréstimos capacitam o governo a enfrentar despesas 
extraordinárias, o qual, para saná-las, aumenta os impostos que 
tendem a fazer com que o governo tome novos empréstimos, sempre 
que aparecem novas despesas extraordinárias. E tais impostos 
recaem sobre os meios de subsistência mais necessários, de modo 
que a tributação excessiva não é um incidente, mas um princípio. 
(FERREIRA; SANTOS; REIS, 2019. p. 2) 

 
Deste modo, a captura destes recursos tem se efetivado através de diferentes 

mecanismos para subtração de orçamento destinado à seguridade social. Boschetti e 

Teixeira (2018) pontuam que é a partir de medidas de ajuste fiscal que se sustenta a 

priorização da dívida pública. O orçamento da Seguridade Social, de acordo com as 

autoras, é historicamente utilizado para suprir as necessidades do capital. 

Pessoa (2019) reitera a argumentação de que o pagamento da dívida pública 

é realizado em detrimento do financiamento das políticas sociais ao trazer que em 

2018, 40,66% do orçamento federal executado foi destinado para este fim, enquanto 

os gastos com as políticas sociais que compõem a Seguridade Social ficaram em 32%. 

Boschetti e Teixeira (2018), para efeitos comparativos, fazem análises acerca do 

Orçamento Geral da União (OGU) e do Orçamento da Seguridade Social (OSS), e 

sinalizam que desde 2016, indicado previamente como um período de intensificação 

de ajustes fiscais, verifica-se queda em ambos. O OGU entre 2002 e 2017 cresceu 

53,2%, enquanto o OSS expandiu em 71,2%. No entanto, em 2017, as despesas do 

OSS tiveram queda de 1,7%, enquanto o OGU sofreu um decréscimo de 4,6%. 

Contudo, ao analisarem a quantia destinada a amortização da dívida pública, o que 

se obtém é um aumento de 5,7% em 2017, comparando-se com 2016, e colocam que 

“estas despesas tampouco provocaram a redução do tamanho do estoque da dívida 

pública federal, que alcançou R$ 3,5 trilhões em 2017, correspondendo a um aumento 

de 14,3% (valores nominais) em relação ao ano de 2016.” (BOSCHETTI; TEIXEIRA, 

2018. p. 8). 

A medida elencada nos artigos selecionados como a mais severa, que viabiliza 

a massiva destinação de recursos para amortização da dívida pública – dentre as 

diversas existentes, como a DRU, por exemplo, que permite a desvinculação de 30% 
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do OSS para o Orçamento Fiscal, onde tem sido utilizado especialmente para financiar 

a dívida – é a EC nº 95, que implementou o NRF. Tendo no horizonte as estimativas 

previstas mencionadas anteriormente, Chaves (2018) assinala que “esses recursos, 

que já eram parcos em relação à receita e ao volume da demanda, serão irrisórios, 

durante a vigência da citada Emenda.” (CHAVES, 2018. p. 15). Diante das rígidas 

regras do regime, como a possibilidade de proposta de reajuste do cálculo do teto 

apenas após 10 anos de vigência, a autora indica o caráter perverso desta emenda, 

que transforma a Seguridade Social em “conceito decorativo”, sem espaço para 

funcionalidade (CHAVES, 2018). 

Em conformidade com a argumentação referida, Andrade, et al (2018) 

questiona se a EC nº 95 se consolida como uma “pá de cal na Seguridade Social”. 

Referenciados na Seguridade Social proposta pela CF/88, os autores postulam que 

não há nenhum lugar no mundo que tenha empenhado uma medida desse porte, no 

que tange às suas restrições e seu tempo de vigência extenso. Deflacionando os 

valores a partir da Lei Orçamentária Anual, e comparando 2015 e 2018, verifica-se no 

âmbito da Assistência Social redução de 4%, redução que também se estende para a 

Saúde, política que igualmente compõe o sistema de proteção social brasileiro 

(ANDRADE, et al, 2018). 

Os rebatimentos da restrição orçamentária prevista pela EC nº 95 são 

observáveis esmiuçando a Assistência Social. Os autores evidenciam 10,01% de 

redução dos gastos com o PBF entre 2015 e 2018. Simultaneamente a esta queda, a 

ampliação do número de famílias atendidas foi pífia. Entre 2015 e 2018 o aumento foi 

de apenas 0,14%, o que é um resultado negativo tendo em vista a precarização das 

condições de vida e de trabalho, aspectos que impulsionam o aumento da demanda 

por transferência de renda. Quanto aos serviços socioassistenciais ofertados pelo 

SUAS, a tendência também é de enxugamento de recursos,  

Os valores transferidos para os serviços tiveram uma diminuição de 
23,2%, com queda de R$ 2,5 bilhões em 2012 para R$ 1,9 bilhão em 
2017. Nesse intervalo de tempo, o ano de 2015 apresentou o valor 
mais baixo, de R$ 1,6 bilhão, voltando a crescer em 2016 para R$ 1,7 
bilhão e em 2017 para R$ 1,9 bilhão, mas sem atingir o montante 
aplicado em 2012. Contudo, diante do arrocho fiscal, a projeção é de 
quedas nos próximos anos. (BOSCHETTI; TEIXEIRA, 2018. p. 14) 
 

No âmbito da gestão de projetos e ações, é onde se constata a maior subtração 

de recursos: Boschetti e Teixeira (2018) indicam que entre 2012 e 2017, houve uma 

queda de 47,7%. 
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Desta forma, resgatando o histórico da Assistência Social desde que foi incluída 

no campo da proteção estatal, o que se configura são diversas alterações – positivas 

ou negativas –, a depender da conjuntura que se instala, como aponta Alves (2019). 

Assim, apesar de entraves verificados em sua regulamentação pós CF/88, verificou-

se um período de expansão contraditória da política nos governos petistas, que 

embora o enfoque tenha sido na transferência de renda, não se pode desconsiderar 

os avanços na estruturação do SUAS e na ampliação do alcance da política. 

Destarte, como destacado por Boschetti e Teixeira (2018), medidas como a EC 

nº 95 impedem a viabilização da Seguridade Social em sua concepção ampliada, 

reduzindo direitos sociais, haja vista que o orçamento destinado à ela é utilizado como 

mecanismo de ajuste fiscal para atendimento dos interesses do capital portador de 

juros, especialmente através do pagamento e amortização da dívida pública, como foi 

demonstrado anteriormente, o que as autoras consideram como expropriação de 

direitos já conquistados.  

A produção bibliográfica empenhada pela categoria profissional no âmbito dos 

anais do CBAS – 2019 e ENPESS – 2018 permitem o entendimento de como a 

categoria está analisando e compreendendo este processo de contrarreformas: 

enquanto resultante de uma conjuntura de intensificação do neoliberalismo, mas 

simultaneamente, de dinâmicas próprias do capitalismo, que em sua essência procura 

se reproduzir e acumular incessantemente, e que para alcançar tais objetivos, no 

capitalismo contemporâneo em que todas as esferas são financeirizadas, se apropria 

do fundo público formado majoritariamente por recursos procedentes da classe 

trabalhadora. Esse processo, portanto, torna urgente a necessidade de debate na 

categoria profissional, por rebater diretamente na formulação e execução de políticas 

sociais, sendo este o principal intermédio do trabalho dos Assistentes Sociais. 

Políticas estas, cabe ressaltar, que têm espaço para serem concretizadas apenas 

mediante dispêndio de orçamento – que como se verifica, está sendo inviabilizado. 

Isto posto, torna-se fundamental as considerações de Andrade et al (2019) 

acerca da EC nº 95, quando colocam que os rebatimentos do NRF para os direitos 

sociais consequentemente refletirão no trabalho dos Assistentes Sociais, em 

consonância com a colocação de Duarte (2019), complementando que as implicações 

de restrições orçamentárias visualizadas no SUAS reverberam no trabalho 

profissional. 
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CAPÍTULO 2 – A CATEGORIA TRABALHO NO SERVIÇO SOCIAL 

2.1 A CATEGORIA TRABALHO 

 

Previamente à exposição dos aspectos que atravessam o exercício profissional 

dos assistentes sociais nos espaços que ocupam, em especial nas políticas públicas, 

se faz relevante pontuar algumas considerações acerca da categoria trabalho, 

fundamentadas nos postulados de Marx (2017). Tal explicitação justifica-se diante do 

entendimento do Assistente Social enquanto trabalhador assalariado, inscrito na 

divisão social e técnica do trabalho, e que, portanto, vende sua força de trabalho em 

troca de salário para adquirir seus meios de subsistência.  

Marx (2017), através de sua obra O Capital – Livro I, formula que o trabalho é 

essencialmente um processo entre homem e natureza, em que o homem, através de 

sua ação, controla a natureza. Neste processo, ele se utiliza da matéria natural e de 

seus braços, pernas, cabeça e mãos – ou seja, seu próprio corpo –, para transformá-

la em objetos úteis para si, com valor de uso. De acordo com Marx (2017), à medida 

que o homem transforma a natureza através deste processo, ele simultaneamente 

transforma a si mesmo, desenvolvendo potências existentes.  

Desta forma, o autor menciona características essenciais do processo de 

trabalho empenhado pelo homem. A diferença primordial para Marx (2017) entre este 

processo e as ações desenvolvidas pelos animais na natureza, é a capacidade que o 

homem possui de imprimir suas intenções ao seu trabalho. O resultado deste trabalho 

traz consigo uma representação que já existia idealmente antes de se iniciar este 

processo. Assim, Marx (2017) elenca os momentos do processo de trabalho do 

homem: a atividade orientada a um fim; o seu objeto de trabalho; e os seus meios. 

Em linhas gerais, Marx (2017) considera a terra como o “objeto universal do 

trabalho humano”, pois “todas as coisas que o trabalho apenas separa de sua conexão 

imediata com a totalidade da terra são, por natureza, objetos de trabalho 

preexistentes.” (MARX, 2017. p. 189). No que tange à matéria-prima, ela é entendida 

enquanto um objeto de trabalho que já passou por um processo de trabalho anterior, 

e que subsidiará outro. Com relação aos meios de trabalho, estes são as coisas, itens 

ou ferramentas colocadas entre o homem e o objeto do trabalho, para que auxilie sua 

ação sobre este objeto. Considera, também, a terra como principal fonte de meios de 

trabalho, e resgata a forma em que os antepassados do homem se utilizavam de 

pedras, ossos e madeira como meios de trabalho no início da história, sinalizando esta 
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ser uma característica intrínseca dos homens: a elaboração de ferramentas. (MARX, 

2017). 

Em consequência, Marx (2017) destaca a importância do conhecimento das 

ferramentas de trabalho manejadas pelo homem ao longo da história, indicando que 

esta é a maneira de se compreender formações socioeconômicas antigas. Assim, 

salienta que o fator que permite diferenciar as épocas econômicas não é “o que” é 

produzido, mas sim “como” as coisas são produzidas, através de quais meios de 

trabalho. Para Marx (2017), é este aspecto que mede o desenvolvimento da força de 

trabalho e indica em que condições sociais os homens trabalham. 

Um elemento importante do processo de trabalho, também colocado por Marx 

(2017), são as condições objetivas necessárias para que este processo se efetive. 

Estas condições, segundo o autor, não são partícipes do processo, porém, sem elas 

o processo não ocorre. Menciona como exemplo as oficinas e locais de trabalho, 

estradas, dentre outras, que também são fornecidas pela terra (MARX, 2017). 

Em síntese, o processo de trabalho para Marx (2017) se constitui enquanto 

atividade do homem, que opera através dos meios de trabalho e transforma o objeto 

de trabalho a partir de uma intencionalidade proposta desde o início do processo. O 

resultado do processo de trabalho é um valor de uso, servindo às necessidades 

humanas, e que possui trabalho incorporado em si. Os meios e objetos utilizados para 

tal, são também produtos oriundos de outros processos de trabalho, portanto, o 

trabalho consome produto para criar outros produtos (MARX, 2017). Esse processo, 

no entanto, não é específico de determinada sociabilidade 

O processo de trabalho, como expusemos em seus momentos simples 
e abstratos, é atividade orientada a um fim – a produção de valores de 
uso –, apropriação do elemento natural para a satisfação de 
necessidades humanas, condição universal do metabolismo entre 
homem e natureza, perpétua condição natural da vida humana e, por 
conseguinte, independente de qualquer forma particular dessa vida, 
ou melhor, comum a todas as suas formas sociais. Por isso, não 
tivemos necessidade de apresentar o trabalhador em sua relação com 
outros trabalhadores, e pudemos nos limitar ao homem e seu trabalho, 
de um lado, e à natureza e suas matérias, de outro. (MARX, 2017. p. 
192). 
 

Contudo, na sociedade capitalista, a força de trabalho do trabalhador 

transforma-se em uma mercadoria colocada à venda como qualquer outra. Marx 

(2017) discorre sobre esta relação, apontando que o capitalista compra todos os 

elementos necessários para o processo de trabalho: os meios de produção e a força 
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de trabalho. Sendo assim, ele tem o direito de consumir os itens comprados, e desse 

modo, quando a força de trabalho adquirida utiliza os meios de produção – também 

adquiridos pelo capitalista – para produzir, o resultado deste trabalho é também de 

propriedade do capitalista. A natureza do trabalho não é alterada diante do fato de que 

o trabalho é realizado em prol do capitalista, e não do próprio trabalhador. O processo 

de trabalho, sob a ótica do capitalista, é mero consumo de mercadorias compradas 

por ele – a força de trabalho e os meios de produção –, sendo estas apenas efetivadas 

quando estão juntas. Portanto, o produto oriundo deste processo também pertence a 

ele, “tanto quanto o produto do processo de fermentação em sua adega.” (MARX, 

2017. p. 193). 

É condição intrínseca à sobrevivência do homem a produção dos seus meios 

de subsistência, no entanto, para tal, necessita dos meios para sua produção. É por 

esta via que Iamamoto e Carvalho (1985), amparados teoricamente nos postulados 

de Karl Marx, indicam que a ausência dos meios de produção, implica a ausência de 

meios de subsistência, e estando estes sob posse da classe capitalista, sua única 

alternativa é vender sua força de trabalho – parte de si – para obtenção de meios para 

sua subsistência, através do salário. Deste modo, “a condição histórica para o 

surgimento do capital e o pressuposto essencial para a transformação do dinheiro em 

capital é a existência no mercado da força de trabalho como mercadoria.” 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 1985. p. 39). 

Nesta relação engendrada nesta sociabilidade – de compra e venda de 

mercadorias – os objetivos do capitalista, segundo Marx (2017), se constituem em: 

produzir valores de uso que possuam valores de troca, ou seja, uma mercadoria que 

possa ser vendida, bem como, produzir mais-valor, portanto, objetiva produzir algo 

que resulte em quantias superiores à que ele gastou com a força de trabalho e os 

meios de produção. Por esta via, o autor sinaliza que é no processo de produção que 

este objetivo se concretiza, através de trabalho não pago. O trabalhador, ao possuir 

apenas sua força de trabalho, necessita de determinado tempo de trabalho para 

receber o necessário para garantir seus meios de subsistência, entretanto, a execução 

desta força de trabalho depende dos meios de produção concedidos pelo capitalista, 

e segundo Marx (2017), nada o impede de estender o tempo de trabalho a fim de 

garantir mais valor.  

Poderia o trabalhador, apenas com seus próprios meios corporais, 
criar no éter configurações do trabalho, mercadorias? Não é verdade 
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que ele, nosso capitalista, forneceu ao trabalhador os materiais com 
os quais – e nos quais – ele pode dar corpo a seu trabalho? [...] não 
prestou ele um inestimável serviço à sociedade por meio de seus 
meios de produção, seu algodão e seus fusos, para não falar do 
serviço prestado ao próprio trabalhador, a quem ele, além de tudo, 
ainda guarneceu dos meios de subsistência? [...] E eis que nosso 
amigo, até aqui tão soberbo, assume repentinamente a postura 
modesta de seu próprio trabalhador. Ele próprio, o capitalista, não 
trabalhou? Não realizou ele o trabalho de controle e supervisão do 
tecelão? E esse seu trabalho também não gera valor? [...] Enquanto 
isso, ele já assumiu, com um largo sorriso, sua fisionomia usual. Ele 
nos rezou toda essa ladainha, mas não dá por ela nem um tostão. 
(MARX, 2017. p. 198). 
 

Desta maneira, Marx (2017) determina que o tempo da jornada de trabalho é 

variável, de acordo com limites físicos e sociais, porém, estas limitações são 

“elásticas” e passíveis de variações. O capital tem o impulso de se autovalorizar, e 

neste processo, consumir o máximo possível de mais-trabalho, pois depende deste 

para viver. Sob a justificativa da lei da troca de mercadorias, “o capitalista faz valer 

seus direitos como comprador quando tenta prolongar o máximo possível a jornada 

de trabalho.” (MARX, 2017. p. 223). 

Paralela à estas colocações, Marx (2017) sustenta que o capitalismo, em seu 

processo de acumulação, produz constantemente uma população trabalhadora 

excedente, a qual ele caracteriza como supérflua e necessária para “sua liberdade de 

ação” (MARX, 2017. p. 464) – considerando a transformação de grande parte da 

população trabalhadora em desempregada ou semidesempregada como essencial 

para a indústria da época –, do mesmo modo que a considera peculiar a este modo 

de produção, “[...] ela fornece a suas necessidades variáveis de valorização o material 

humano sempre pronto para ser explorado, independentemente dos limites do 

verdadeiro aumento populacional.” (MARX, 2017. p. 462-463). O autor acrescenta que 

o aumento do número de trabalhadores não corresponder às necessidades de 

acumulação do capital, simultaneamente ultrapassando-o, é uma contradição inerente 

a seu movimento.  

Isto posto, o autor concebe que quanto maior a riqueza social, o capital e o 

proletariado – aliado à força produtiva que seu trabalho oferece –, também maior será 

o exército industrial de reserva, pois este aumenta conforme o aumento das riquezas. 

Assim, Marx (2017) formula que a força de trabalho se avoluma pelos mesmos motivos 

que a força expansiva do capital, e finaliza 

Mas quanto maior for esse exército de reserva em relação ao exército 
ativo de trabalhadores, tanto maior será a massa da superpopulação 
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consolidada, cuja miséria está na razão inversa do martírio de seu 
trabalho. Por fim, quanto maior forem as camadas lazarentas da 
classe trabalhadora e o exército industrial de reserva, tanto maior será 
o pauperismo oficial. Essa é a lei geral, absoluta, da acumulação 
capitalista. Como todas as outras leis, ela é modificada, em sua 
aplicação, por múltiplas circunstâncias, cuja análise não cabe realizar 
aqui. (MARX, 2017. p. 471. grifos do autor) 
 

Embora o enunciado exposto brevemente acerca da produção por meio do 

trabalho seja relativo à vida material – a necessidade de produzir, trabalhar, para a 

aquisição de meios de subsistência –, Iamamoto (2015), apoiada no arcabouço teórico 

marxista, indica que “ao trabalharem, os homens estabelecem relações entre si, 

portanto, relações sociais.” (IAMAMOTO, 2015, p. 26, grifos do autor). Assim sendo, 

a dimensão econômica não possui um fim em si mesma, não é a única a ser 

considerada no que tange a produção e reprodução da vida social. A autora inclui, por 

sua vez, a reprodução das relações sociais de classes sociais, indivíduos e grupos, 

em que estas estão permeadas por relações de poder, tendo em vista materializarem 

o confronto entre classes. Iamamoto (2015) complementa esta formulação ao colocar 

a presença do Estado enquanto uma “expressão condensada da trama do poder 

vigente.” (IAMAMOTO, 2015, p. 26). 

Em linhas gerais, as exposições supra referidas pautadas em Marx (2017) 

norteiam a discussão acerca do trabalho na sociabilidade capitalista e oferecem 

suporte para localizar o Serviço Social enquanto profissão inscrita na divisão social e 

técnica do trabalho. No entanto, anterior às formulações a respeito do Serviço Social 

enquanto trabalho, se faz necessário indicar alguns elementos e tendências que 

medeiam o trabalho no capitalismo contemporâneo, a julgar pela distância temporal 

entre as formulações de Marx (2017) – sendo o primeiro volume de O Capital datado 

de 1867 – e a conjuntura proveniente do neoliberalismo e suas implicações para as 

políticas sociais, o que em consequência, rebate no trabalho profissional dos 

assistentes sociais – elementos que se constituem enquanto foco do presente trabalho 

e serão abordados posteriormente, haja vista os objetivos propostos. Sendo assim, 

explicita-se a necessidade destas breves colocações a respeito da categoria trabalho, 

que subsidiam o entendimento das configurações atuais do trabalho no capitalismo 

contemporâneo, ambas servindo de base para as explicações no que tange ao 

trabalho dos assistentes sociais e os rebatimentos que estes sofrem enquanto 

trabalhadores assalariados na conjuntura atual.  
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2.2 CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO NO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO 

 

Ricardo Antunes (2005) se debruça sobre as discussões acerca do trabalho no 

capitalismo contemporâneo, que sob a perspectiva de diferentes autores, estaria em 

vias de desaparição e cuja centralidade na estruturação do ser social havia se perdido.  

Na contramão das produções que tecem a respeito do “fim do trabalho”, 

Antunes (2005) resgata esta categoria enquanto uma das principais questões da 

contemporaneidade e acrescenta que este possui centralidade para se pensar o 

mundo contemporâneo. Para introduzir a temática, o autor argumenta que a tese da 

“desaparição do trabalho” pode ser considerada eurocêntrica, tendo em vista que 2/3 

da população que trabalha vive nos países da Ásia, África e da América Latina, 

portanto, a não consideração da dinâmica do trabalho nestas regiões e da nova 

divisão internacional do trabalho “não parece um bom exercício analítico.” (ANTUNES, 

2005, p. 26). 

O que Antunes (2005) convoca para o debate no âmbito do trabalho no 

capitalismo contemporâneo é a sua metamorfose: as mudanças significativas que 

estão sendo visualizadas no trabalho neste dado período. O autor enfatiza que o 

capital não pode eliminar totalmente o trabalho vivo na criação de mercadorias, 

independentemente de serem estas materiais ou imateriais. A partir desta premissa, 

procura-se agregar trabalho morto no maquinário – cada vez mais tecnológico –, a fim 

de intensificar a produtividade e a extração de mais-valia em tempo reduzido 

(ANTUNES, 2005). À vista disto, o autor caracteriza a forma contemporânea do 

trabalho como mais complexificado; heterogêneo; intensificado em diferentes esferas, 

e demandado pelo capital de maneira cada vez mais instável e parcial. 

O autor apresenta que estas características verificadas na dinâmica do trabalho 

advêm principalmente das mudanças que o capitalismo contemporâneo vivencia em 

escala mundial em sua estrutura produtiva, tal qual em seus ideários e valores, 

especialmente a partir dos anos 1970 (ANTUNES, 2015). Logo, a destrutividade 

própria do sistema foi intensificada nas últimas décadas, e o autor localiza estas 

mudanças em um cenário de crise estrutural do capital, que dentre suas 

consequências, implementou um processo de reestruturação do capital, objetivando 

recuperar seu ciclo de reprodução. O processo produtivo, desta maneira, passa a 
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apresentar formas de acumulação flexível5 e constante avanço tecnológico, que busca 

incessantemente a adesão dos trabalhadores e de um “envolvimento manipulatório” 

para que seja executado.  

Destarte, dentre as tendências identificadas nesta crise estrutural, 

interpretadas enquanto respostas do capital à sua crise, Antunes (2015) frisa as 

alterações das formas produtivas, que neste estágio assumem caráter flexibilizado e 

desregulamentado, como na acumulação flexível já mencionada, e indica também que 

o modelo social-democrático, capaz de no pós Segunda Guerra Mundial aparar o 

Welfare State6 nos países centrais, sofreu interferências a partir do neoliberalismo e 

suas premissas de desregulamentação e privatização. 

É partindo deste cenário e desta sociabilidade que se manifesta, conforme 

Antunes (2015), a precarização da força humana que trabalha e paralelamente o 

desmonte de direitos sociais e trabalhistas ora firmados; a intensificação das relações 

entre homem e natureza priorizando a produção de mercadorias e corroendo o meio 

ambiente; o desemprego em massa de trabalhadores ao redor do globo, e assim 

É preciso que se diga de forma clara: desregulamentação, 
flexibilização, terceirização, bem como todo esse receituário que se 
esparrama pelo “mundo empresarial”, são expressões de uma lógica 
societal onde o capital vale e a força humana de trabalho só conta 
enquanto parcela imprescindível para a reprodução desse mesmo 
capital. Isso porque o capital é incapaz de realizar sua autovalorização 
sem utilizar-se de trabalho humano. Pode diminuir o trabalho vivo, mas 
não eliminá-lo. Pode precarizá-lo e desempregar parcelas imensas, 
mas não pode extingui-lo. (ANTUNES, 2015, p. 226. grifos do autor) 
 

Antunes (2005) aponta, desta forma, que esta destrutividade própria da lógica 

do capital e de seus processos, reflete também no descarte massivo de mão de obra 

ao redor do mundo, que paulatinamente torna-se supérflua, de maneira similar as 

mercadorias produzidas neste modo de produção.  

 
5Este novo modelo de acumulação é definido Gurgel e Filho (2016) como a repadronização da produção 
sob um viés “flexível”, em que são introduzidas inovações no processo e mudanças nas empresas 
contemporâneas. Verifica-se a obsolescência dos produtos produzidos sendo incentivada 
massivamente, com o objetivo de substituir rapidamente os produtos anteriores, sendo considerados 
“antigos, ultrapassados”; a remuneração flexível dos trabalhadores; a terceirização; horários de 
trabalho “flexíveis” que significam geralmente o não cumprimento da jornada legal; contratos 
temporários e part-time, dentre outras características, que se traduzem em redução de custos e 
descompromissos com os trabalhadores por parte das empresas, sob o título de flexibilização.  
5 Em linhas gerais, o Welfare State, na sua tradução literal para a língua portuguesa, Estado de Bem-
Estar, é o modelo estatal de intervenção na economia que fortaleceu o setor público e estruturou 
diversos sistemas de proteção social, de maneira diferente do modelo liberal anterior. É demarcado 
historicamente e possui normativa específica, e Pereira (2008) o define como sendo oriundo da 
dinâmica do capitalismo regulado após a Segunda Guerra Mundial. 
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Tendo no horizonte estas colocações no que se refere as alterações 

vislumbradas no processo produtivo em decorrência da crise estrutural do capital, 

Antunes (2005) argumenta que esta acumulação cada vez mais flexibilizada rebate 

diretamente no mundo do trabalho, e o autor sinaliza as tendências mais expressivas 

deste movimento: a redução do proletariado fabril e estável; intensifica-se formas de 

trabalho precarizadas, o “subproletariado fabril e de serviços”, que possuem vínculos 

terceirizados; o aumento de assalariados médios e no setor de serviços; a redução de 

jovens e idosos em postos de trabalho e paralelo aumento de trabalho infantil, 

especialmente em países asiáticos e latino-americanos; o incremento da mão de obra 

feminina caracterizada especialmente por ocupar postos informais, e 

consequentemente, desregulamentados, além da disparidade salarial quando 

comparados aos postos ocupados por homens; massiva expansão do Terceiro Setor7; 

ampliação do trabalho em domicílio – que muitas vezes se funde com o trabalho 

reprodutivo doméstico, majoritariamente executado por mulheres –, que se constitui 

enquanto resultado da constante desconcentração dos processos de produção e do 

advento da telemática; bem como, verificam-se dinâmicas de trabalho cada vez mais 

transnacionais, acompanhando a internacionalização do capital e em descompasse 

com a organização da classe trabalhadora, ainda restrita ao âmbito nacional 

(ANTUNES, 2005). 

Isto posto, Antunes (2005) localiza o cerne do debate acerca da crise da 

sociedade do trabalho na massiva fragmentação e heterogeneização da classe 

trabalhadora, que em diversas esferas tornou-se qualificada, ao passo que em outras 

foi alvo de extrema desqualificação e precarização. Movimento este, que nos termos 

do autor, produz um trabalhador polivalente e multifuncional – em contingente 

minoritário –, e paralelamente produz trabalhadores precarizados, com pouca ou 

nenhuma qualificação, sujeitos à trabalhos temporários, informais e ao desemprego 

estrutural (ANTUNES, 2005). 

Para caracterizar e debater as metamorfoses que atingem o trabalho 

contemporâneo, Antunes (2005) considera crucial adotar uma visão ampliada de 

 
7 Antunes (2005) define o Terceiro Setor enquanto empresas que possuem caráter mais comunitário e 
incitam o trabalho voluntário, desenvolvendo atividades na perspectiva assistencial, sem fins 
diretamente lucrativos e à margem do mercado, de maneira relativa. O autor atribui o crescimento deste 
setor à redução do trabalho no âmbito das indústrias e à redução do setor de serviços, oriundo do 
desemprego estrutural, considerando-o, assim, consequência da crise estrutural do capital, portanto, 
não é alternativa eficaz para o mercado de trabalho, no entanto, ele é funcional ao absorver parcela de 
trabalhadores desempregados pelo capital. 
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trabalho,  

Ela compreende a totalidade dos assalariados, homens e mulheres 
que vivem da venda da sua força de trabalho, não se restringindo aos 
trabalhadores manuais diretos, incorporando também a totalidade do 
trabalho social, a totalidade do trabalho coletivo que vende sua força 
de trabalho como mercadoria em troca de salário. Ela incorpora tanto 
o núcleo central do proletário industrial, os trabalhadores produtivos 
que participam diretamente do processo de criação de mais-valia e da 
valorização do capital [...] quanto os trabalhadores improdutivos, cujo 
trabalhos não criam mais-valia diretamente, uma vez que são 
utilizados como serviço, seja para uso público, como os serviços 
públicos, seja para uso capitalista [...] vivenciam situações muito 
aproximadas com aquelas experimentadas pelo conjunto de 
trabalhadores produtivos. Incorpora tanto os trabalhadores materiais, 
como aqueles e aquelas que exercem trabalho imaterial, 
predominantemente intelectual. (ANTUNES, 2005. p. 82, grifos do 
autor). 
 

Associadamente, o autor atenta-se a premissa de que a classe trabalhadora 

atual enfrenta um processo heterogêneo e complexo, e a caracteriza como 

“multifacetada e polissêmica”. Deste modo, formula que apesar de sua forma recente 

se desvencilhar das características que possuía no “chão de fábrica”, “ela também 

não está em vias de desaparição e nem ontologicamente perdeu seu sentido 

estruturante.” (ANTUNES, 2005, p. 76). 

Partindo das tendências indicadas anteriormente a respeito das características 

que o trabalho assume no capitalismo contemporâneo, Antunes (2005) assinala que 

postos de trabalho precarizados – que atualmente estão em expansão – eram 

assumidos majoritariamente por trabalhadores imigrantes, no entanto 

[...] hoje, sua expansão atinge também os trabalhadores 
remanescentes da era da especialização taylorista-fordista, cujas 
atividades vêm desaparecendo rapidamente. Com a desestruturação 
crescente do Welfare State nos países do Norte e com a ampliação do 
desemprego estrutural, os capitais transnacionais implementam 
alternativas de trabalho crescentemente desregulamentadas, 
“informais”, de que são exemplo as distintas formas de terceirização. 
(ANTUNES, 2005. p. 77, grifos do autor). 
 

A América Latina também é alvo deste processo e de seus resultados. Antunes 

(2005) pontua que estes países de “industrialização intermediária”, que vivenciaram 

expansão progressiva do proletariado industrial nas últimas décadas, verificam na 

atualidade um processo de desindustrialização que tem como consequência o 

aumento de formas de trabalho precárias, bem como a expansão do desemprego. O 

setor de serviços sofreu ampliação no fim do século XX, e pôde inicialmente absorver 

determinado contingente de trabalhadores expulsos neste processo, o que ocasionou, 
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como já mencionado anteriormente, no aumento dos assalariados médio pertencentes 

a este setor. No entanto, este também sofreu mutações, especialmente no âmbito 

organizacional, tecnológico e de gestão, que de acordo com Antunes (2005), estão 

gradativamente sendo submetidos à lógica do capital do mercado. Para ilustrar este 

cenário, o autor menciona a queda na quantidade de trabalhadores bancários no 

Brasil na década de 1990, em decorrência da reestruturação da qual o setor foi alvo, 

bem como a privatização de serviços públicos que resultaram em massivo 

desemprego. 

Em síntese, obtém-se deste processo e deste cenário, a degradação do 

trabalho regulamentado dominante no século XX em detrimento de formas de trabalho 

que dissimulam a exploração, como o cooperativismo; o empreendedorismo; o 

trabalho atípico, dentre outros (ANTUNES, 2015). Constata-se também o desemprego 

estrutural em nível mundial, atingindo trabalhadores em diferentes esferas: formais; 

informais; estáveis e precarizados, aliado ao enfraquecimento da legislação 

trabalhista ora conquistada. É a partir destas formulações que Antunes (2015) indica 

que, na contemporaneidade, sobressaem modalidades de trabalho terceirizado; 

subcontratado; informal, que contribuem para a degradação social e aflige 

mundialmente a classe-que-vive-do-trabalho.8 

 

2.3 TRABALHO E SERVIÇO SOCIAL 

 

Ponderar a respeito do Serviço Social demanda analisa-lo enquanto um 

trabalho, sendo este uma atividade fundamental do homem, que o define enquanto 

um ser social e, portanto, possui centralidade em sua vida, como já referido 

anteriormente. Desta forma, preliminarmente, é primordial indicar que considerar o 

Serviço Social enquanto trabalho necessariamente implica que existe um objeto sobre 

o qual este trabalho incide; uma matéria-prima sobre a qual se dá sua ação, e em 

consequência, requer meios e instrumentos para que tal ação se efetive e resulte em 

 
8 Expressão cunhada por Antunes (1999) em Os Sentidos do Trabalho: ensaio sobre a afirmação e 
negação do trabalho que representa o sentido atual da classe trabalhadora e sua contemporânea forma 
de ser, que inclui os trabalhadores que vendem sua força de trabalho em sua totalidade do trabalho 
coletivo assalariado; engloba trabalhadores produtivos e improdutivos, como os que atuam no setor de 
serviços; e todos os que dependem da venda de sua força de trabalho em troca de um salário, incluindo-
se o exército industrial de reserva, alvos do desemprego estrutural. Por fim, esta noção ampliada de 
classe trabalhadora exclui, por sua vez, os gestores do capital; os pequenos empresários; a pequena 
burguesia urbana e rural proprietária, bem como os que vivem de juros e especulação. (ANTUNES, 
1999) 
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um produto. (IAMAMOTO, 2015). 

A princípio, compreender o Serviço Social enquanto profissão exige a 

consideração de que esta possui um significado histórico e é elucidada a partir de sua 

inserção na sociedade e na divisão social e técnica do trabalho em condições 

determinadas historicamente, como colocam Iamamoto e Carvalho (1985) ao 

levantarem a reflexão a respeito da profissão e seu significado social.  

O Serviço Social só pode afirmar-se como prática institucionalizada e 
legitimada na sociedade ao responder a necessidades sociais 
derivadas da prática histórica das classes sociais na produção e 
reprodução dos meios de vida e de trabalho de forma socialmente 
determinada. (IAMAMOTO; CARVALHO, 1985, p. 16, grifos dos 
autores) 
 

À vista disso, a prática institucional é requerida pela classe capitalista e pelo 

Estado com a finalidade de atuar junto aos trabalhadores, no que Iamamoto e 

Carvalho (1985) definem enquanto estabelecimento de condições que favoreçam a 

reprodução da força de trabalho – o que polariza o exercício profissional sob a ótica 

da luta de classes, pois simultaneamente, responde à algumas necessidades 

legitimas da classe trabalhadora. Partindo destas proposições, os autores elencam 

algumas características que os assistentes sociais assumem nas relações sociais: a 

legitimidade das demandas profissionais; sua condição de trabalhador assalariado; de 

intelectual; dentre outras. 

Considera-se a inserção da profissão na reprodução das relações sociais9, o 

que implica visualizá-la sob duas perspectivas “não dissociáveis entre si, como duas 

expressões do mesmo fenômeno” (IAMAMOTO; CARVALHO, 1985. p. 73): enquanto 

realidade expressa na consciência dos profissionais que a executa através do 

discurso teórico-ideológico acerca do exercício profissional, porém, paralelamente, 

enquanto atividade determinada socialmente pelas condições materiais, o que 

certamente imprime direção social ao exercício profissional, condiciona-o, e 

ultrapassa as vontades individuais do profissional, estabelecendo-se enquanto uma 

relação contraditória (IAMAMOTO; CARVALHO, 1985). 

Logo, sendo uma profissão situada nas relações sociais do modo de produção 

vigente, é outorgado ao Serviço Social seu significado, possibilidades e necessidade 

 
9 Na perspectiva adotada por Iamamoto e Carvalho (1985), a reprodução das relações sociais 
compreende a reprodução da força de trabalho e os meios de produção, contudo, engloba também “a 
reprodução da produção espiritual”, correspondendo às formas de consciência social expressas através 
da religião; da arte; da filosofia; do Direito, pois para os autores, por intermédio destas, a consciência 
das mudanças das condições materiais é engendrada.  
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de sua existência, e assim, configura-se enquanto especialização do trabalho coletivo, 

“ao ser expressão de necessidades sociais derivadas da prática histórica das classes 

sociais no ato de produzir e reproduzir os meios de vida e de trabalho de forma 

socialmente determinada.” (IAMAMOTO; CARVALHO, 1985. p. 77). Seu cenário ao 

se estabelecer enquanto profissão na divisão social e técnica do trabalho, em 

conformidade com os autores, é o desenvolvimento capitalista industrial e a expansão 

urbana, no bojo do aprofundamento do capitalismo monopolista, a partir da dinâmica 

das classes sociais – constituição da classe trabalhadora e burguesia industrial – e do 

Estado em determinado período histórico, neste contexto, sob hegemonia do capital 

industrial e financeiro, em que se manifesta a questão social10. 

Iamamoto (2015) atribui à questão social o alicerce para a fundação do Serviço 

Social enquanto especialização do trabalho. Assim, situa sua profissionalização no 

pós-guerra e o padrão de desenvolvimento oriundo desta, sob hegemonia 

estadunidense. A autora caracteriza este padrão de desenvolvimento vigente à época 

como expansão da economia internacional, orientado pelo setor industrial.  

O trabalho do assistente social perante à questão social se dá através da 

atuação em suas inúmeras expressões no cotidiano da vida social, que tais quais 

indicadas por Iamamoto (2015), afetam o trabalho, a família, a habitação, a saúde, 

dentre outros aspectos, na vida dos sujeitos. A autora ainda destaca o caráter de 

rebeldia, para além da desigualdade, que a questão social apresenta, pois identifica a 

resistência e a oposição efetuada pelos sujeitos que a experenciam. Assim, indica 

É nesta tensão entre produção da desigualdade e produção da 
rebeldia e da resistência, que trabalham os assistentes sociais, 
situados nesse terreno movidos por interesses sociais distintos, aos 
quais não é possível abstrair ou deles fugir porque tecem a vida em 
sociedade. (IAMAMOTO, 2015, p. 28. grifos do autor.) 
 

Nos termos de Iamamoto (2015) é a questão social que origina a necessidade 

da atuação profissional junto à diferentes segmentos da sociedade, portanto, constitui-

se enquanto sua matéria-prima, o objeto sobre o qual incidirá seu trabalho. Por sua 

 
10 A questão social, na definição dos autores, se constitui enquanto “senão as expressões do processo 
de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, 
exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, 
no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir 
outros tipos de intervenção, mais além da caridade e repressão. O Estado passa a intervir diretamente 
nas relações entre o empresariado e a classe trabalhadora, estabelecendo não só uma regulamentação 
jurídica do mercado de trabalho, através de legislação social e trabalhista específicas, mas gerindo a 
organização e prestação dos serviços sociais, como um novo tipo de enfrentamento da questão social.” 
(IAMAMOTO; CARVALHO, 1985. p. 77) 
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vez, pensar em um objeto de trabalho requer considerar que há também o uso de 

instrumentos e meios, elementos estes que a autora não reduz às técnicas utilizadas 

no cotidiano da profissão, como as reuniões, encaminhamentos, entrevistas, dentre 

outras. Assim, Iamamoto (2015) atribui ao conhecimento, bem como as bases teórico-

metodológicas deste profissional, a categoria de meios de trabalho necessários para 

o exercício profissional do assistente social, uma vez que “contribuem para iluminar a 

leitura da realidade e imprimir rumos à ação, ao mesmo tempo em que a moldam.” 

(IAMAMOTO, 2015, p. 63). Logo, estes, para a referida autora, são meios que 

possibilitam o entendimento da realidade e conduzirão o trabalho profissional. 

Haja vista sua inserção na sociedade em determinado momento histórico, bem 

como na divisão social e técnica do trabalho, enquanto profissão, o Serviço Social tem 

sua atuação demandada por quem o remunera – o Estado, o empresariado e 

organizações não governamentais –, embora esteja muito constantemente integrado 

ao setor público e este ser elemento de destaque, tradicionalmente. Decorrente desta 

característica, Iamamoto (2015) conclui que os assistentes sociais não são munidos 

dos meios necessários para realização de seu trabalho, e, portanto, sua inserção 

socioinstitucional é esculpida por estes fatores, de modo que os profissionais que a 

executam se consolidam como trabalhadores assalariados. Esta premissa leva 

Iamamoto e Carvalho (1885) a apontarem que o Serviço Social, no processo de 

reprodução das relações sociais, não pode ser pensado separadamente às 

instituições a que se está vinculado – portanto, as decorrências do exercício 

profissional não são oriundas somente da vontade individual do sujeito profissional. 

Assim, estas colocações implicam 

Ainda que dispondo de relativa autonomia na efetivação de seu 
trabalho, o assistente social depende, na organização da atividade, do 
Estado, da empresa, entidades não-governamentais que viabilizam 
aos usuários o acesso a seus serviços, fornecem meios e recursos 
para sua realização, estabelecem prioridades a serem cumpridas, 
interferem na definição de papeis e funções que compõem o cotidiano 
do trabalho institucional. Ora, se assim é, a instituição não é um 
condicionante a mais do trabalho do assistente social. Ela organiza o 
processo de trabalho do qual ele participa. (IAMAMOTO, 2015, p. 63, 
grifos do autor) 
 

Situar os assistentes sociais enquanto trabalhadores assalariados acarreta 

localizá-los na relação de compra e venda – contratual – de mercadorias típica do 

modo de produção capitalista, já delineada anteriormente, em que a sua força de 

trabalho está disposta a ser mercantilizada em troca de um salário com a finalidade 
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de arcar com seus meios de subsistência, relação que implica  a inexistência de posse, 

por parte dos profissionais, de seus meios e instrumentos de trabalho, que serão 

fornecidos por seus empregadores. Esta condição de trabalhador assalariado, como 

enunciado por Iamamoto e Carvalho (1985), além de inserir as atividades destes 

profissionais no reino do valor, subordina-as à classe capitalista.  

Apesar da não inserção direta no processo de criação de mais-valor, os autores 

sustentam que este exercício profissional “encontra-se integrado ao processo de 

criação de condições indispensáveis ao funcionamento da força de trabalho, à 

extração de mais-valia.” (IAMAMOTO; CARVALHO, 1985. p. 86). Ao passo que o pano 

de fundo de sua atuação são as condições de vida da classe trabalhadora – condições 

estas imprescindíveis ao processo de produção e reprodução capitalista –, os autores 

o caracterizam enquanto um trabalho improdutivo e partícipe da divisão social e 

técnica do trabalho.  

Reiterando as colocações dos autores acerca da intervenção do Serviço Social 

na criação de condições de reprodução da força de trabalho, se faz pertinente salientar 

a mediação pela qual esta intervenção é efetivada. Iamamoto e Carvalho (1985) 

delegam aos serviços sociais, previstos pelas políticas sociais, o suporte material de 

ação dos assistentes sociais. 

Não cabe ao trabalho uma discussão aprofundada a respeito da localização 

destas políticas nas relações sociais engendradas na sociabilidade capitalista. No 

entanto, para pensa-las – e assim como, pensar acerca do exercício profissional dos 

assistentes sociais junto a elas –, considera-se primordial ressaltar o caráter já 

mencionado da profissão: está polarizada por interesses de classes antagônicas, 

aspecto que possibilita aos assistentes sociais servirem a um projeto de classe distinto 

ao assumido por seus empregadores. Embora subordinada a estes, não reproduz tão 

somente suas necessidades, [...] participa, também, ao lado de outras instituições 

sociais, das respostas às necessidades legítimas de sobrevivência da classe 

trabalhadora.” (IAMAMOTO; CARVALHO, 1985. p. 95, grifos dos autores).  

Não obstante os movimentos sociais serem, para Iamamoto e Carvalho (1985), 

politicamente legítimos na mobilização e organização da classe trabalhadora, a 

disputa pelo acesso às riquezas sociais – e nota-se, produzidas pelos trabalhadores 

e apropriadas pela classe dominante – também é forma legítima de enfrentamento, 

especialmente em busca da garantia e consolidação de direitos sociais ora 

conquistados. Todavia, à medida que estas demandas legítimas são intermediadas 
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por aparatos institucionais, como sinalizam os autores, estas passam a sujeitar-se a 

objetivos políticos e econômicos de quem as gesta – o Estado, as organizações não 

governamentais, e as empresas privadas. 

Embora serviços sociais, sob a ótica do capital, se constituam enquanto 

complementares à reprodução da força de trabalho, Iamamoto e Carvalho (1985) 

considera-os igualmente complementares sob ponto de vista dos trabalhadores, haja 

vista contribuírem para sua reprodução física, intelectual e espiritual. Fator este, que 

os autores indicam não ser secundário, especialmente ao considerar os salários 

insuficientes recebidos por estes trabalhadores. Ao guiar o foco para as condições de 

vida do exército industrial de reserva – à margem temporariamente ou por longos 

períodos do mercado de trabalho –, estes serviços tornam-se imprescindíveis na 

garantia de sua sobrevivência. Assim, afirmam 

Portanto, do ponto de vista dos representantes do trabalho, pode-se 
afirmar, preliminarmente, que os serviços sociais respondem a 
necessidades legítimas, à medida que são, muitas vezes, temas de 
lutas político-reivindicatórias da classe trabalhadora, no empenho de 
terem seus direitos sociais reconhecidos, como estratégia de defesa 
de sua própria sobrevivência. (IAMAMOTO; CARVALHO, 1985. p. 
103, grifos dos autores). 
 

É por esta via que se considera fundamental pensar as políticas sociais – sob 

perspectiva de garantia e acesso à direitos sociais –, enquanto requisições legítimas 

da classe trabalhadora e esfera de atuação dos assistentes sociais, tanto em sua 

execução, formulação ou gestão. Sob esta ótica, apreender a dinâmica destas 

políticas na contemporaneidade – em que assumem tendências de privatizações e 

restrições orçamentárias, inviabilizando sua efetivação –, é apreender 

simultaneamente as condições em que se desenrola o exercício profissional; é 

assimilar as limitações e possibilidades que se desvelam duplamente: sob o ponto de 

vista dos profissionais que atuam neste cenário conflituoso, bem como da perspectiva 

dos usuários que as demandam.  

 

2.3.1 O Trabalho do Assistente Social nas Políticas Sociais 

 

Historicamente, o Assistente Social tem sido um dos profissionais requisitados 

para trabalhar no âmbito das políticas sociais. Ao questionar a profissão 

contemporaneamente, Iamamoto (2015) sinaliza que o mercado de trabalho vem 

exigindo destes profissionais atividades para além da execução de políticas socias, 
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mas também na esfera da formulação e gestão destas.  

Nos termos da autora, as respostas a estas demandas de trabalho exigem 

pensar um exercício profissional que supere a mera atividade burocrática e 

preestabelecida – requer competências que permitam os assistentes sociais proporem 

e negociarem junto às instituições em que atuam acerca de seus projetos e funções 

profissionais. De modo que, carece, também, da apreensão do movimento da 

realidade a fim de captar possibilidades que possam ser incorporadas pelo 

profissional, elemento este que não implica no surgimento de alternativas e 

oportunidades de maneira acidental ou por acaso 

as possibilidades estão dadas na realidade, mas não são 
automaticamente transformadas em alternativas profissionais. Cabe 
aos profissionais apropriarem-se dessas possibilidades, e, como 
sujeitos, desenvolvê-las transformando-as em projetos e frentes de 
trabalho. Assim, a conjuntura não condiciona unidirecionalmente as 
perspectivas profissionais; todavia, impõe limites e possibilidades. 
Sempre existe um campo para a ação dos sujeitos, para a proposição 
de alternativas criadoras, inventivas, resultantes da apropriação das 
possibilidades e contradições presentes na própria dinâmica da vida 
social. (IAMAMOTO, 2015. p. 21, grifos do autor). 
 

Não obstante, a fim de elaborar respostas a estes novos requerimentos, a 

autora indica ser primordial compreender o Serviço Social enquanto um tipo de 

trabalho inscrito na divisão social e técnica do trabalho coletivo, como já discorrido 

brevemente. Esta noção acarreta compreender o exercício profissional condicionado 

pelas relações entre classes, entre Estado e Sociedade Civil; e trata-lo enquanto tal 

requer assimilar a concepção de que “a produção e a reprodução da vida social, como 

determinantes na constituição da materialidade e da subjetividade das ‘classes que 

vivem do trabalho’ [...]” (IAMAMOTO, 2015, p. 25). 

Esta noção, cuja reflexão inicia-se na década de 1980, a partir dos 

pressupostos da inserção do Serviço Social na trama das relações sociais, como já 

discutido anteriormente, vem acompanhada também de novas orientações técnico-

acadêmicas e políticas para a profissão. Iamamoto (2015) menciona a existência de 

um projeto profissional hegemônico, situado historicamente nas lutas empenhadas 

pela democratização do Brasil, construído coletivamente a partir da década de 1980, 

que se traduziram no Código de Ética Profissional do Assistente Social, de 1993; na 

Lei de Regulamentação da Profissão de Serviço Social, também de 1993; junto à 

Proposta de Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social. A autora confere um 

salto qualitativo à profissão diante do projeto profissional a partir do incremento da 
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produção bibliográfica e o ingresso do Serviço Social no âmbito da pesquisa nas 

universidades, bem como da solidificação da profissão, passando a contar com formas 

maduras de representação político-corporativas e órgãos de representação da 

categoria. 

Ao tratar do exercício profissional dos assistentes sociais é fundamental pensa-

lo no âmbito das políticas sociais, haja vista ser este profissional que historicamente 

trabalha com elas, sejam de caráter público ou privado. Apesar de Iamamoto (2015) 

não sustentar que as políticas sociais sejam “o elemento privilegiado para se pensar 

a fundação do Serviço Social na sociedade” (IAMAMOTO, 2015, p. 58), considera-as 

uma determinação fundamental para a profissão, a julgar por serem estas uma das 

respostas à questão social mobilizadas para seu enfrentamento. 

Em função disto, a autora situa a questão social enquanto explicação para as 

políticas sociais, inserindo-as no âmbito da relação entre as classes e o Estado. No 

entanto, as políticas sociais isoladamente, não têm capacidade para explicar a 

questão social, que por sua vez, é determinante do trabalho profissional e se constitui 

enquanto sua matéria-prima. (IAMAMOTO, 2015). 

Partindo da mesma perspectiva, Almeida e Alencar (2011) indicam que por 

tratar-se de uma esfera que se materializa também – para além das esferas 

mencionadas – através de procedimentos técnico-operativos, as políticas sociais 

constituem-se enquanto espaço sócio-ocupacional de diferentes profissionais 

especializados, dentre eles os assistentes sociais, e, portanto, articula-se enquanto 

um relevante mercado de trabalho para estes profissionais. Assim, 

A materialização efetiva de um espaço profissional para o assistente 
social na estrutura sócio-ocupacional vincula-se à articulação das 
políticas sociais engendradas no capitalismo dos monopólios, com 
todas as peculiaridades que lhe são inerentes. (ALMEIDA; ALENCAR, 
2011, n.p.) 
 

Enquanto respostas historicamente convocadas no enfrentamento da questão 

social, Almeida e Alencar (2011) consideram as políticas sociais, do ponto de vista 

econômico, um “conjunto de ações dirigidas para a manutenção, dentro dos limites 

que não comprometa à própria lógica da acumulação crescente do capital, patamares 

mínimos de consumo da classe trabalhadora.” (ALMEIDA; ALENCAR, 2011, n.p). 

Assim, integram um processo de redistribuição da riqueza apropriada pela classe 

dominante, objetivando produzir maneiras de se construir um consenso social entre a 

população usuária destas políticas socias – considerando ser esta última a produtora 
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das riquezas sociais. 

Por conseguinte, os autores afirmam a existência de uma central contradição 

nas políticas sociais. Ao passo que elas unem esforços políticos, ideológicos e 

econômicos para sustentar a não atribuição à classe trabalhadora do reconhecimento 

de que é ela, de fato, quem produz a riqueza social e é privada de acessa-la; 

simultaneamente, são formas históricas de reconhecimento dos direitos sociais desta 

classe. À vista disso,  

[...] as políticas sociais ao mesmo tempo em que são determinadas 
pela contradição que movimenta a sociedade capitalista, 
potencializam um conjunto outro de contradições que materializam 
territorialmente na cidade os contornos da relação entre o Estado e a 
sociedade civil, um campo de diferentes lugares e possibilidades de 
exercício do poder, em conjunturas históricas particulares. (ALMEIDA; 
ALENCAR, 2011. n.p) 
 

Alguns processos são fundamentais para o entendimento da expansão das 

políticas sociais. Preliminarmente, Almeida e Alencar (2011) mencionam a 

emergência das lutas da classe trabalhadora europeia por condições de trabalho 

adequadas na ascensão do capitalismo a partir da Revolução Industrial. Todavia, 

apesar de serem procedentes de processos históricos determinados, os autores 

sinalizam para a característica de que as políticas sociais são “produtos de ações 

localizáveis no âmbito do Estado” (ALMEIDA; ALENCAR, 2011. n.p), o que as situam 

na relação entre Estado e sociedade civil. 

Almeida e Alencar (2011) atribuem às últimas duas décadas o período em que 

as políticas sociais ganharam diferentes características, especialmente em 

decorrência de sua descentralização11, das novas particularidades que passaram a 

permear a relação entre Estado e sociedade civil, dentre outras. O escopo das ações 

no âmbito das políticas sociais desloca-se para a cidade, que segundo os autores, 

passa a constituir-se enquanto palco privilegiado para se pensar diferentes estratégias 

no interior destas políticas. 

 
11 Almeida e Alencar (2011) definem a descentralização como um dos processos decorrentes da 
redemocratização no âmbito das políticas públicas, em que a articulação entre os três níveis federados 
é impulsionada, porém, a realidade local é o foco da implantação. Situam o governo federal na 
execução de funções gerenciais, especialmente no planejamento e captação de recursos. Indicam que 
este é um processo oriundo da redemocratização de espaços públicos; das novas características na 
relação entre Estado e sociedade civil; bem como, na valorização da esfera local. Por esta via, colocam 
que “[...] a descentralização constitui uma das expressões e das possibilidades a serem exploradas no 
que concerne à democratização na vida da cidade, uma mediação das vias institucionalizadas de 
participação política no âmbito da experiência urbana, visto que se estende para todos os tipos de 
cidade, ainda que em ritmos diferentes, delimitados pelo perfil que o Estado e a sociedade civil 
adquirem em cada realidade local.” (ALMEIDA; ALENCAR, 2011, n.p) 
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Como já referido, as políticas sociais estão inseridas em uma dinâmica 

contraditória própria da sociabilidade capitalista, partindo da premissa de que são 

respostas elaboradas pela classe dominante às expressões da questão social, e, 

concomitantemente, compreendem demandas legítimas da classe trabalhadora. É por 

esta via que Almeida e Alencar (2011) as situam enquanto relevantes campo de 

disputa de diferentes projetos societários, especialmente frente ao fato de serem 

meios que possibilitam o acesso da classe trabalhadora aos direitos sociais. Em 

função disto, 

Os processos de trabalho que se organizam a partir delas passam a 
expressar intensa e extensivamente as contradições da dinâmica 
societária revelando tanto as possibilidades quanto os limites dos 
percursos e discursos políticos partidários, das mutações dos 
movimentos sociais, das novas redes de serviços sociais e das 
práticas profissionais voltadas para a afirmação de projetos de 
sociedade que se contraponham e superem o atual. (ALMEIDA; 
ALENCAR, 2011. n.p) 
 

Atendendo ao papel das políticas públicas que visa a efetivação de direitos 

sociais, o exercício profissional em seu interior deve estar em consonância com esta 

premissa, ancorada em “[...] práticas políticas e profissionais que se encontram em 

construção, que valorizemos diferentes sujeitos sociais, em particular aqueles a quem 

se dirigem as políticas públicas [...].” (ALMEIDA; ALENCAR, 2011. n.p). 

Por sua vez, estas políticas são mediatizadas através de instituições sociais 

nas quais desenvolve-se um trabalho coletivo complexo e especializado. No entanto, 

pensar os processos de trabalho que são realizados neste cenário exige ponderar 

acerca das estratégias adotadas no âmbito das políticas sociais. Uma delas 

mencionada pelos autores é a tentativa de criar uma interface e uma unidade entre as 

diferentes políticas, especialmente entre as responsáveis pelo enfrentamento da 

pobreza. Assim, enfatizam a política de assistência social enquanto resultado de uma 

estruturação visando a articulação com outras políticas públicas. (ALMEIDA; 

ALENCAR, 2011). 

A intersetorialidade ganha foco – e torna-se possibilidade – ao considerar a 

esfera local como campo privilegiado para as ações no âmbito das políticas públicas, 

partindo do pressuposto da complexificação dos problemas sociais cuja as respostas 

a partir de modelos setorializados se mostraram ineficazes. Segundo os autores, ela 

aparece enquanto um processo que se erige no próprio exercício profissional e no 

cotidiano dos sujeitos no cenário das distintas dificuldades verificadas nas políticas 
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públicas. Almeida e Alencar (2011) adotam a concepção de intersetorialidade que a 

apreende enquanto  

[...] articulação de saberes e experiências no planejamento, realização 
e avaliação de ações com o objetivo de alcançar resultados integrados 
em situações complexas, visando um efeito sinérgico no 
desenvolvimento social. Visa promover um impacto positivo nas 
condições de vida da população num movimento de reversão da 
exclusão social. (IANNI, Octavio, 1996, p. 69 apud ALMEIDA; 
ALENCAR, 2011. n.p) 
 

A adoção desta perspectiva, nos termos dos autores, compreende considerar 

a intersetorialidade como um fundamento não fragmentário que inclui tanto as políticas 

públicas quanto a própria cidade, bem como, ter como eixo o atendimento ao cidadão 

e sua participação, em detrimento de um foco unicamente na administração destas 

políticas. ALMEIDA; ALENCAR, 2011). 

Almeida e Alencar (2011) indicam que estas mudanças além de implicarem em 

alterações nas estruturas administrativas e organizacionais das políticas públicas – 

passando a serem alicerçados em outra lógica –, exigem da mesma maneira 

modificações nos processos de trabalho envolvidos. Mencionam “[...] a burocracia 

interna, os lugares de poder alicerçados nos saberes profissionais, as rotinas 

fadigadas, mas cristalizadas na cultura organizacional e o sempre incômodo medo de 

mudar.” (ALMEIDA; ALENCAR, 2011, n.p). Todavia, afirmam que é nesta esfera que 

a intersetorialidade pode manifestar as transformações que ocorreram na 

racionalidade.  

Em consequência destes aspectos, são vislumbradas mudanças no processo 

de trabalho no âmbito do planejamento; da execução; do monitoramento e avaliação; 

nos territórios de atuação, e paralelamente, nos saberes articulados pelos 

profissionais – imprescindíveis para o novo prisma em que se organizam as práticas 

profissionais e institucionais e se encaram os problemas sociais. Desta forma, é 

estabelecida a necessidade de processos de trabalho orientados por diferente 

perspectiva. (ALMEIDA; ALENCAR, 2011). 

Os processos de trabalho no terreno das políticas públicas a partir destas 

orientações apresentam mudanças na linguagem adotada por parte dos profissionais 

para com a população usuária, o que confere, em consequência, alterações no 

relacionamento destes usuários com as instituições, conforme os autores. As ações 

conjuntas no âmbito das mais diversas políticas – como a saúde, a assistência social, 

a educação, dentre outras –, enfocam nos segmentos populacionais diversos e no que 
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deve ser mobilizado para atender suas necessidades, e como resultado, obtém-se 

maior nitidez referente às condições de vidas destes segmentos – mulheres, idosos, 

crianças de determinada faixa etária, entre outros –, elemento primordial para pensar 

estratégias e ações em conjunto que de fato respondam às suas necessidades. 

(ALMEIDA; ALENCAR, 2011). 

 Com estas tendências postas e partindo do entendimento de que o assistente 

social é figura relevante nos processos de trabalho desenvolvidos no âmbito das 

políticas públicas, bem como verifica-se que o mercado de trabalho que os emprega 

está à mercê de transformações sociais, os autores sinalizam tendências atuais para 

o mercado de trabalho profissional dos assistentes sociais. 

O modo de produção capitalista, como supra referido ao longo do trabalho, 

vivenciou alterações na organização da produção material e apresenta rebatimentos 

nas outras esferas da vida social. Dessa forma, Almeida e Alencar (2011) apontam 

que as políticas sociais e o trabalho profissional dos assistentes sociais também se 

constituem enquanto esferas atingidas por este processo. Assim, colocam “[...] a 

compreensão da realidade do mercado de trabalho profissional necessariamente 

requer relacionar suas metamorfoses recentes ao amplo padrão de reorganização das 

esferas da produção e reprodução social.” (ALMEIDA; ALENCAR, 2011, n.p). 

Nas formulações dos autores, a reestruturação produtiva, brevemente 

explicitada no subitem 2.1, além dos seus impactos no âmbito da produção, das novas 

formas de gestão e execução do trabalho, implicam simultaneamente na esfera 

político-ideológica e institucional, o que rebate diretamente no Estado e em suas 

funções. Partindo do entendimento de que é o Estado a esfera convocada 

historicamente para desenvolver as respostas à expressão da questão social, as 

políticas sociais não se eximem deste cenário de reconfiguração, passando a 

apresentar tendências de privatização, refilantropização e mercantilização (ALMEIDA; 

ALENCAR, 2011). Sendo estas políticas alvos deste processo, por consequência, os 

espaços sócio-ocupacionais dos assistentes sociais também o serão.  

Almeida e Alencar (2011) sinalizam alterações no mercado profissional no 

âmbito da concepção, gestão, administração e organização das políticas sociais; 

demandando novas requisições dos assistentes sociais, bem como diferentes 

habilidades, competências e atribuições. Alteram-se as condições em que esse 

trabalho se realiza, face à sua condição de assalariamento; relações 

desregulamentadas e flexibilizadas são verificadas – em consonância com as 
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tendências assinaladas no subitem 2.1 –; e similarmente, é constatada a redução de 

recursos institucionais que possibilite estes profissionais garantirem a defesa de 

direitos circunscritos – especialmente diante das restrições orçamentárias elucidadas 

no capítulo 1.  

Ratifica-se a vinculação histórica dos assistentes sociais à esfera estatal ao ser 

apresentado pelos autores que 78,16% do contingente de profissionais está inserido 

neste âmbito, ancorados na pesquisa realizada em 2005 pelo Conselho Federal de 

Serviço Social (CFESS). Logo, é fundamental salientar a nova racionalidade 

administrativa que vem atravessando este setor, especialmente nos serviços, que 

neste contexto, assumem tendências de modernização na gestão administrativa sob 

uma lógica de produtividade e redução de custos, impactando o aparato 

organizacional estatal responsável por serviços sociais. A justificativa para as 

reformas no aparelho do Estado aponta para “eficiência” da administração pública, e 

trazem consigo ajustes fiscais; reformas econômicas em prol do mercado; renovação 

de instrumentos de política social, dentre outras.  Almeida e Alencar (2011) indicam 

que estas novas orientações se manifestam em diferentes formas de definir, organizar 

e gerir as políticas sociais, e de maneira similar, em relações e condições de trabalho 

dos assistentes sociais envolvidos. Desta maneira, aludem 

O argumento de transitar para um tipo de administração pública 
considerada burocrática, rígida e inoperante, para uma administração 
que se quer gerencial, flexível e eficiente, justificou as mudanças 
centrais no aparelho do Estado para a recuperação da capacidade de 
formulação e avaliação de políticas e o resgate da agilidade da gestão, 
da eficiência e da qualidade da prestação de serviços. Tudo isso, 
portanto, justificou a promoção de uma ampla reestruturação 
organizacional, conjugada com a renovação de métodos de gestão e 
de qualificação da força de trabalho. (ALMEIDA; ALENCAR, 2011, n.p) 
 

Destarte, as tendências de privatização e terceirização das políticas sociais 

impõem adversidades para o exercício profissional dos assistentes sociais. Almeida e 

Alencar (2011) mencionam enquanto expressão deste movimento a diminuição de 

contratações de trabalhadores na máquina pública e o incentivo à novas formas de 

prestação de serviços sociais, em geral com a ausência do Estado e fomento de 

parcerias com o setor privado. Resultante destes elementos é a variedade de formas 

de contrato, em que os autores indicam que do total de profissionais atuantes na 

esfera estatal, 27,24% possui vínculo como celetistas; 9,1% contrato temporário e 

5,84% por serviço prestado, todos não estáveis, enquanto 55,58% apresenta vínculo 

estatutário, estável e protegido, sendo todos os dados recolhidos pelos autores a partir 
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da pesquisa do CFESS de 2005. 

A aprovação da PNAS – Política Nacional de Assistência Social (2004) e a 

organização do SUAS – Sistema Único de Assistência Social, aliadas a tendência de 

descentralização se configuram também enquanto novos fatores que requisitam dos 

assistentes sociais diferentes atribuições e competências, pautadas no Código de 

Ética Profissional (1993) e na lei de Regulamentação da Profissão (1993), sob a ótica 

dos direitos e deveres inscritos nestes (ALMEIDA; ALENCAR, 2011). A partir da 

elaboração do documento “Parâmetros para atuação de assistentes sociais e 

psicólogos na Política de Assistência Social” formulado pelos próprios profissionais, 

orientados pelo respeito à sua autonomia profissional nas esferas do planejamento e 

exercício do trabalho, os autores identificam as novas requisições para o trabalho 

profissional dos assistentes sociais: participação na elaboração de políticas sociais; 

planos; programas; projetos; Planos Diretores; Planos de Assistência Social; 

participação em conselhos e fundos em todos os níveis federativos, marcados pela 

interdisciplinaridade e intersetorialidade na formulação e gestão de políticas sociais. 

No âmbito do crescente Terceiro Setor, Almeida e Alencar (2011) destacam a 

redefinição das funções do Estado, que se traduzem na transferência de parte dos 

serviços sociais executados na esfera estatal para a sociedade civil, que, no entanto, 

“o Estado reconhece ou declara serem de interesse público, sendo vistas como mais 

eficientes na distribuição de renda.” (ALMEIDA; ALENCAR, 2011, n.p). 

O mercado de trabalho para assistentes sociais nesta esfera tem sido 

impulsionado nos últimos anos, e dentre as requisições para a atuação deste 

profissional, os autores elencam a busca de profissionais capazes para angariar 

recursos; gerenciar projetos; informar acerca dos projetos financiados por instituições 

nacionais ou internacionais, bem como, as financiadas direta ou indiretamente pelo 

Poder Público. Os trabalhadores nesta esfera se inserem em diferentes moldes 

empregatícios, dentre eles o trabalho voluntário; estagiários; autônomos; 

empregados; terceirizados, ou até temporário. Deste modo, complementam 

Esse campo de trabalho para o assistente social demanda novas 
exigências para os profissionais, mais precisamente na formulação, 
gestão e avaliação de programas e projetos sociais. Da mesma 
maneira, o assistente social é cada vez mais demandado para o 
trabalho interdisciplinar e processos de assessoria e consultoria. Por 
outro lado, insere o assistente social no quadro de precarização das 
relações de trabalho, sem garantias de direitos legais ou trabalhistas. 
A possibilidade de tipos de vínculos empregatícios torna-se uma 
realidade para os profissionais. (ALMEIDA; ALENCAR, 2011, n.p). 
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Partindo do exposto, os autores indicam que essa realidade vivenciada no 

mercado de trabalho profissional abre brechas para o retorno de práticas tradicionais 

– já debatidas pela categoria –, alargando o processo de refilantropização no trato das 

expressões da questão social, que apresentam a perspectiva da ajuda, da moral e de 

práticas voluntaristas, que nos termos de Alencar e Almeida (2011), propendem a 

acentuar a fragmentação de direitos sociais.  

Para além, os autores também frisam que esta tendência de transferência da 

responsabilidade estatal para o âmbito da sociedade civil imprime aos serviços sociais 

interesses privados e assim, se traduzem em princípios de seletividade e elegibilidade 

nos atendimentos, elementos que reconfiguram os resultados e sentidos do trabalho 

dos assistentes sociais, alterando seu significado social e interferindo em sua 

abrangência. (ALMEIDA; ALENCAR, 2011). 

Fundamentados nestas novas configurações postas na realidade, os autores 

delineiam brevemente algumas características atuais do trabalho profissional dos 

assistentes sociais nas políticas sociais e em que condições ele se realiza. O processo 

de reestruturação produtiva, e paralelamente, as reformas empenhadas no âmbito do 

Estado brasileiro imprimem mudanças neste mercado de trabalho e em seus 

processos de trabalho, reconfigurando suas demandas e requisições e 

simultaneamente alteram-se as condições e relações sobre as quais ele se 

materializa, o que os insere em um cenário de precarização similar ao do restante da 

classe trabalhadora atual, colocando-os “[...] frente a frente com as contradições que, 

historicamente, permeiam o trabalho profissional, como tensão entre projeto 

profissional e a condição de trabalhador assalariado.” (ALMEIDA; ALENCAR, 2011, 

n.p). 

É desta forma – situando os assistentes sociais enquanto trabalhadores 

assalariados, e portanto, alvos das transformações que atingem o trabalho e a classe-

que-vive-do-trabalho na contemporaneidade, e simultaneamente, dotados de uma 

relativa autonomia em seu trabalho no âmbito das políticas sociais e de 

conhecimentos que os permitem desvelar esta realidade –, bem como, partindo do 

entendimento de que possibilidades estão dadas nesta realidade, contudo, não são 

transformadas automaticamente em alternativas profissionais, como posto por 

Iamamoto (2015); que urge o questionamento a respeito de quais possibilidades e 

limites surgem no exercício profissional destes profissionais no âmbito da Política de 

Assistência Social, que como explicitado, vem sofrendo restrições orçamentárias que 
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a compromete em todas as esferas. 
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CAPÍTULO 3 – AS RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL PÓS-2016 E OS DESDOBRAMENTOS NO TRABALHO DO 

ASSISTENTE SOCIAL 

3.1 A ASSISTÊNCIA SOCIAL ENQUANTO ESPAÇO SÓCIO-OCUPACIONAL RELEVANTE DA 

CATEGORIA PROFISSIONAL 

 

Como já assinalado no 1º capítulo do estudo, a promulgação da CF/88 instituiu 

o tripé da Seguridade Social – sistema este que traz a Política de Assistência Social 

para seu âmbito, ao lado da Saúde e da Previdência Social, e a eleva ao caráter de 

política pública partícipe do sistema de proteção social brasileiro. É procedente deste 

marco o início a construção da referida política enquanto parte do campo dos direitos 

sociais de responsabilidade estatal.  

Desta forma, a política vem atravessando um processo reformador e 

construtivo fomentado a partir da LOAS (1993). Resultante de amplos debates 

nacionais, em outubro de 2004 a PNAS é aprovada na busca da materialização das 

diretrizes postas na LOAS (1993) e dos princípios elencados na CF/88 (COUTO; 

RAICHELIS; YAZBEK, 2017). No percurso da consolidação da Assistência Social 

enquanto política pública não-contributiva no Brasil, Couto, et al (2017) sinalizam que 

o “ponto mais elevado” deste caminho é a instituição do SUAS em julho de 2005, a 

partir das deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada 

em 2003. A edificação deste sistema – marco relevante na construção da política –, é 

indicada pelos autores como condição essencial da LOAS na medida em que confere 

efetividade e organicidade à PNAS. É a Norma Operacional Básica do Sistema Único 

de Assistência Social (NOB/SUAS) (2005) que “consagra os eixos estruturantes para 

a realização do pacto a ser efetivado entre os três entes federados e as instâncias de 

articulação, pactuação e deliberação, visando a implementação e consolidação do 

SUAS no Brasil.” (BRASIL, 2005). 

Assim, o SUAS foi proposto enquanto um sistema que é modelo de gestão em 

todo o território brasileiro, integrando municípios, estados e União, diante da 

necessidade de implantar um regime próprio de gestão para a Política de Assistência 

Social. Portanto, possuindo a função gestar os conteúdos específicos desta 

determinada política, o SUAS através da NOB/SUAS (2005) também: 

- consolida o modo de gestão compartilhada, o co-financiamento e a 
cooperação técnica entre os três entes federativos que, de modo 



65 

articulado e complementar, operam a proteção social não contributiva 
de seguridade social no campo da assistência social;                                                                                                       
-- estabelece a divisão de responsabilidades entre os entes federativos 
(federal, estadual, Distrito Federal e municipal) para instalar, regular, 
manter e expandir as ações de assistência social como dever de 
Estado e direito do cidadão no território nacional;                                                                                                  
-- fundamenta-se nos compromissos da PNAS/2004;                         -- 
orienta-se pela unidade de propósitos, principalmente quanto ao 
alcance de direitos pelos usuários;                                                          - 
regula em todo o território nacional a hierarquia, os vínculos e as 
responsabilidades do sistema cidadão de serviços, benefícios, 
programas, projetos e ações de assistência social, de caráter 
permanente e eventual, sob critério universal e lógica de ação em rede 
hierarquizada de âmbito municipal, distrital, estadual e federal;                                                                                                       
- respeita a diversidade das regiões, decorrente de características 
culturais, socioeconômicas e de políticas em cada esfera de gestão, 
da realidade das cidades e da sua população urbana e rural;                                                                                                     
- reconhece que as diferenças e desigualdades regionais e municipais 
que condicionam os padrões de cobertura do sistema e os seus 
diferentes níveis de gestão devem ser consideradas no planejamento 
e execução das ações;                                                                                                - 
articula sua dinâmica às organizações e entidades de assistência 
social com reconhecimento pelo SUAS. (BRASIL, 2005, p. 13-14) 

 
 Importante sinalizar brevemente que em 2011 altera-se a LOAS e é conferido 

o caráter de legalidade institucional a este sistema, a partir da aprovação da Lei n. 

12.435/2011 que reafirma o SUAS como estratégia de gestão das ações na área desta 

política e enquanto um sistema descentralizado e participativo (COUTO, et al, 2017).  

Contudo, diante do objeto da presente pesquisa, é imprescindível salientar que 

estes marcos regulatórios trazem consigo novas requisições para a Assistência 

Social, e dentre estas, exigem diferentes modos de organização, regulação e gestão 

do trabalho em seu interior. Por esta via, Couto, Raichelis e Yazbek (2017) indicam 

inicialmente que tratar de recursos humanos no âmbito desta política possui 

características específicas frente ao caráter de não-política atribuída a ela 

historicamente, tendo sido materializada através de estruturas institucionais 

improvisadas e parco investimento em formação de equipes profissionais 

permanentes e qualificadas. Aliado a estes elementos, as autoras mencionam 

também enquanto um entrave, a realidade de grande parte dos municípios brasileiros 

de pequeno porte – característica esta da maioria dos municípios do país –, que 

possuem estruturas institucionais frágeis na esfera da gestão e contam com recursos 

humanos insuficientes e pouco qualificados (COUTO; RAICHELIS; YAZBEK, 2017). 

Há a necessidade de frisar brevemente que a composição dos quadros 

profissionais na Política de Assistência Social é constituída por diversos 
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trabalhadores, com diferentes formações profissionais e vínculos empregatícios, 

pertencentes as três esferas federativas. As autoras salientam que esta é uma área 

marcada pela prestação de serviços mediada pelos próprios profissionais, o que exige 

um trabalho alicerçado em conhecimento e formação teórica, técnica e política, por 

parte dos trabalhadores envolvidos, bem como nas condições institucionais que os 

equipamentos possuem para que a intervenção profissional se materialize (COUTO; 

RAICHELIS; YAZBEK, 2017). É desta maneira que 

A implantação do SUAS exige novas formas de regulação 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 carreiras e de processos de avaliação 
e progressão, caracterização de perfis das equipes e dos serviços, 
além da remuneração compatível e segurança no trabalho (COUTO; 
RAICHELIS; YAZBEK, 2017, p. 87). 
 

À vista destas colocações, é a Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB-RH/SUAS) aprovada em 

2006 (2011) que orienta a profissionalização no âmbito da Política de Assistência 

Social, ao passo que suas diretrizes são responsáveis por orientar as ações dos 

gestores dos três entes federativos, trabalhadores e representantes das entidades de 

assistência social. Deste modo, a NOB-RH/SUAS (2011) indica a composição de 

equipes de referência que devem ser formadas por servidores efetivos e que terão a 

responsabilidade na organização e oferta de serviços, programas, projetos e 

benefícios ofertados pela política, com atenção ao número de famílias e indivíduos 

referenciados.12 A supracitada norma define as equipes de referência de acordo com 

 
12 A versão anotada e comentada da NOB-RH/SUAS (2011) traz a noção de referência ancorada em 
dois âmbitos: as equipes de referência e a família/indivíduos referenciados. Assim, no que tange as 
equipes de referência, indicam “[...] para quem vale a referência que as equipes de profissionais do 
SUAS constroem: são referências de proteção social para as famílias e indivíduos, que têm nas equipes 
a certeza de que encontrarão respostas qualificadas para suas necessidades. Uma referência, 
portanto, construída a partir de conhecimentos técnicos específicos e de uma postura ética que, ao 
acolher as necessidades sociais dos cidadãos como direito, acenam em direção a horizontes mais 
acolhedores, compartilhados e de maior autonomia. [...] a natureza da referência construída pelas 
equipes de referência do SUAS é uma só: produzir para o cidadão a certeza de que ele encontrará 
acolhida, convívio e meios para o desenvolvimento de sua autonomia. Esse entendimento traz maior 
clareza sobre a articulação necessária entre as equipes da proteção social básica e especial. Como 
consequência desse entendimento, podemos afirmar o seguinte: não se trata de funcionar na lógica de 
encaminhamento formal de uma equipe para outra, como se a somatória de intervenções isoladas 
levasse, automaticamente, ao atendimento das necessidades sociais das famílias e indivíduos. [...] há 
que se ter essa referência compartilhada, cuja baliza é a matricialidade sociofamiliar e o território.” 
(BRASIL, 2011, p. 26). Essas equipes estão presentes em cada unidade de assistência social e são 
organizadas visando os serviços que realizarão, o território em que estão inseridas e partindo de que 
recursos possuem. São formadas por profissionais diversos com objetivos em comum, e para alcança-
los, definem em conjunto estratégias. As equipes são responsáveis por desenvolver ações com 
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os níveis de proteção social em que a Política de Assistência Social está subdividida 

– básica; especial de média complexidade e especial de alta complexidade, com seus 

serviços socioassistenciais correspondentes (como indicado no Quadro 1 no 1º 

capítulo do presente trabalho). Os quadros abaixo ilustram as orientações propostas 

pela NOB-RH/SUAS no que tange à composição destas equipes: 

Quadro 5 – Equipe de referência no âmbito da Proteção Social Básica.  

Equipamento: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 

Pequeno Porte I – até 2.500 
famílias referenciadas. 

Pequeno Porte II – até 3.500 
famílias referenciadas. 

Médio, grande, metrópole e DF 
– a cada 5.000 famílias 
referenciadas. 

2 técnicos de nível superior: 
1 assistente social e 1 
preferencialmente 
psicólogo. 

3 técnicos de nível superior: 2 
assistentes sociais e 1 
preferencialmente psicólogo. 

4 técnicos de nível superior: 2 
assistentes sociais, 1 psicólogo 
e 1 profissional que compõe o 
SUAS. 

2 técnicos de nível médio. 3 técnicos nível médio. 4 técnicos nível médio. 

Fonte: Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (2011). 
 
Quadro 6 - Equipe de referência no âmbito da Proteção Social Especial – Média Complexidade. 

Equipamento: Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS 

Municípios em Gestão Inicial e Básica Municípios em Gestão Plena e Estados 
com Serviços Regionais 

Capacidade de atendimento de 50 pessoas Capacidade de atendimento de 80 pessoas 

1 coordenador 1 coordenador 

1 assistente social 2 assistentes sociais 

1 psicólogo 2 psicólogos 

1 advogado 1 advogado 

2 profissionais de nível superior ou médio 
(abordagem dos usuários) 

4 profissionais de nível superior ou técnico 
(abordagem dos usuários) 

1 auxiliar administrativo 2 auxiliares administrativos 

Fonte: Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (2011). 

Quadro 7 - Equipe de referência no âmbito da Proteção Social Especial – Alta Complexidade.       

Proteção Social Especial – Alta Complexidade 

Serviços Profissional/função Escolaridade Quantidade 

Atendimento em 
pequenos grupos 
(acolhimento 
institucional, casa-
lar e casa de 
passagem) - 
atendimento direto.  

Coordenador Nível superior ou 
médio 

1 profissional 
referenciado para até 
20 usuários acolhidos 
em no máximo 2 
equipamentos. 

Cuidador Nível médio e 
qualificação 
específica 

1 profissional para 
até 10 usuários, por 
turno. A quantidade 
por usuário deverá 
ser aumentada 

 
determinado número de usuários, e a equação para definir a relação entre número de profissionais e 
usuários atendido parte de conhecimentos a respeito da dimensão temporal do trabalho desenvolvido 
nos serviços; das necessidades de proteção social dos municípios e seus diferentes territórios, bem 
como as necessidades a nível estadual e regional, assim, “ [...] a noção de famílias e indivíduos 
referenciados permite dimensionar o número de profissionais nas equipes, explicitando a articulação 
necessária entre o conhecimento da totalidade das necessidades de proteção das famílias e a 
capacidade de resposta do órgão gestor da política de assistência social. À medida que essa 
articulação se efetiva, temos mais clareza do número de trabalhadores necessários para prestar 
serviços públicos de qualidade aos usuários do SUAS.” (BRASIL, 2011, p. 29) 
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quando houver 
usuários que 
demandem atenção 
específica. 
a) 1 cuidador para 
cada 8 usuários, 
quando houver 1 
usuário com 
demandas 
específicas; b) 1 
cuidador para cada 6 
usuários, quando 
houver 2 ou mais 
usuários com 
demandas 
específicas 

Auxiliar cuidador Nível fundamental e 
qualificação 
específica 

1 profissional para 
até 10 usuários, por 
turno. A quantidade 
deverá ser 
aumentada quando 
houver usuários que 
demandem atenção 
específica. a) 1 
auxiliar de cuidador 
para cada 8 usuários, 
quando houver 1 
usuário com 
demandas 
específicas; b) 1 
auxiliar de cuidador 
para cada 6 usuários, 
quando houver 2 ou 
mais usuários com 
demandas 
específicas 

Atendimento em 
pequenos grupos 
(acolhimento 
institucional, casa-
lar e casa de 
passagem) - 
atendimento 
psicossocial 
vinculado ao órgão 
gestor. 

Assistente Social Nível superior 1 profissional para 
atendimento a, no 
máximo, 20 usuários 
acolhidos em até dois 
equipamentos da alta 
complexidade para 
pequenos grupos. 

Psicólogo Nível superior 1 profissional para 
atendimento a, no 
máximo, 20 usuários 
acolhidos em até dois 
equipamentos da alta 
complexidade para 
pequenos grupos. 

Família Acolhedora 
- para atendimento 
psicossocial, 
vinculada ao órgão 
gestor. 

Coordenador Nível superior 1 profissional 
referenciado para até 
45 usuários 
acolhidos. 

Assistente Social Nível superior 1 profissional para 
acompanhamento de 
até 15 famílias 
acolhedoras e 
atendimento a até 15 
famílias de origem 
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dos usuários 
atendidos nesta 
modalidade. 

Psicólogo Nível superior 1 profissional para 
acompanhamento de 
até 15 famílias 
acolhedoras e 
atendimento a até 15 
famílias de origem 
dos usuários 
atendidos nesta 
modalidade. 

República - para 
atendimento 
psicossocial, 
vinculada ao órgão 
gestor. 

Coordenador Nível superior 1 profissional 
referenciado para até 
20 usuários.  

Assistente Social Nível superior 1 profissional para 
atendimento a, no 
máximo, 20 usuários 
em até dois 
equipamentos. 

Psicólogo Nível superior 1 profissional para 
atendimento a, no 
máximo, 20 usuários 
em até dois 
equipamentos 

Instituições de 
Longa Permanência 
para Idosos – ILPI’s 
– atendimento 
direto. 

1 coordenador Nível superior ou 
médio 

 

Cuidadores Nível médio 

1 Assistente Social Nível superior 

1 Psicólogo Nível superior 

1 Profissional para 
desenvolvimento de 
atividades 
socioculturais 

Nível superior 

Profissional da 
limpeza 

Nível fundamental 

Profissional de 
alimentação 

Nível fundamental 

Profissional de 
lavanderia 

Nível fundamental 

Fonte: Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (2011).  Elaboração do autor. 

Ao examinar as exigências postas na NOB-RH/SUAS (2011) para a 

composição das equipes de referência expostas nos quadros acima é possível indicar 

a presença significativa dos assistentes sociais na formação destas. Esta observação 

corrobora com as colocações de Raichelis (2010), ao passo que a autora identifica a 

implantação do SUAS por todo o território brasileiro enquanto um elemento que amplia 

notavelmente o mercado de trabalho para estes profissionais e outros, como é o caso 

dos psicólogos, também consideravelmente apontados para a composição das 

equipes. Ademais, a autora frisa que embora Política de Assistência Social seja um 

espaço de trabalho multiprofissional e interdisciplinar, ela é historicamente uma das 

principais mediações do exercício profissional dos assistentes sociais: estes são 
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reconhecidos socialmente enquanto trabalhadores referência da política e se 

autorreconhecem como tal (RAICHELIS, 2010). 

A despeito do reconhecimento histórico dos assistentes sociais enquanto 

trabalhadores na Política de Assistência Social, Raichelis (2010) destaca que a 

implantação do SUAS alargou as possibilidades de trabalho para estes profissionais, 

especialmente diante da abertura de novos espaços sócio-ocupacionais – como a 

expansão dos CRAS, CREAS e Centro POP no território nacional –, tal como frente 

às novas demandas, competências e habilidades requisitadas para os assistentes 

sociais no âmbito da gestão pública, na esfera da assessoria, planejamento, 

avaliação, monitoramento, dentre outras, para além da somente execução terminal da 

política. 

Isto posto, torna-se fundamental esmiuçar estes apontamentos no que tange a 

ampliação do mercado de trabalho para os assistentes sociais diante da implantação 

do SUAS, de maneira a ilustrar a participação significativa destes profissionais na 

Política de Assistência Social – e consequentemente, expandir as possibilidades de 

reflexão acerca dos processos destrutivos que a referida política vem enfrentando no 

pós-2016 e os plausíveis rebatimentos que estes processamentos possuem sobre o 

exercício profissional dos assistentes sociais nesta área. 

O documento elaborado pela Secretária Nacional de Assistência Social (SNAS) 

(2015) a respeito dos resultados e perspectivas no âmbito do SUAS após 10 anos de 

sua implantação – Diversidade no SUAS: realidades, respostas e perspectivas –, traz 

alguns dados referentes a expansão dos equipamentos que executam os serviços, 

programas e projetos ofertados pela política. No âmbito da PSB, o documento 

apresenta que até o ano de 2015 haviam mais de 8,000 CRAS instalados no Brasil 

distribuídos entre os 5,570 municípios, embora considerando as 85 cidades que não 

possuem nenhuma unidade, totalizando 1,5% do total. 

No que tange à PSE, há de ser levado em consideração as articulações e 

regionalizações dos serviços que este nível de proteção abrange. Estes elementos 

são consideráveis na medida em que há a necessidade de estruturação das atenções 

para além da esfera municipal, envolvendo articulação entre os municípios e estados 

para que sejam construídos serviços regionalizados, para atendimento da população 

que reside nos municípios sedes, bem como nos municípios vinculados e vizinhos 

(BRASIL, 2015). Assim, há 2,372 CREAS implantados em 38,4% das cidades 

brasileiras, no entanto, o nível de incidência do equipamento nos municípios indica 
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uma grande disparidade ao considerar o porte populacional dos municípios. O 

documento do SNAS sinaliza a desproporção do alcance da PSE nos municípios de 

até 20.000 habitantes, “O Censo SUAS 2013 revelava que 86,1% dos municípios de 

até 20.000 habitantes não possuíam CREAS, sendo que naqueles acima de 20.000 

habitantes, tal situação se expressava em apenas 10,1%.” Além destes elementos, à 

época, apenas 54 do total de unidades CREAS no Brasil, ou seja, 2,3%, eram 

unidades regionais (BRASIL, 2015, p. 47). 

No que concerne aos trabalhadores da Política de Assistência Social, o 

documento do SNAS aponta que o Censo SUAS 2014 traz a existência de 256.858 

sujeitos trabalhando na gestão direta da política nos municípios do país, dividindo-se 

entre trabalhadores estáveis – correspondendo a 46,1% do total; e não estáveis, 

53,9% (BRASIL, 2015, p. 47). Ao retomar a pesquisa realizada entre 2006 e 2009 a 

respeito da implantação do SUAS no território nacional, Araújo, Lima e Silva (2017) 

indicam que com relação à formação profissional de nível superior dos trabalhadores 

dos CRAS e CREAS, a maior parte destes é constituída de assistentes sociais, que 

compõem 22,3% do total pesquisado, seguido dos psicólogos (11%) e pedagogos 

(5,2%). 

Os dados supracitados corroboram com a pesquisa realizada em 2005 pelo 

CFESS em conjunto com a Universidade Federal de Alagoas acerca do perfil 

profissional dos assistentes sociais, em que há a indicação da predominância destes 

profissionais em organizações de natureza estatal (78,16%) e maior parte destes na 

esfera municipal (40,97%). O mesmo estudo aponta o predomínio, em todas as 

regiões do Brasil, excedo o Centro-Oeste, da atuação dos assistentes sociais na 

Política de Assistência Social (CFESS, 2005). 

É imperioso destacar a necessidade de atualização destes dados haja vista a 

pesquisa ter sido publicada em 2005 – mesmo ano da implantação do SUAS e início 

de sua estruturação, processo que, como já apontado, expandiu o mercado de 

trabalho dos assistentes sociais em decorrência da criação de diversos espaços sócio-

ocupacionais no território brasileiro. Desta maneira, é possível que este processo 

tenha rebatido significativamente nestes dados e expandido o contingente de 

profissionais que atuam na Política de Assistência Social. Por esta via,  

Embora seja necessária a atualização desses dados, outros estudos 
de caráter regional, estadual ou local que têm sido realizadas mais 
recentemente apontam para a permanência desse quadro, com 
predominância da inserção dos profissionais em órgãos municipais, 
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indicando ainda um crescimento na esfera federal. (RAICHELIS, 2010, 

p. 757) 
 

À vista disto, sinaliza que nos dados apresentados pela Munic-IBGE de 2010 é 

possível verificar o aumento em 30,7% do total de pessoas trabalhando na 

administração municipal da assistência social no Brasil (RAICHELIS, 2010). 

Todavia, é relevante apontar brevemente que paralelamente à tendência de 

aumento de pessoas empregadas na Política de Assistência Social no território 

nacional, é notável também o movimento de precarização das relações de trabalho 

em que estes trabalhadores estão inseridos, de maneira similar as tendências gerais 

apresentadas no subitem 2.1 do capítulo 2. Dessa forma, 

mais revelador da tendência atual de precarização do trabalho 
assalariado no Suas são os dados relativos à estrutura trabalhista por 
vínculo empregatício: apesar de não serem identificadas grandes 
mudanças em relação aos dados de 2005 (a maioria continua sendo 
composta por servidores estatutários), a maior elevação foi detectada 
entre os trabalhadores sem vínculo permanente, que em 2005 
totalizavam 34.057 pessoas, ampliando para 60.514 em 2010, ou seja, 
um aumento de 73,1%; também o grupo de celetistas sofreu um 
decréscimo de 12,8% em 2005 para 8,5% em 2009. (RAICHELIS, 
2010, p. 763) 
 

Assim sendo, partindo das colocações supra referidas, há a possibilidade de 

indicar alguns processos e tendências primordiais para a compreensão do exercício 

profissional dos assistentes sociais na Política de Assistência Social. Inicialmente, é 

notável que a dada política se constitui enquanto um espaço relevante de trabalho 

para a categoria profissional, tendo em vista as afirmações de que sua participação 

na área é reconhecida historicamente e a verificável presença de exigências postas 

para a inserção destes profissionais nas equipes de referência após a implantação do 

SUAS, equipes estas que atuam nos diferentes serviços socioassistenciais afiançados 

pela política. 

Concomitantemente, no interior da própria categoria profissional é possível 

destacar o expressivo contingente de profissionais que vêm ocupando estes espaços 

sócio-ocupacionais no âmbito da Política de Assistência Social, especialmente na 

esfera municipal, como sinalizado nas pesquisas acerca do perfil profissional dos 

assistentes sociais realizadas pelo CFESS (2005). Por sua vez, o advento do SUAS 

possibilitou a expansão do mercado de trabalho através da criação de espaços sócio-

ocupacionais por todo o território nacional – como os milhares de CRAS e CREAS 

implementados –, fomentando a empregabilidade dos assistentes sociais na política. 
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Desta maneira, ratificam-se as colocações de Araújo, Lima e Silva (2017) 

alicerçadas em pesquisa realizada entre 2006 e 2009 a respeito da implantação e 

implementação do SUAS nos municípios, ao tratarem da formação profissional de 

nível superior predominante na política: permanecem sendo os assistentes sociais. 

Estas formulações que procuram validar a Política de Assistência Social 

enquanto um espaço privilegiado de atuação profissional dos assistentes sociais são 

fundamentais ao direcionar o foco para o objeto do presente trabalho. Sendo assim, 

diante dos processos de restrição orçamentária e alterações elementares no seu 

escopo que esta política vem enfrentando nos últimos anos – elementos que serão 

abordados e detalhados posteriormente –, em que medida o exercício profissional dos 

assistentes sociais – profissionais que atuam de maneira expressiva nas diversas 

esferas da Assistência Social – sofre rebatimentos e é alvo de limitações? 

 

3.2 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PÓS-2016 E AS RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

Frente aos elementos expostos previamente é possível indicar a relevância da 

Política de Assistência Social enquanto espaço sócio-ocupacional privilegiado de 

atuação para os assistentes sociais, relevância esta reforçada após a afirmação dos 

marcos regulatórios da política e a consequente expansão do mercado de trabalho 

para estes profissionais.  

Paralelamente a estas colocações, torna-se essencial tecer também algumas 

reflexões acerca do fundo público, do orçamento público e das restrições 

orçamentárias visualizadas no âmbito da Política de Assistência Social pós-2016, para 

que haja a possibilidade de indicar alguns rebatimentos desta conjuntura no trabalho 

profissional dos assistentes sociais, diante do objetivo do presente trabalho de 

compreender as limitações e possibilidades do trabalho profissional no interior desta 

política frente aos desmontes orçamentários empenhados após a aprovação da PEC 

241/EC 95. 

Salvador (2017) pontua algumas formulações relevantes acerca do fundo 

público e do orçamento público, elementos caros para a temática que está sendo 

explorada. Conforme o autor, o fundo público exerce papel de suma importância na 

articulação das políticas sociais e em sua relação com a reprodução do capital 

enquanto um elemento estrutural deste sistema, que por sua vez, envolve a 

capacidade de movimentação de recursos que o Estado possui para interceder na 
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economia e nas políticas públicas (SALVADOR, 2017). Assim, assinala que uma das 

formas prevalecentes de realização e formação do fundo público é através do 

recolhimento de recursos da sociedade – os impostos, contribuições e taxas, portanto, 

da mais-valia socialmente produzida. Deste modo, ele é composto por parte do 

trabalho excedente transformado em lucros ou juros capturados pelo Estado para que 

este desempenhe suas funções (SALVADOR, 2017). 

A parte mais expressiva do fundo público é apontada por Salvador (2017) como 

o orçamento público, não tratando-se este de apenas uma peça técnica e formal ou 

somente um instrumento de planejamento. Seu caráter é político e possui a finalidade 

de orientar as negociações “a respeito de quotas de sacrifício sobre os membros da 

sociedade no tocante ao financiamento do Estado e é utilizado como instrumento de 

controle e direcionamento de gastos” (SALVADOR, 2017, p. 428). Desta forma, o 

orçamento público retrata a correlação de forças sociais e políticas que possuem 

hegemonia na sociedade em determinado momento histórico. 

Neste processo de caracterizar o fundo público e o orçamento público, Salvador 

(2017) destaca suas quatro funções principais na economia 

a) o financiamento do investimento capitalista, por meio de subsídios, 
de desonerações tributárias, por incentivos fiscais, por redução da 
base tributária das empresas e de seus sócios; b) garantia de um 
conjunto de políticas sociais que asseguram direitos e permitem 
também a inserção de pessoas no mercado de consumo, 
independentemente da inserção no mercado de trabalho; c) 
assegura vultuosos recursos do orçamento para investimentos em 
meios de transporte e infraestrutura e nos gastos com investigação 
e pesquisa, além dos subsídios e renúncias fiscais para as 
empresas; d) assegura no âmbito do orçamento público a 
transferência na forma de juros e amortização da dívida pública 
para os detentores do Capital Portador de Juros13 (CPJ). 
(SALVADOR, 2017, p. 429) 

 
13 Salvador (2019) utiliza as formulações de Marx (2017) para definir brevemente o Capital Portador de 
Juros (CPJ), apesar de em sua época o mercado financeiro e creditício ainda fosse incipiente em 
comparação aos mecanismos que regem a economia capitalista na atualidade. Assim, assinala que o 
CPJ é uma das maneiras pela qual o dinheiro se transforma em expressão autônoma de determinado 
valor em capital, portanto, no valor cujo objetivo é se transfigurar e conservar mais valor. Adiciona que 
no atual desenvolvimento capitalista uma parte do capital industrial se autonomiza na forma de CPJ 
(SALVADOR, 2019). Finaliza apontando que “Marx (2017) explica que o dono do dinheiro que o deseja 
valorizar como CPJ faz uma alienação a um terceiro, lançando-o na circulação, o que o torna capital 
para si mesmo e para os outros. Ao entregar ao terceiro como capital, transfere-o como valor que possui 
o valor de uso de criar mais-valia. Assim, o valor se conserva no movimento do capital e, depois de ter 
funcionado, retorna para quem o despendeu inicialmente [...] O CPJ está localizado no centro das 
relações econômicas e sociais da atualidade e da atual crise em curso no capitalismo contemporâneo 
(Chesnais, 2005). Os juros da dívida pública pagos no orçamento público ou a conhecida despesa 
“serviço da dívida” do orçamento estatal (juros e amortização) são alimentadores do capital portador 
de juros por meio dos chamados “investidores institucionais” que englobam fundos de pensão, fundo 
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Um elemento imprescindível a ser considerado no debate acerca do fundo 

público é a sua presença em todas as crises do capital nos últimos trinta anos, no 

intuito de socorrer as instituições financeiras em períodos de crises bancárias, e, 

desse modo, às custas do trabalho excedente dos cidadãos (SALVADOR, 2019). O 

autor sinaliza o caráter impositivo que esta financeirização do fundo público possui 

sobre as políticas sociais, especialmente as que compõem o tripé da Seguridade 

Social. Por conseguinte, estas políticas sofrem rebatimentos diversos – no âmbito dos 

direitos que elas asseguram; do orçamento destinado à sua formulação, gestão e 

execução, de seu financiamento e transferência de determinadas ofertas para a esfera 

do mercado, onde transformam-se em produtos disponíveis para serem comprados 

(SALVADOR, 2019). 

Boschetti e Teixeira (2019) destacam alguns elementos no que tange à 

pilhagem do orçamento público para o pagamento de juros e amortizações da dívida 

pública. Utilizando formulações de Toussaint (2011 apud BOSHCETTI; TEIXEIRA, 

2019), indicam que esta é uma via de “alienação do Estado”, na medida em que ao 

reduzir o orçamento destinado as políticas sociais e em consequência restringir 

direitos e serviços públicos, o Estado prescinde de sua responsabilidade para com os 

cidadãos. Assim, 

Ocorre uma dialética interdependente entre as expropriações de 
direitos e a dívida pública, pois como a dívida pública se assenta no 
fundo público, e os governos contraem empréstimos para suas 
despesas ordinárias e extraordinárias, o pagamento de juros, de 
amortizações [...] gera um aumento crescente de impostos. [...] a 
sobrecarga de impostos requerida pela acumulação de dívidas 
contraídas pelos governantes obriga a recorrer a novos empréstimos, 
e assim sucessivamente. O compromisso com o pagamento de juros 
e amortizações leva os governos a aumentar impostos sobre a classe 
trabalhadora, mas também a reduzir investimentos em direitos e 
serviços públicos, provocando uma expropriação forçada da classe 
trabalhadora (Boschetti, 2017). 

 
Logo, conforme as autoras, é este processo que fundamenta as restrições 

orçamentárias em curso que vêm impactando as políticas que compõem a Seguridade 

Social brasileira. 

Conforme já abordado brevemente no Capítulo 1 do presente trabalho, o ajuste 

fiscal rigoroso em curso desde 1993 tem ao longo destes anos utilizado diferentes 

 
coletivos de aplicação, sociedades de seguros, bancos que administram sociedades de investimentos, 
portanto, operam no sentido da captura do fundo público para uma fração da burguesia financeira.” 
(SALVADOR, 2019, p. 101-103) 
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estratégias para destinar grande parte do fundo público para o pagamento de juros e 

amortização da dívida pública em detrimento da destinação de recursos para as 

políticas públicas. Corroborando com as formulações sucintamente apontadas, 

Salvador (2017) indica a DRU – oriunda do antigo Fundo Social de Emergência (FSE) 

– enquanto um dos instrumentos que também vêm viabilizando a retirada de recursos 

da Seguridade Social, que em 2004 já desvinculava 20% do montante destinado a 

este fim. Nos dias atuais, a DRU foi prorrogada até dezembro de 2023 e teve seu 

percentual de desvinculação expandido para 30%, através da EC nº 93 de setembro 

de 2016 (SALVADOR, 2017). 

No período após o Golpe de 2016 o governo brasileiro impulsiona a ortodoxia 

neoliberal e leva adiante o severo corte de gastos direcionado as políticas públicas. A 

aprovação do NRF em dezembro do mesmo ano – brevemente exposto e 

caracterizado no Capítulo 1 – se configura enquanto a principal estratégia para 

destinar recursos públicos ao pagamento de juros e amortização da dívida pública em 

oposição ao investimento em políticas sociais que garantem direitos sociais 

circunscritos na CF/88, ao congelar por vinte anos as despesas primárias do governo, 

com exceção das destinadas para pagamento de juros da dívida – estes gastos, 

portanto, não estão restritos a nenhum teto orçamentário (SALVADOR, 2017). Tendo 

como respaldo as previsões mencionadas previamente a respeito das implicações do 

NRF no financiamento destas políticas – realizadas por notas técnicas e estudos de 

institutos como o IPEA e DIEESE –, bem como os rebatimentos já vislumbrados no 

âmbito orçamentário da Política de Assistência Social no decorrer destes últimos 

quatro anos, torna-se possível traçar algumas tendências. 

O estudo de Boschetti e Teixeira (2019) a respeito dos resultados do 

aprofundamento do ajuste fiscal nas despesas do Orçamento da Seguridade Social14 

(OSS) – especialmente a partir da aprovação do NRF e ampliação da desvinculação 

de recursos permitida pela DRU – torna-se essencial para analisar as restrições 

orçamentárias avistadas até o momento. As autoras frisam que a análise está apoiada 

em valores já deflacionados pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna 

(IGP – DI) a preços de 2018. 

 
14 Boschetti e Teixeira (2019) destacam que para esta análise consideraram sob classificação do OSS 
todas as despesas que estão classificadas na esfera orçamentária “Orçamento da Seguridade Social”, 
embora existam despesas sob ela que não sejam necessariamente de responsabilidade da Seguridade 
Social, como gastos com a previdência social de servidores públicos. 
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À vista disso, salientam que o OSS sofre implicações negativas e é 

descaracterizado desde sua aprovação através da CF/88, tal qual, tem sido utilizado 

historicamente como importante mecanismo de ajuste fiscal no atendimento dos 

interesses do capital portador de juros, em desfavor às políticas sociais. Desta forma, 

associado aos instrumentos supra mencionados e situado em conjuntura de 

recrudescimento da crise capitalista, o OSS vem sendo direcionado cada vez menos 

em favor a classe trabalhadora (BOSCHETTI; TEIXEIRA, 2019). 

Preliminarmente, indicam que os gastos classificados nesta esfera 

orçamentária aumentaram 72,7% durante 2002 e 2018, todavia, sofreram queda após 

2016. A expansão das despesas no âmbito do OSS é gradativa desde 2005 e no 

primeiro ano de vigência do NRF verificou queda de 1,7%. Embora tenha sido 

visualizado um aumento de 0,9% no ano de 2018 em comparação aos valores de 

2017, estes ainda foram inferiores aos gastos de 2016 (BOSCHETTI; TEIXEIRA, 

2019). 

Em contrapartida, no que tange à totalidade do Orçamento Geral da União 

(OGU), as autoras indicam que a destinação de recursos para pagamento da dívida 

pública federal tem sido massiva. Assinalam que em 2018 houve o dispêndio de R$ 

651,3 bilhões para o pagamento de juros e amortização da dívida, o que equivale a 

66,6% do OSS, tendo sido o grupo que totalizou maior ganho neste mesmo ano com 

relação à 2016, o que nos termos de Boschetti e Teixeira (2019) sugere que o teto 

imposto pelo NRF não rebate nas transferências do fundo público para o capital 

financeiro, mas atinge os gastos sociais. Esta despesa entre 1994 e 2015 saltou de 

R$ 84 bilhões para aproximadamente R$ 3,5 trilhões, não obstante o gasto de R$ 11 

trilhões nestas duas décadas para tal finalidade. Entre 2002 e 2018 a fração do fundo 

público destinada à saúde e à assistência social foi inferior ao valor de 1/4 das 

despesas do OGU dispostas ao capital financeiro. Para efeito comparativo, as autoras 

sinalizam que em média, anualmente, as despesas no âmbito da assistência social 

significaram 13,0% com relação as despesas destinadas para pagamento de juros e 

amortização da dívida pública. Destacam 

Estas informações ilustram que o alardeado rombo nas contas 
públicas pode ser explicado em grande medida pela sangria de 
recursos para despesas financeiras, o que coloca em xeque o 
argumento de “excesso de gastos públicos” que tem sido há anos 
empregado para justificar as sucessivas reduções de direitos sociais. 
A dívida pública, portanto, é o verdadeiro sumidouro do fundo público, 
daí a pertinência de sua caracterização como “dívida ilegítima e 
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odiosa” por Chesnais (2011). (BOSCHETTI; TEIXEIRA, 2019, p. 76) 
 

No âmbito da seguridade social constata-se que houve redução de 1,7% e 0,8% 

em 2017 e 2018, respectivamente, nas três políticas que a compõem, em comparação 

com 2016, antes de ser possível visualizar impactos do NRF. Tratando-se 

especificamente da Política de Assistência Social, as autoras indicam que entre 2012 

e 2018, na unidade orçamentária do MDSA – em que a política estava alocada até 

2019, após passar a integrar o MC –, houve uma queda de 3,6%, embora no âmbito 

do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) tenha sido verificado aumento de 

recursos em 25,3%. Contudo, este aumento foi possível diante da existência de 

benefícios monetários, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), serem de 

razão obrigatória. Haja vista a propensão do governo interino em direcionar os gastos 

para as despesas financeiras, houve a necessidade de “romper com a ascendência 

dos gastos destas despesas obrigatórias” (BOSHCETTI; TEIXEIRA, 2019, p. 82). 

Desta forma, as autoras sinalizam as tentativas em curso de diminuição no valor dos 

benefícios ofertados e de expansão da rigidez dos critérios de acesso. 

Desde 2015 podem ser vislumbrados cortes nos recursos para o Programa 

Bolsa Família (PBF), de maneira simultânea ao aumento da renda familiar per capita 

mensal e do valor do benefício, o que amplia os critérios de acesso ao programa. 

Entre 2014 e 2018, Boschetti e Teixeira (2019) indicam a redução de 10,1% de 

recursos. Concomitantemente, desde 2017 os recursos destinados ao Programa 

Criança Feliz (PCF) – a ser abordado no próximo tópico – se expandem: em 2017 teve 

a destinação de R$ 186,4 milhões, e, no ano seguinte, uma expansão de 21,8%. 

No que tange ao FNAS, as autoras manifestam a permanência de tendências 

históricas. Entre 2012 e 2018 os recursos foram destinados majoritariamente para o 

pagamento de benefícios monetários vinculados ao salário mínimo – como o BPC –, 

paralelamente à redução dos já parcos recursos destinados aos serviços 

socioassistenciais. Neste período, as despesas do FNAS saltaram de R$ 46,7 bilhões 

para R$ 58,5 bilhões, contudo, cerca de 95,5% foi consumida por benefícios 

monetários, como o BPC, Renda Mensal Vitalícia (RMV), Bolsa PETI, embora em 

2017 estes recursos tenham reduzido 0,2% em comparação a 2016. Boschetti e 

Teixeira (2019) atribuem estas características ao fato de benefícios como o BPC 

constituírem despesa obrigatória vinculada ao salário mínimo, e, portanto, não são 

atingidos pelo teto de gastos imposto pelo NRF. Quanto à redução dos valores 
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destinados a estes, indicam a possibilidade de ser devido à perda real do salário 

mínimo, na contramão da tendência de valorização entre 2003 e 2016, bem como ao 

não pagamento da Bolsa PETI; à redução na concessão da RMV e ao aumento de 

rigidez nos critérios de acesso ao BPC. 

Embora a característica histórica da destinação de recursos aos serviços 

socioassistenciais seja a sua participação reduzida no orçamento da assistência 

social, entre 2002 e 2010 os recursos destinados a estes serviços saltaram 84,25%. 

No entanto, verifica-se queda de R$ 2,6 bilhões para R$ 1,6 bilhão entre 2012 e 2018, 

sendo este último considerado o menor valor já visualizado (BOSCHETTI; TEIXEIRA, 

2019). 

No âmbito dos programas, projetos e ações no campo da gestão ocorreu a 

perda de 47,7% de recursos entre 2012 e 2017. As autoras assinalam que em 2017, 

as despesas destinadas para a estruturação e funcionamento do SUAS – compostas 

por gastos com CRAS, CREAS, ACESSUAS Trabalho, apoio à gestão do sistema nas 

esferas subnacionais e avaliação da política –, em relação aos valores destinados em 

2012, caiu pela metade.  

Para elucidar o processo pelo qual a Política de Assistência Social vem 

passando em âmbito orçamentário, Boschetti e Teixeira (2019) elaboraram o seguinte 

quadro, com a finalidade de ilustrar a evolução dos recursos do FNAS entre 2012 e 

2018 (valores em R$ milhões) por serviços, benefícios e projetos, construída através 

de dados do Siga Brasil com valores deflacionados pelo IGP-DI, a preço de 2018. 

Quadro 8 – Evolução dos recursos do FNAS entre 2012 e 2018 

Ações Anos 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Serviços 2.614 2.588 2.214 1.740 1.780 2.007 1.606 

Projetos 
Gestão 

299 391 248 99 117 156 252 

Benefícios 43.231 45.291 47.965 50.718 55.749 55.721 56.201 

Total 46.144 48.270 50.247 52.557 57.646 57.884 58.059 

Fonte: Boschetti e Teixeira (2019, p. 87). Elaboração das autoras. 

Isto posto, é notável que se analisados individualmente, os valores gastos no 

âmbito do FNAS em 2017 e 2018 com relação à 2016, parecem ter sofrido expansão. 

Porém, observando o quadro, percebe-se, especialmente na esfera de seus serviços, 

um gradual desmonte – intensificado após 2016 – dos equipamentos públicos que 

vêm sendo construídos desde a aprovação da PNAS em 2004 e consolidados a partir 

do SUAS. Desta maneira, Boschetti e Teixeira sinalizam que a não garantia de 

financiamento adequado inviabiliza a prestação de serviços com qualidade, bem como 
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reforça o sucateamento em curso e impossibilita a continuidade de ações 

desenvolvidas no interior da política. Por fim, ressaltam 

A instalação de equipamentos públicos e de uma rede de 
serviços socioassistenciais no âmbito do SUAS, ao lado do BPC, 
foi a grande inovação no processo de reconhecimento legal e 
institucionalização pública da assistência social como direito e 
dever do Estado. Sua fragilização, ou mesmo destruição, 
significa um retrocesso a uma condição de não política, quando 
a assistência se restringia a ações filantrópicas geridas por 
entidades beneficentes como favor moral e não como dever legal 
(BOSCHETTI; TEIXIERA, 2019, p. 87) 

Desde suas primeiras normativas, a Política de Assistência Social vinha 

conquistando sua legitimidade enquanto política pública circunscrita na CF/88, parte 

do sistema de proteção social brasileiro e dever do Estado. Através de entrevista via 

e-mail para a construção do estudo elaborado por Araújo, Araújo e Carneiro (2019), 

Márcia Lopes, estudiosa da temática, sinaliza que o sistema estava em estruturação, 

apesar dos percalços e das diversidades existentes em um país continental como o 

Brasil. Haviam debates direcionados à consolidação da PNAS a respeito da gestão e 

do financiamento da política, acerca do controle social; de processos de capacitação; 

tecnologias de informação; gestão do trabalho e sistemas de avaliação e 

monitoramento. Pontua-se dois ciclos no que tange à consolidação do SUAS: entre 

2005 e 2011, de sua criação à reformulação da LOAS, e no período entre 2012-2016, 

quando o processo de solidificação do sistema é suspenso (SILVA, 2017 apud 

ARAÚJO; ARAÚJO, CARNEIRO, 2019). 

Os avanços verificados neste primeiro ciclo, já brevemente sinalizados no 

Capítulo 1, retrocedem desde 2016 através do conjunto de contrarreformas 

neoliberais empenhadas, que possuem seu alicerce na captura de fundo público para 

destinação ao capital financeiro. Desta maneira, a política social torna-se coadjuvante 

em um Estado que se torna penal para os pobres e gerencial para o mercado e grupos 

políticos, “nesse contexto a PAS é atingida com mais intensidade como política 

direcionada ao enfrentamento da pobreza.” (ARAÚJO; ARAÚJO, CARNEIRO, 2019, 

p. 38). 

Enquanto resultante deste processo verifica-se o retorno da assistência social 

ao formato anterior à CF/88, de caráter assistencialista; o enxugamento nas equipes 

profissionais; a tentativa de reconfiguração dos serviços que estavam em processo de 

consolidação; alterações nos critérios de acesso à benefícios; mudanças no órgão 

gestor da política através do reordenamento de diversas ações e serviços, como o 
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combate às drogas, a operação de benefícios previdenciários; diminuição da 

cobertura do PBF, dentre outras. Sinalizam, assim, as implicações destes resultados 

para os municípios, que diante da redução da participação do governo federal no 

financiamento da política, são pressionados a sustentar a manutenção dos 

equipamentos e serviços, a fim de responder as demandas sociais iminentes 

A manutenção de políticas inclusivas e protetivas tende a se tornar 
mera retórica, visto que sem orçamento que lhes dê sustentação 
perdem efetividade quanto aos seus objetivos. Em decorrência, tem-
se o retrocesso da proteção social brasileira com a crescente 
desresponsabilização do Estado da sua competência de efetivar 
direitos sociais e o retorno (giro conservador) ao padrão caritativo em 
que demandas sociais são providas de forma instável, assistemática 
e fragmentada por organizações sociais, empresas privadas e 
indivíduos dotados de generosidade (ARAÚJO; ARAÚJO; 
CARNEIRO, 2019, p. 46). 
 

Logo, as colocações dos diferentes estudos utilizados para subsidiar a reflexão 

direcionam-se para a indicação de que o SUAS encontra-se em processo de 

desmonte e em risco de destruição diante das escolhas político-econômicas em favor 

do capital financeiro e em detrimento da proteção social. 

 

3.3  TENDÊNCIAS ECONÔMICAS PÓS-2016 E AS IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO DA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

As tendências delineadas após 2016, levadas à cabo pelo governo interino de 

Michel Temer, apresentam continuidade no mandato de Jair Bolsonaro, iniciado em 

janeiro de 2019. A proposta deste tópico é introduzir algumas das macro ações 

efetivadas pelo atual governo federal com possíveis rebatimentos para a Política de 

Assistência Social, e, em consequência, no exercício profissional dos assistentes 

sociais em seu interior.  

 

3.3.1 O Programa Criança Feliz 

 

Criado em 2016 durante o governo interino de Michel Temer através do decreto 

presidencial n. 8.869/16, o Programa Criança Feliz (PCF) possui, nos termos de 

Sposati (2017), além de fragilidade em sua nomenclatura e conteúdo, a 

impossibilidade de afiançar as garantias legais para proteção integral à infância e aos 

direitos da família e da mulher, diante da obscuridade acerca da responsabilidade 
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estatal na aplicação de recursos públicos destinados à ele e a consequente 

inexistência de transparência da gestão da pública; a não indicação dos resultados 

esperados pelo programa, aliados à não profissionalização dos agentes dispostos 

para opera-lo. 

A autora sinaliza que o PCF possui gênese e justificativa em programas 

higienistas, partindo da tentativa de ensinar as mães em seus cuidados com os filhos 

baseada em determinados padrões disciplinadores e abordagem individual – 

especialmente a visita domiciliar – “por visitadores que ali desenvolvem ativíssima 

busca de expressões do amor materno.” (SPOSATI, 2017, p. 528).  

De maneira fragmentada e alheia ao princípio da universalidade disposto na 

CF/88 – que supõe a condição de sujeito de direitos à população, e ao poder público, 

o dever de garantir estes direitos –, o PCF segmenta a definição de criança disposta 

no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ao restringir sua faixa etária para os 

três anos, limitando a oferta de atendimento a crianças e famílias em situação de 

vulnerabilidade. Concomitantemente, o programa apresenta a expectativa de garantia 

de direitos, porém sem estratégias concretas e metodologias para efetivá-los; com 

frágil interlocução com as demais políticas públicas e sem previsão de formação 

técnica qualificada para os operadores de nível médio que irão executá-lo (SPOSATI, 

2017). 

O foco na figura materna como responsável exclusiva pelo cuidado também é 

identificado, desconsiderando a responsabilidade paterna. Em consonância, não 

prevê a existência de famílias com dinâmicas diversas às das famílias tradicionais. 

Embora situado na gestão do SUAS, o PCF não adota o conceito de núcleo familiar 

utilizado pelo sistema para garantir proteção social distributiva e não atende as reais 

demandas de mulheres, mães e empobrecidas, a partir de ações estatais que 

ofereçam creches e escolas integrais, empregos que garantam o período de 

amamentação, dentre outros. Assim, 

É limitado considerar que tudo se resolve no interior da moradia ou 
que são as pessoas, individualmente, que determinam o cuidado com 
a gestação e com a criança. Cuidar de pessoas não significa apenas 
cuidar de crianças, mas também mães, pois, uma mãe que tem na 
divisão de tarefas e cuidados o Estado como seu aliado, será muito 
mais feliz e criará filhos muito mais felizes. [...] O PCF parece realizar 
um salto histórico às avessas ou para o passado, pois retoma a noção 
de políticas sociais assentadas na lógica jurídica que evoca a 
autoridade disciplinar do governo, afirmando relações sociais cuja 
base material se apoia em relações hierárquicas e solidárias entre 
homens que lhes possibilita controlar mulheres. (SPOSATI, 2017, p. 
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536) 
 

Ademais, é imprescindível destacar que o programa traz a figura da primeira-

dama como central em sua divulgação, através de uma perspectiva de mulher 

responsável pelos cuidados do lar, de boa índole, dedicada e subalterna. Nas palavras 

de Sposati (2017), estas assumem um papel “quase decorativo” na política. 

No que corresponde ao orçamento, em 2017 foram destinados R$ 186,4 

milhões ao PCF, valores superiores aos transferidos para programas, projetos e ações 

de gestão na esfera do FNAS. Em 2018 foi visualizada expansão de 21,8% destes 

recursos, embora sob vigência do congelamento de gastos. Boschetti e Teixeira 

(2019) atribuem a estes elementos a prioridade concebida ao programa em detrimento 

das demais ações no âmbito do SUAS, apesar de estar sintonizado contrariamente às 

perspectivas do sistema. O primeiro ano do mandato de Bolsonaro manteve-se 

consonante com esta tendência de priorização sob as demais ações, ao elevar em 

30% a destinação de recursos para o PCF (ROTELLI, 2020).  

Silveira (2017) elenca algumas implicações do PCF no contexto do SUAS e 

destaca que a implantação do programa foi à margem de discussões aprofundadas e 

coletivas nas instâncias do sistema. Deste modo, indica enquanto riscos: a) a 

contratação de visitadores para efetivarem as ações de maneira precária, 

especialmente através da terceirização, com possibilidade de execução do trabalho 

sob viés conservador e moralizante; b) dificuldades na esfera do planejamento entre 

os entes federativos; c) a presença das primeiras-damas no âmbito da gestão 

corroborando com a cultura tradicional persistente na política e restringindo a 

autonomia de instâncias do SUAS; d) ausência de intersetorialidade; e) arranjo 

institucional frágil que poderá dificultar a fiscalização e a qualidade na execução; f) 

foco na primeira infância ignorando outros públicos, vulnerabilidades e situações; g) o 

fato de ser um programa personalista que se sobrepõe ao SUAS, dentre outras. 

Isto posto, aliado às já vislumbradas restrições no âmbito do SUAS – 

especialmente orçamentárias – o PCF além de vir sendo priorizado em detrimento de 

serviços, programas e ações propostas pelo sistema e planejadas em consonância 

com seus pressupostos, resgata tradições – como o primeiro-damismo – que estavam 

sendo enfrentadas no processo de consolidação do SUAS. Portanto, coloca-se 

enquanto mais um elemento que possibilita desmantelar as bases em que a Política 

de Assistência Social estava se estruturando.   
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3.3.2  A Política de Assistência Social no Governo Bolsonaro e a pandemia de COVID-

19 

 

A Organização Cem Flores15 durante o primeiro semestre de 2019 construiu 

uma síntese com indicativos acerca da crise econômica e política que se desenrola 

no Brasil, inicialmente indicando que para além de não haver qualquer indício de 

resolução no momento, o governo Bolsonaro a agrava.  

De antemão, são pontuados alguns elementos determinantes desta crise: a) 

esta crise do capital no país tem como uma de suas bases a crise imperialista que 

buscou retomar a taxa de lucro e redefinir a divisão internacional do trabalho instalada 

em 2008 mundialmente; b) o esgotamento da acumulação capitalista vislumbrada 

entre 2005-2010, mencionando como exemplo a expansão do crédito; c) as políticas 

econômicas adotadas desde 2015 agravaram a recessão aliadas à expansão do 

desemprego e precarização do trabalho restante; d) objetiva delinear condições 

favoráveis para acumulação do capital em função da exploração sobre a classe 

trabalhadora (CEM FLORES, 2019). 

Assim, apresentam-se alguns dados acerca da conjuntura econômica brasileira 

atual: a) a taxa média anual do crescimento do PIB brasileiro foi negativa entre 2011 

e 2018, equiparando-se aos níveis da década de 1980, considerada a “década 

perdida”; b) a classe trabalhadora é atingida duplamente: de maneira direta, através 

da expansão dos índices de desemprego e precarização das condições de trabalho, 

bem como de forma indireta, mediante os constantes cortes de gastos destinados aos 

serviços públicos e a consequente deterioração da qualidade de vida; c) entre março 

de 2014 e março de 2017 a taxa de desemprego dobrou de 7,2% para 13,7%; d) 

partindo de um conceito ampliado de desemprego, compreendendo trabalhadores 

subocupados e os que não procuram frente a baixa perspectiva de encontrar (taxa de 

desalento), o índice de “subutilização da força de trabalho” atingiu em 2019 ¼ da 

população economicamente ativa do país, em média 28,3 milhões de trabalhadores; 

e) expansão de postos de trabalho informais: entre 2015 e 2018 houve aumento de 

2,1 milhões de trabalhadores nesta condição ao passo que no âmbito dos 

“empregados do setor privado”, houve queda de 2,5 milhões de postos de emprego; 

 
15 A Organização Cem Flores é uma página online construída por marxistas a fim de divulgar produções 
bibliográficas, editoriais e fomentar debates acerca da conjuntura socioeconômica nacional e 
internacional. A produção de material é feita por voluntários que se dispõem a participar coletivamente.  
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f) por conseguinte, o rendimento médio da população permanece estagnado: entre 

2014 e 2019 verificou-se aumento de somente 0,75% (CEM FLORES, 2019). 

Simultaneamente, verifica-se o recrudescimento da desigualdade social em 

território nacional, e o editorial utiliza alguns dados a fim de atestar esta afirmativa. 

Dentre estas, menciona que o Índice de Gini16 cresce gradativamente desde o último 

trimestre de 2013 e está em seu maior nível desde então, marcando 0,627 no primeiro 

trimestre de 2019. Na tendência destas indicações, apontam que a pobreza também 

aumentou expressivamente (CEM FLORES, 2019). 

Logo, em período de degradação das condições de vida e de trabalho da 

população, intensifica-se também a necessidade de oferta de serviços públicos que 

garantam mínimos sociais. Contudo, o recente direcionamento atribuído à Política de 

Assistência Social pelo governo federal põe em xeque esta necessidade – que para 

além de necessidade, é direito a ser garantido. 

Em editorial para o Esquerda Online, Rotelli (2020) realiza um apanhado geral 

a respeito das ações efetivadas no âmbito da assistência social no ano de 2019. Indica 

que no que tange ao PBF, foi realizado o pagamento do 13º do benefício – já 

prometido em campanha eleitoral. Entretanto, não houve expansão de recursos para 

concretizar tal medida, mantendo-se os R$ 32 bilhões já previamente destinados. A 

autora destaca que isto foi possível diante do baixo nível de inclusão de novas famílias 

no programa aliado a redução de famílias beneficiárias, que caíram de 14,3 milhões 

para 13,5 bilhões, ocasionando fila de espera para acesso ao benefício, 

acontecimento não visualizado há mais de dez anos – no fim de 2019, cerca de 700 

mil famílias em âmbito nacional aguardavam pelo acesso ao PBF (ROTELLI, 2020). 

Mencionando o exemplo de Belo Horizonte, a autora sinaliza que até o início 

de 2019, famílias incluídas no Cadastro Único (CadÚnico) que atendiam aos requisitos 

do programa levavam cerca de 45 dias para ter acesso ao benefício, no entanto, no 

período do editorial, há cerca de nove meses não eram vislumbradas novas inclusões, 

e ao longo do ano de 2019 no município, menos de cem novas famílias foram inclusas 

– equiparando-se a média mensal que anteriormente era visualizada. Destarte, Rotelli 

(2020) salienta que em período de altas taxas de desemprego, a demanda pelo 

 
16 O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau 
de concentração de renda em determinado grupo.Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais 
pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O 
valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou cem) 
está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. (WOLFFENBUTEL, 2004). 
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benefício tende a se expandir, embora a previsão orçamentária destinada ao 

programa para 2020 tenha sido ainda inferior ao ano de 2019, totalizando R$ 29,5 

bilhões. 

Similarmente, a demanda pelo BPC também não foi suprida neste ínterim, 

tendo em vista a demora na liberação do benefício e a redução de idosos beneficiários, 

não obstante o envelhecimento e empobrecimento da população. No período do 

editorial em questão, 150 mil pedidos estavam aguardando análise inicial no INSS, 

embora a previsão de verba destinada – e aumento de 1,5% – não garantissem 

amparar a demanda (ROTELLI, 2020). 

Ainda em 2019, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) destacou em 

artigo o recebimento de diversos relatos de prefeitos e gestores da Política de 

Assistência Social nos municípios a ausência dos repasses regulares dos pisos de 

financiamento por parte do governo federal. Embora disposto na Portaria 36/2014 do 

MDS, o FNAS durante o período não estava efetivando o repasse do cofinanciamento 

para os municípios com saldos insuficientes, zerando os saldos de muitos destes, de 

acordo com os relatos. Reiteram 

[...] é imprescindível que o governo federal cumpra o papel do Estado 
no financiamento do Sistema Único de Assistência Social (Suas). A 
entidade alerta que a população e os usuários dependentes das 
ofertas dos serviços socioassistenciais e de ações da política de 
assistência social não podem sofrer as consequências da falta de 
verbas orçamentárias da União. Não realizar a transferência regular e 
automática do cofinanciamento federal é uma medida drástica, que 
fere o pacto federativo no âmbito do Suas e aponta claramente a 
ausência de uma responsabilidade federativa no processo de 
fortalecimento do Suas e garantia de acesso a direitos sociais. 
(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, 2019)  

Embora tenha sido declarado estado de calamidade pública no país em março 

de 2020 em decorrência da pandemia global do COVID-19 e, portanto, houve a 

necessidade de alterações orçamentárias para seu enfrentamento, é relevante 

sinalizar as posteriores previsões do governo federal neste âmbito. 

A primeira proposta orçamentária do governo Bolsonaro, apresentada em 

agosto de 2019, previa o menor contingente de recursos públicos já registrado pela 

Secretária do Tesouro Nacional, apresentando uma redução de 15% com relação ao 

que foi gasto em 2019. De acordo com as regras do NRF, a previsão de investimento 

era inferior à metade do que foi gasto em 2007 com as despesas discricionárias. À 

época, foi sinalizado 
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Nunca o governo federal teve tão pouco recurso para investimentos, 
execução de políticas públicas ou, mesmo, para o custeio da máquina, 
como o pagamento de contas de água e de luz, serviços terceirizados 
(limpeza, segurança), compra de materiais e manutenção de 
equipamentos.  O Boletim Macrofiscal, da Secretaria de Política 
Econômica, órgão vinculado ao Ministério da Economia, mostra que 
as despesas discricionárias caíram 24% no primeiro semestre, em 
comparação a igual período do ano passado. (PEREIRA, 2019). 

A pandemia do COVID-19, causado pelo vírus SARS-Cov-2, perdura 

globalmente desde o início de 2020 e alcança números catastróficos no Brasil. 

Enquanto uma doença respiratória altamente contagiosa, a sua contenção exige 

mudanças em diversas esferas da vida humana. Os primeiros casos registrados foram 

verificados em dezembro de 2019 em Wuhan, maior cidade da província de Hubei – 

China, e se expandiram por todo o globo, levando a Organização Mundial da Saúde 

decretar estágio de pandemia mundial em março de 2020. A primeira ocorrência do 

vírus no Brasil foi confirmada em 25 de fevereiro, no município de São Paulo, e desde 

então instâncias estaduais e municipais vêm tomando medidas em busca do controle 

de contágio – como o fechamento de comércios; escolas; universidades; pontos 

turísticos e demais serviços (FRANÇA, GUTERRES, 2020). As características 

particulares da doença, aliadas à postura negacionista por parte do governo federal 

atuando de maneira contrária ao incentivo aos protocolos de segurança desde o início 

– uso de máscara, distanciamento e isolamento social, dentre outros –, bem como os 

impasses nas negociações nas compras de vacinas e insumos para sua fabricação 

ampliam os resultados oriundos deste cenário. 

As implicações biomédicas e sanitárias da pandemia em conjunto com as 

consequências da crise econômica e política já em curso no país, como apontado 

brevemente, atingem de maneira desigual a classe trabalhadora. Em editorial do 

Esquerda Online (2020a) a respeito das consequências socioeconômicas deste 

período na vida dos trabalhadores, são pontuados alguns elementos importantes para 

a compreensão da imprescindibilidade de políticas sociais efetivas. A princípio, 

indicam que as taxas de incidência do vírus e mortalidade devido à doença não são 

igualmente distribuídas: a população mais afetada é a usuária de transporte público, 

que fazem uso deste para o deslocamento até o local de trabalho. De maneira 

semelhante, a taxa de mortalidade dos pacientes internados em virtude do COVID-19 

entre a população negra é de 55%, enquanto entre os brancos este índice atinge 38%. 

Simultaneamente, esta mesma população é severamente atingida pelas 
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consequências de uma crise econômica que se acentua: no primeiro trimestre de 

2020, ainda no início do período pandêmico no país, o PIB brasileiro registrou queda 

de 1,5%, indicando o começo de uma recessão. No entanto, não se delineiam 

previsões positivas – estima-se que esta é a crise mais intensa dos últimos quarenta 

anos (ESQUERDA ONLINE, 2020a). 

No que tange ao trabalho, no primeiro trimestre de 2020 o desemprego 

alcançou 12,9%, dado que por si só não desvela a proporção da crise. Estes números 

são seguidos também pela expansão de outros indicadores, como a taxa de desalento 

e da população subutilizada – já descritos anteriormente –, que totalizam cerca de 36 

milhões de pessoas.  

Assim, a população ocupada de 85,9 milhões de pessoas, no trimestre 
encerrado em maio, representa uma perda de 7,8 milhões de postos de 
trabalho em relação ao trimestre anterior e o nível de ocupação 
(percentual ocupado do total de pessoas em idade ativa) pela primeira 
vez desde que começou a ser calculado é inferior a 50%. A queda no 
emprego atingiu trabalhadores formais (menos 2,5 milhões de 
empregos), mas ainda mais os informais (4,2 milhões a menos). 
(ESQUERDA ONLINE, 2020a). 
 

Em consequência, o rendimento médio oriundo do trabalho também expressou 

queda: 5% no primeiro trimestre de 2020, em que 36,4% da população ocupada 

obtiveram salários menores do que o usual. Assim, considerando-se as desigualdades 

estruturantes do país – a título de exemplo, mulheres, mulheres negras e a população 

LGBT, que historicamente ocupam subempregos; representam grande parcela dos 

desempregados; possuem remunerações inferiores, etc. –, os resultados deste 

cenário são distribuídos de maneira diversa e com maior intensidade no cotidiano 

destes segmentos populacionais (ESQUERDA ONLINE, 2020a). 

É a partir deste pano de fundo que Porto (2020) sinaliza a necessidade de forte 

intervenção estatal a fim de proteger toda a população de maneira igualitária, 

perspectiva e necessidade confrontadas com a lógica neoliberal em voga que orienta 

o ajuste fiscal em curso responsável pelas restrições orçamentárias no âmbito das 

políticas sociais.  

Por esta via, o autor indica que o “remédio” para combater as consequências 

deste período pandêmico agudizadas pela crise capitalista é o fortalecimento da 

proteção social estatal – garantia financeira para os segmentos que demandam, 

proteção aos postos de emprego e ampliação da capacidade de atendimento na 

saúde pública. Deste modo, destaca que para tais ações terem condições de serem 
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materializadas, é fundamental a destinação de recursos orçamentários suficientes.  

Uma das medidas tomadas em âmbito federal para minimizar os resultados 

deste cenário pandêmico foi a criação do Auxílio Emergencial a partir da lei n. 

13.982/2020. Cardoso (2020) expõe a gênese do auxílio indicando que 

O Auxílio Emergencial criado por essa lei é um misto entre a Renda 
Básica de Cidadania, criada pela Lei nº 10.835, de 2004, e o Programa 
do Seguro-Desemprego, instituído pela Lei nº 7.998, de 1990, com a 
ressalva de que o primeiro nunca fora regulamentado pelo Poder 
Executivo Federal e o último diz respeito exclusivamente ao 
trabalhador formal desempregado, quando preenchidos alguns 
requisitos. Com isso, o auxílio criado supre uma lacuna de proteção 
social aos chamados trabalhadores informais, desde que atendidas as 
condições estipuladas na lei. (CARDOSO, 2020, p. 1053) 
 

De acordo com o autor, foi determinado ao Ministério da Cidadania (MC) a 

competência de “gerir o auxílio emergencial para todos os beneficiários” enquanto ao 

Ministério da Economia coube a atuação em conjunto ao MC a fim de definir os 

critérios de acesso ao benefício; ao DATAPREV foi concedida a ação de agente 

operador, atuando no trato de informações para pagamento e a Caixa Econômica 

Federal (CEF) – que também operacionaliza o pagamento do PBF – se constituiu 

enquanto o agente pagador.  

O público-alvo do Auxílio Emergencial foi sumariamente definido: a) 

microempreendedor individual (MEI); b) contribuinte individual da Previdência Social; 

c) inscritos no CadÚnico; d) através de autodeclaração caso não adequados aos 

requisitos anteriores. Os beneficiários do PBF foram contemplados automaticamente, 

a partir de suspensão do pagamento do primeiro. No entanto, apesar da “alta sinergia” 

(CARDOSO, 2020) entre as instituições e instrumentos utilizados para arranjo do 

auxílio e o MC, cerca de metade do público-alvo deste benefício era “desconhecido” 

do ministério – não era beneficiário do PBF e/ou não faziam parte do CadÚnico, 

ocasionando maior complexidade na implementação do Auxílio Emergencial 

(CARDOSO, 2020). 

O meio de cadastro – e único – para acesso ao auxílio foi através de aplicativo 

digital, o que se tornou um empecilho para grande parte da população. O autor traz 

uma pesquisa realizada em 2019 pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação para indicar que apenas 83% dos 

sujeitos da área urbana já acessaram a internet, ao passo que na área rural, este 

número cai para 61%. No âmbito dos domicílios urbanos, 75% possuem tal acesso 

enquanto nas residências rurais este índice atinge somente 51% (CARDOSO, 2020). 
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Silva e Pavan (2020), com base na PNAD-Contínua, destacam que grande parte da 

população de baixa renda não possui acesso à internet, considerando que apenas 

48% das classes D e E têm em mão tal acesso e ignorando as particularidades da 

população em situação de rua. No que se refere à população idosa acima dos 60 anos, 

verifica-se que somente 28% a utilizam. Posto isto, sinalizam que embora na 

contemporaneidade as tecnologias tenham avançado, o Estado carece de possibilitar 

condições igualitárias e mecanismos para que, justamente os segmentos 

populacionais que mais necessitam obter o auxílio, o obtenham de fato.  

O pagamento do benefício também foi mediante a internet, através da 

“Poupança Social Digital”, que para além de atividades virtuais também permitiu o 

saque nas agências físicas da CEF. Contudo, apesar de expansão do número de 

cidadãos com relacionamentos bancários isto ainda não é visualizado de forma geral. 

Salienta 

Ou seja, apesar dos esforços para digitização do benefício, o que se 
viu na prática após a liberação do saque em espécie foi o oposto do 
que se pretendia num período de pandemia, com aglomeração de 
pessoas em filas em agências da CEF com o objetivo de realizar o 
saque do Auxílio Emergencial. Por melhor que seja a solução 
pensada, ela não é capaz de, por si só, mudar hábitos e costumes do 
cidadão, que traz consigo um histórico de desconfiança de bancos e 
governo (CARDOSO, 2020, p.1059). 
 

É a partir destas restrições de acesso que equipamentos como os CRAS 

tornaram-se espaços estratégicos para procura de informações. França e Guterres 

(2020), profissionais de um CRAS em Niterói – RJ, inscrevem que estes traduziram-

se em referência inclusive para sujeitos não atendidos previamente pela Política de 

Assistência Social, resultando em expressivo aumento da demanda. Dúvidas acerca 

das formas de requerimento; ausência de equipamentos eletrônicos para acesso; 

problemas com documentação; dentre outras, foram constantes no cotidiano de 

trabalho, especialmente advindos da população sem acesso à rede. As autoras frisam 

que este modo de solicitação esteve na contramão da realidade da população 

atendida no equipamento e demandante do Auxílio Emergencial 

A busca por estes benefícios e pelo atendimento do CRAS trouxe uma 
amostra do impacto devastador da pandemia no trabalho e renda da 
classe trabalhadora. Identifica-se uma nova população usuária para os 
serviços da assistência social, pois parte importante do público que 
buscou e continua procurando atendimento no equipamento neste 
período desconhecia a existência e os serviços ofertados pelo CRAS. 
Percebe-se que os serviços da Proteção Social Básica foram 
amplamente difundidos em decorrência da pandemia, e também, 
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através dos benefícios municipais de enfrentamento a este período. 
Tais benefícios, em complemento ao Auxílio Emergencial, têm se 
mostrado essenciais para manutenção da sobrevivência da população 
da cidade. (FRANÇA; GUTERRES, 2020, p. 105) 
 

O Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) – RN (2020) salienta que este 

processo foi “obscuro e desumanizado” na medida em que o planejamento para sua 

implementação foi alheio às instâncias do SUAS, embora tenha se tornado demanda 

da política, o que dificultou o trabalho de assistentes sociais na esfera da socialização 

de informações referentes ao benefício. Aliado às dificuldades já mencionadas que se 

apresentaram nos equipamentos que ofertam serviços no âmbito da Assistência 

Social, as instâncias de participação e controle social que deveriam ter sido partícipes 

do processo foram ignoradas.  

Não obstante os percalços referidos no que toca à informatização do acesso a 

benefícios, o governo federal propôs no início de 2021 alterações em um dos pilares 

da Política de Assistência Social, o Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico), o que Sordi (2021) caracteriza como mais uma das 

tentativas de “desmonte sistemático do sistema atual de políticas sociais” (SORDI, 

2021). Enquanto um sistema de informações considerado referência no âmbito da 

gestão de programas sociais, o CadÚnico agrupa dados da população usuária de 

programas como o PBF; BPC; Tarifa Social de Energia Elétrica; Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); dentre outros, bem como  

  [...] permite diagnosticar e acompanhar o crescimento ou redução dos 

números que medem a pobreza, informações sobre os programas 
sociais e estabelecer metas de atendimento, e por sua vez, de 
repasses de verbas aos municípios para a gestão dos programas, 
através do Índice de Gestão Descentralizada (IGD). O IGD mede a 
qualidade da gestão dos programas sociais pelos municípios e, por 
meio do repasse de verbas, possibilita o desenvolvimento de ações de 
assistência social a nível local, bem como a fiscalização do 
cumprimento das condicionalidades do Bolsa Família nas áreas de 
saúde e educação. (SORDI, 2021). 
 

Logo, esta base informacional ao viabilizar a construção de dados acerca da 

população brasileira, permite o desenvolvimento de pesquisas e o planejamento de 

políticas sociais.  

O MC pretende instaurar o autocadastramento de beneficiários por meio de 

aplicativo para celular, similar ao que foi realizado para acesso ao Auxílio Emergencial. 

Entre os motivos para adoção de tal medida, estão a tentativa de redução de custos 

de transferência de renda e mudança de paradigma de programas assistenciais para 
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programas de aumento de renda, além de possibilitar o combate de supostas fraudes, 

embora já existam rigorosas checagens por parte do governo federal (MELLO, 2021). 

Esta proposta, para além de ser a maior alteração no CadÚnico desde 2003 – 

que concentra informações de 77 milhões de brasileiros –, não introduz nenhuma 

análise acerca das implicações desta medida na Política de Assistência Social, apesar 

do evidente esvaziamento do papel dos municípios. A inclusão no CadÚnico é 

realizada no interior de equipamentos da política – como os CRAS – e técnicos dos 

serviços são os responsáveis por entrevistar as famílias e preencher as informações 

requeridas. Conjuntamente, é efetivada busca ativa nos territórios por famílias que 

possam ser cadastradas e vir a tornarem-se beneficiárias, ao passo que a atualização 

destes cadastros é feita periodicamente por estes técnicos, que ao inserir o usuário 

na rede, podem encaminhá-lo para demais programas sociais e serviços que forem 

necessários. Contudo, a proposta de alteração isenta o trabalhador deste processo e 

o automatiza completamente, ficando a cargo dos usuários a própria inserção 

mediante aplicativo, envio de fotografias de documento e preenchimento de 

questionário (MELLO, 2021). 

O autor sinaliza que gestores estaduais e municipais consideram a medida 

mais uma tentativa de desmonte da assistência social que está sendo levada a cabo 

por gestores sem conhecimento técnico na área de políticas sociais. Destacam que a 

mediação da inserção dos usuários por um assistente social ou outro profissional 

técnico é imprescindível na identificação e entendimento das demandas que se 

apresentam durante o processo. Ademais, rompe com uma rede socioassistencial em 

consolidação e nega o acesso aos demais serviços socioassistenciais que poderiam 

ser acessados mediante a entrada destes usuários no CRAS: a reatualização 

periódica a ser feita no equipamento introduz os usuários a outros serviços, bem 

como, através do cadastramento há a possibilidade de identificação de outras 

vulnerabilidades (MELLO, 2021). 

Sordi (2021) interpreta esta mudança enquanto “mais uma das peças de um 

quebra-cabeça que ilustra a aceleração da conversão em curso para as políticas de 

proteção social no Brasil” (SORDI, 2021), que poderá inativar a rede socioassistencial 

que é organizada a partir desta base informacional e ao mesmo tempo inviabilizar 

ações no âmbito do controle, da transparência e da fiscalização de programas sociais.  

Embora o contexto atual de crise agravado pela pandemia do COVID-19 exija 

políticas sociais efetivas – dentre elas a Política de Assistência Social –, e, por 



93 

conseguinte, recursos orçamentários suficientes para tal, as tendências verificadas 

não favorecem esta perspectiva. Para além das características supra referidas que a 

política vem assumindo recentemente na direção da desconstrução do SUAS, não são 

identificados indicativos de possível reversão deste quadro nas recentes ações do 

governo federal no âmbito orçamentário. 

Sancionado em 22 de abril de 2021, o Orçamento do ano de 2021 segue 

cumprindo o teto de gastos proposto pelo NRF, o que ocasionou no corte de R$ 29 

bilhões, rebatendo em diversas áreas já subfinanciadas nos últimos anos – inclusive 

na saúde, não obstante o agravamento da pandemia do COVID-19. Portanto, as 

medidas de austeridade em detrimento do investimento de políticas sociais têm 

continuidade (CARDOSO, et al, 2021).  

Em um ano cujo o gasto com as despesas discricionárias é o menor da história, 

não há reservas suficientes para a eventual realização do CENSO 2021, adiado em 

2020 em virtude da pandemia. Em matéria no G1 (2021), o secretário do Tesouro 

Nacional do Ministério da Economia sinaliza que há R$ 74,2 bilhões disponíveis para 

tais gastos, ao passo que IBGE prevê cerca de R$ 2 bilhões para a realização do 

CENSO. Relevante frisar que a ausência do CENSO compromete severamente o 

planejamento de políticas públicas, haja vista a não atualização de dados acerca das 

condições socioeconômicas do país, traduzindo-se em mais um empecilho no 

percurso tortuoso que as políticas sociais brasileiras – e destaca-se a Assistência 

Social – vêm atravessando. 

 

3.4 O TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

CONJUNTURA DE RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E COVID-19 

 

De antemão à indicação das tendências visualizadas atualmente no trabalho 

dos assistentes sociais no âmbito da Política de Assistência Social, é fundamental 

apontar algumas características que este trabalho assume na esfera dos serviços. 

Inicialmente, Mioto e Schutz (2012), amparadas nas formulações de Marx, assinalam 

que o trabalho nesta esfera não escapa à produção de mais-valia, contudo, seu 

produto não é separado de seu produtor, ele não obtém uma conformação objetiva. 

Resultante desta natureza, o modo de produção capitalista “tem lugar de maneira 

limitada” (MIOTO; SCHUTZ, 2012, p. 92) no trabalho em serviços. Essas definições 

são atribuídas ao trabalho nesta esfera na medida em que ele é realizado a partir de 
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qualidades exclusivamente humanas: depende de determinados saberes, qualificação 

e do prestador do serviço – elementos que impedem sua total subsunção ao modo de 

produção, embora não o exima das determinações sobre o trabalho oriundas dos 

processos de reestruturação produtiva. Por esta via, sinalizam 

Entretanto, estes atributos humanos, indispensáveis na realização dos 
serviços, são considerados como limites à captura total do trabalho 
vivo, e, portanto, são pertinentes para pensar serviços assistenciais, 
nos quais se situa o trabalho do assistente social, que atende 
diretamente à população. (MIOTO; SCHUTZ, 2012, p. 93) 
 

No que se refere à impossibilidade de fugir dos rebatimentos da reestruturação 

produtiva, as autoras indicam tentativas de racionalização – distintas das 

vislumbradas na produção industrial – do trabalho em serviços: a busca pelo aumento 

da produtividade dos trabalhadores; o maior controle sobre a carga horária de 

trabalho; dentre outras. Todavia, ao compreender o serviço enquanto algo que é 

prestado e não como mero produto, um caráter fundamental deste é evidenciado: o 

trabalho na esfera dos serviços é relacional, pois possui forte cunho interativo entre 

profissional e usuário, ao passo que é construído na intersecção entre estes dois 

sujeitos (MIOTO; SCHUTZ, 2012). 

Em face desta natureza, este tipo de trabalho requer relativa autonomia dos 

profissionais, embora a condição de assalariamento imposta ao trabalho no interior do 

modo de produção vigente delineie limitações a ele. Como já pontuado brevemente 

no Capítulo 2 a partir das colocações de Marilda Iamamoto (1985; 2015), os 

assistentes sociais não dispõem totalmente dos meios necessários para efetivação de 

seu trabalho, o que os torna dependentes das instituições empregadoras. Por sua vez, 

o poder institucional e a burocracia se colocam à frente deste trabalho, em que o 

objeto profissional é recortado; há tensionamento entre os objetivos profissionais e os 

objetivos postos pela instituição; há a primazia de técnicas e normas; há a existência 

de hierarquias, dentre outras ocorrências. No entanto, neste mesmo processo de 

tensões e limites, possibilidades também são projetadas 

Para o enfrentamento deste dilema é que se faz mister que o 
profissional desenvolva competência teórico-metodológica para 
conhecer a realidade e articular o singular ao universal no 
conhecimento do modo de vida da população atendida (IAMAMOTO, 
2010). Concomitantemente, o caráter do trabalho em serviços, 
enquanto um trabalho com atributos exclusivamente humanos, 
marcado pela relação ou espaço “interseçor” entre usuário e 
profissional, representa um campo profícuo de mediações, em que o 
profissional não tem seu trabalho totalmente capturado e padronizado. 
Muitas vezes, as ações profissionais vão à contramão das ações 
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institucionais (MIOTO; SCHUTZ, 2012, p. 97-98). 
 

Logo, o assistente social tem a possibilidade de reformular as demandas postas 

pelos usuários em uma perspectiva ampliada, não reduzindo suas ações ao 

imediatismo do cotidiano e a partir dos interesses das instituições empregadoras. 

Mioto e Schutz (2012) conferem à estas características um direcionamento para os 

profissionais, visto que as possibilidades podem ser potencializadas diante do caráter 

relacional do trabalho em serviços: favorecem a construção de estratégias que 

transcendam a captura total do trabalho vivo. 

É desta forma que refletir no que concerne ao trabalho dos assistentes sociais 

na esfera dos serviços sociais, supõe considera-los enquanto componentes 

inelimináveis deste processo. Normatizações no âmbito da Política de Assistência 

Social – como a já mencionada NOB-RH/SUAS – preconizam a gestão do trabalho na 

política de maneira qualificada, na busca de “não colocar para atuar junto a um público 

em situação de risco e vulnerabilidade social laboradores que tem condições de 

trabalho precárias” (BIZARRIA; PEREIRA; TASSIGNY, 2017, online), bem como, a 

interpretam enquanto condição estratégica para a materialização dos serviços 

socioassistenciais. Esta perspectiva deriva da busca pelo rompimento com a tradição 

da política, historicamente tida enquanto espaço do “não trabalho” – executada a partir 

de condições improvisadas, insuficientes e imbuída de desprofissionalização, dentre 

outras – associada as tentativas de enfrentamento das mazelas que o trabalho 

assume no capitalismo contemporâneo, como brevemente sinalizado no Capítulo 2. 

A normatização por si só, nos apontamentos de Bizarria, Pereira e Tassigny 

(2017) não altera o modo de ingresso de trabalhadores na política, tornando-se 

imprescindível destinação orçamentária suficiente para gestão do trabalho e 

construção de setor para sua gerência. A finalidade desta premissa é a 

“desterceirização” dos vínculos empregatícios na esfera do SUAS, entendendo que 

esta configuração do trabalho implica diretamente nos trabalhadores – e estes são 

fundamentais para a garantia dos direitos que o sistema preconiza, tendo em conta o 

caráter específico que o trabalho assume nos serviços. 

 Contudo, como levantado no tópico anterior, ao passo que o próprio SUAS se 

encontra em processo de desconstrução com relação às bases em que estava se 

consolidando desde 2005, as configurações do trabalho no interior da política de 

Assistência Social possuem enquanto traço estrutural, a precarização e a 
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flexibilização (SANTOS, 2020). Assim 

Tal flexibilização, particularizada nas relações expressas pelo uso da 
força de trabalho no Suas, guarda caraterísticas específicas no 
tocante à essência de suas inflexões no desenvolvimento de um 
trabalho desenvolvido no interior do Estado. Denotam-se mediações 
que vinculam dois processos – desmonte da política pública e 
flexibilização do trabalho – geralmente dissociados no campo da 
aparência dos fenômenos (SANTOS, 2020, p.155-156). 
 

A análise tecida pelo autor é de que um dos componentes estruturais do 

desmonte das políticas sociais na contemporaneidade é a precarização da força de 

trabalho responsável por sua execução, e confere esta característica também ao 

trabalho no âmbito da Política de Assistência Social. É por esta via que, utilizando as 

formulações de Druck (2016), ele atribui à precarização do trabalhador de serviços 

públicos, o “desmonte do conteúdo social do Estado” (DRUCK, 2016 apud SANTOS, 

2020).   

Conforme indicado no decorrer do estudo, a referida política enfrenta – de 

maneira mais agressiva após 2016 – uma reconfiguração orientada pelo projeto 

neoliberal em curso, obtendo como resultado o desmantelamento de suas bases e o 

desaparecimento de seu processo anterior de consolidação, a partir de medidas de 

ajuste fiscal que restringem gradativamente os recursos públicos destinados a ela, 

especialmente diante do NRF aprovado pela EC 95. Santos (2020) determina três 

possíveis resultados majoritários desta medida: o desmonte da seguridade social 

brasileira; o fechamento de diversos serviços diante da ausência de orçamento, 

inclusive os que estão inseridos no SUAS; ou ambos. Assim, de acordo com o autor, 

as atuais configurações da Política de Assistência Social são substanciadas pela 

precarização das condições de trabalho dos trabalhadores do SUAS, sendo estes o 

cerne da prestação de serviços públicos. 

Embora diante de normatizações específicas acerca das relações de trabalho 

– Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS); a primazia da realização de concursos 

públicos para contratação de servidores –, como as postas pela NOB-RH/SUAS, o 

SUAS sempre contou com mão de obra precária e, ao longo dos anos, não atingiu a 

diminuição almejada de postos de trabalho temporários (SANTOS, 2020). Esta 

realidade do sistema foi agravada após 2016, em que a instabilidade dos contratos de 

trabalho torna-se regra no que tange às vinculações: em 2017, 64,85% dos vínculos 

eram temporários, ao passo que somente 35,15% dos trabalhadores eram servidores 

estatutários. O autor compreende estes elementos enquanto uma particularidade que 
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atinge também trabalhadores situados na esfera formal, enfrentando as 

consequências da universalização do modelo flexível de acumulação. Logo, destaca 

O vínculo flexível de trabalho desonera os custos com a força de 
trabalho empregada, por não haver obrigatoriedade de pagamento de 
direitos trabalhistas como 13º salário e férias, além de fomentar a 
insegurança do vínculo, que ocasiona prejuízos quanto à organização 
política e na capacidade de negociação com o empregador. Além 
disso, tal fragilidade nos vínculos de trabalho encontrada no Suas 
destitui o trabalhador das possibilidades de progressão na carreira e 
de assalariamento, posto que na própria NOBRH/Suas (2011, p. 47) é 
previsto que “o acesso à carreira estará condicionado à aprovação em 
concurso público de provas ou de provas e títulos”. (SANTOS, 2020, 
p. 165). 
 

Concomitantemente a estas condições, ancorado no CENSO SUAS 2017, o 

autor verifica que grande parte dos trabalhadores do SUAS possuem formação de 

nível superior – e dentre estes, os assistentes sociais –, totalizando 43,12% e uma 

parcela possui especialização (15,51%). A tendência desta precarização juntamente 

às restrições orçamentárias vislumbradas que levam à previsão de suspensão de 

diversos serviços ofertados pela política, indicam a possibilidade de descarte deste 

significante contingente de trabalhadores com vínculos flexíveis, mantendo somente 

os servidores estáveis executando as ações pontuais que serão possíveis a partir do 

pífio orçamento previsto. Em consequência, conclui que qualificação profissional não 

tem sido traduzida em estabilidade profissional. 

Bizarria, Pereira e Tassigny (2017) analisam os vínculos empregatícios 

enquanto estreitamente associados aos meios e materiais necessários para o 

exercício profissional no âmbito da Política de Assistência Social, na medida em que 

vínculos frágeis, precarizados e inconsonantes com as regulamentações propostas 

rebatem nas ações efetivadas junto aos usuários dos serviços ofertados pela política. 

Frisam o conhecimento enquanto a principal ferramenta a ser acionada neste 

processo, potencializado pelas capacitações ofertadas pelos municípios, e julgam 

estes fatores fundamentais – através do CENSO SUAS 2015, as autoras indicam que 

85% dos municípios brasileiros promoveram cursos de capacitação aos servidores da 

assistência social.  

Entretanto, a precarização dos vínculos empregatícios e a terceirização 

imperantes nesta esfera, trazem consigo a massiva rotatividade de profissionais, haja 

vista que contratos temporários nem sempre são renovados. Desta maneira, as 

autoras sinalizam que a descontinuidade que esta rotatividade promove fragiliza os 
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vínculos entre trabalhadores e usuários atendidos pelos serviços socioassistenciais e 

impacta diretamente na garantia dos direitos socioassistenciais preconizados 

Trata-se de um público que precisa da construção de vínculos com o 
profissional e com os serviços para acessar direitos, algo quebrado 
com a troca de laboradores, os quais para intervir nas particularidades 
de cada caso deve recomeçar o trabalho, tomando conhecimento do 
caso, quando o usuário deveria estar em outras fases de interação 
com os serviços socioassistenciais. A descontinuidade também 
implica no referenciamento do profissional em relação ao território, o 
qual deverá ser conhecido em termos territoriais e em termos de 
capacidades e dificuldades na proteção de suas famílias e indivíduos 
residentes. (BIZARRIA; PEREIRA; TASSIGNY, 2017, online) 

Alicerçadas nestas fundamentações, indicam que esta realidade rebate na 

construção de quadros profissionais intelectuais capacitados para questionar, 

problematizar e construir novas estratégias, na medida em que a rotatividade implica 

na chegada de novos profissionais que precisarão passar por cursos de capacitação 

desde o início. Para além, apontam que profissionais com vínculos frágeis estão mais 

suscetíveis a atuar de maneira automática; de acordo com as prerrogativas que 

exigem produtividade, e de terem seus cargos submetidos a manobras políticas, 

diante do risco de descarte desta mão de obra, ameaçando o imprescindível pensar 

crítico no exercício profissional (BIZARRIA; PEREIRA; TASSIGNY, 2017). 

Partindo do cenário exposto, Santos (2020) identifica esta realidade enquanto 

um dos eixos do desmonte do SUAS, que de forma distinta a de outras políticas que 

vêm tendo seus serviços privatizados e terceirizados – como a saúde –, vem 

flexibilizando os vínculos de trabalho dos trabalhadores que executam serviços do 

Estado. À vista da inserção deste processo no projeto neoliberal agravado nas últimas 

décadas, e que, agora atinge sua forma mais intensa, o autor visualiza restritas 

possibilidades de suspensão destas reformas. Destarte, considera que os 

rebatimentos deste processo para categorias profissionais, como a dos assistentes 

sociais, são graves: embora o percurso de consolidar a Política de Assistência Social 

nas últimas décadas tem sido trilhado e simultaneamente expandido o mercado de 

trabalho para os assistentes sociais, as recentes reconfigurações poderão significar 

aumento do desemprego desta categoria nesta área. 

Perante as considerações acerca da imprescindibilidade do trabalhador na 

esfera dos serviços socioassistenciais – e dentre estes, o assistente social – e a 

necessidade destes invocarem seus conhecimentos e capacitações para concretizar 

ações no interior de uma política que enfrenta progressivo desmanche, Lopes e 

Santos (2018) sinalizam a urgência da utilização por parte dos assistentes sociais, de 
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sua intelectualidade, criticidade e capacidade de proposição frente aos desafios atuais 

presentes nas políticas sociais – e em consequência, na Política de Assistência Social. 

As tendências de desmonte vislumbradas neste âmbito carecem, mais do que nunca, 

de profissionais qualificados e orientados pelo Projeto Ético Político da profissão; 

bagagem teórico-metodológica para construir estratégias no exercício profissional, 

especialmente frente a dicotomia entre as demandas dos usuários e as exigências 

das instituições empregadoras e a fim propiciar compreensão acerca da realidade; o 

manejo de propostas às instituições, dentre outras. Neste cenário, as autoras indicam 

que limites e possibilidades são conjecturados, em que se oportunizam a construção 

de estratégias para defesa de direitos sociais e da classe trabalhadora, apesar dos 

desafios impostos pelas tendências que as políticas sociais assumem 

contemporaneamente (LOPES; SANTOS, 2018). 

Contudo, se enxergar e identificar a existência de possibilidades nesta 

conjuntura delineada após 2016 já era árduo, visualizá-las em paralelo às ocorrências 

avistadas no exercício profissional dos assistentes sociais na Política de Assistência 

Social no período pandêmico que o país enfrenta, torna-se ainda mais espinhoso. 

Após o início da pandemia de COVID-19 e implementação do Auxílio 

Emergencial, e conforme sinalizado, o expressivo aumento da demanda nos CRAS a 

partir das dificuldades de acesso por grande parte da população, profissionais se 

expressaram a respeito do cotidiano de trabalho na política. Em editorial para o 

Esquerda Online, Araújo et al (2020) trouxeram relatos de uma assistente social 

trabalhadora do equipamento. 

A profissional destaca que em virtude da pandemia e do recrudescimento da 

crise econômica, a população trabalhadora, especialmente moradores de 

comunidades e favelas encontraram-se em situação de agravamento de suas 

vulnerabilidades. A partir das demandas por informação acerca do benefício 

emergencial, aglomerações foram formadas nos equipamentos e houveram 

significativas dificuldades na socialização destas, em face da maneira com o auxílio 

foi implementado – alheio às instâncias do SUAS. A proteção dos profissionais foi 

colocada em risco, haja vista a ausência de fornecimento de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs). 

Conforme o relato da assistente social, trabalhadores e trabalhadoras 

formavam filas em frente ao equipamento, diante dos empecilhos para acessar à 

internet, celulares e computadores, bem como dúvidas acerca de critérios de 
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concessão. Em consequência, profissionais necessitaram dispor de maior tempo de 

trabalho na busca por informações e em estudar a legislação que decretou o benefício, 

a fim de orientar corretamente a população usuária que demandava com urgência o 

acesso ao auxílio ofertado. Para além, a profissional menciona que por diversas vezes 

houve a necessidade de auxiliar os trabalhadores na regulamentação dos documentos 

necessários, e em muitos casos, informar que o sujeito não se encaixava nos critérios 

propostos (ARAÚJO, et al, 2020). 

A profissional expressa revolta e questiona se os órgãos gestores responsáveis 

pela implementação do auxílio não possuem conhecimento acerca da população que 

demanda o benefício: são 11,3 milhões de analfabetos no país, que não sabendo ler 

ou escrever, dificilmente acessam celulares, computadores e internet sozinhos; CPF 

regularizado não é regra, especialmente entre este público, e conta em instituições 

bancárias idem. Assim, ressalta 

Essa política humilha os homens e mulheres que necessitam dela, 
assim como humilha aqueles trabalhadores que estão na tal linha de 
frente. É política de morte, de extermínio da classe trabalhadora 
empobrecida. [...] Atravesso a cidade pensando quando a covid-19 
chegar lá, os trabalhadores precisam pensar como sobreviver ao vírus, 
à fome, ao tráfico, à milícia ou à polícia. Me pergunto quem será o 
primeiro a tirar a vida de trabalhadores e trabalhadoras? E só me vem 
uma resposta na cabeça: o sistema capitalista”. (ARAÚJO, et al, 2020). 
 

Consoante com a realidade expressa no relato, o Fórum Municipal dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS de Natal – RN divulgou carta aberta em 

maio de 2020, exigindo condições adequadas de trabalho. A carta indica que até o 

momento da edição do documento, embora o funcionamento dos serviços 

socioassistenciais tenha sido definido enquanto essencial, não haviam sido definidos 

protocolos de trabalho a serem adotados de modo a assegurar a segurança dos 

trabalhadores e da população usuária a ser atendida. Frisam o alargamento da 

demanda nos equipamentos que ofertam os serviços, que extrapolou o público-alvo 

da Assistência Social, e a relevância da política – cuja proteção social é direito e dever 

do Estado – no enfrentamento de situações de vulnerabilidade vivenciadas por 

famílias empobrecidas neste cenário. Contudo,  

 [...] o que temos vivenciado são as respostas insuficientes do poder 
público e que não atendem as necessidades da população, 
particularmente, aos natalenses. Benefícios eventuais de cesta básica 
e material de higiene também são escassos; inúmeras dificuldades são 
postas ao(às) trabalhadores(as) para acesso ao benefício emergencial 
e, como consequência, é constante a aglomeração de pessoas de todas 
as idades na frente dos serviços, seja em busca de alimentos para 
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“matar” a fome, seja a procura de alguma informação que o ajude a 
acessar ao auxílio emergencial. (ESQUERDA ONLINE, 2020b) 
 

Em função disto, elencam ações cruciais a serem implementadas, como a 

garantia de EPIs aos profissionais e usuários; regime de escala para proteção dos 

trabalhadores; fornecimento de testes rápidos para os profissionais do SUAS no 

município; decreto municipal que garanta pagamento de adicional de insalubridade, 

dentre outras medidas (ESQUERDA ONLINE, 2020b). 

Em entrevista concedida ao CFESS em junho de 2020, uma assistente social 

trabalhadora do SUAS no município de São Paulo – SP indica algumas tendências 

atuais do exercício profissional na política. Preliminarmente, aponta que o cenário 

pandêmico revelou as insuficiências do sistema, que atualmente conta com equipes 

reduzidas nos equipamentos; número de CRAS, CREAS e Centros POP insuficientes 

com relação as demandas; trabalhadores da política com vínculos empregatícios 

precarizados; ausência de capacitações; inaptidão por parte da gestão da assistência 

social em todos os entes federativos e desacato, sobretudo por parte do Executivo, às 

instâncias de controle do SUAS. A partir destas carências, escancaram-se desafios, 

sendo o principal, mencionado pela profissional, o “pseudo reconhecimento” por parte 

do Executivo de que a Política de Assistência Social é política social e é essencial, e as 

restrições orçamentárias vislumbradas nesta esfera corroboram com este 

reconhecimento falho. É disseminado que os serviços socioassistenciais são 

essenciais, “[...] [e são], mas não há recurso financeiro suficiente que, de fato, 

materialize esse 'reconhecimento' acerca da sua essencialidade.” (CFESS, 2020). 

Isto posto, os resultados se manifestam através de serviços falhos em diversos 

aspectos, não suprindo a demanda posta pela realidade. A assistente social sinaliza 

que os trabalhadores do SUAS, especialmente os que atuam nos CRAS, CREAS e 

Centros POP, são convocados para “gerenciar o caos” e “traduzir o não direito”, com 

dificuldades em socializar informações sobre os programas e ações governamentais 

implementados neste período haja vista a maneira deficitária em que estas são 

divulgadas. Embora as ações profissionais sejam orientadas por um compromisso 

ético por parte dos trabalhadores na perspectiva de assegurar a segurança de 

acolhida, sobrevivência e convivência e garantir que ela seja acionada por quem dela 

necessitar, as medidas tomadas pela gestão não reverberam (CFESS, 2020). 

No que corresponde a proteção dos trabalhadores neste cenário cujo o risco 

de contágio e adoecimento é iminente, é assinalado que muitos equipamentos que 
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ofertam serviços socioassistenciais, até o período da concessão da entrevista, não 

dispunham de quantidades mínimas de EPIs, ou ofertavam equipamentos de baixa 

qualidade, como embalagens de álcool em gel sem rótulo e máscaras de pano – que 

não devem ser utilizadas no cotidiano profissional. De maneira similar, órgãos 

gestores não ofereceram instruções oficiais acerca do uso correto dos EPIs, o que 

muitas vezes acarreta em profissionais sendo guiados por instruções de uso 

doméstico, incompatíveis com a realidade de trabalhadores que, por exemplo, 

atendem a população em situação de rua em centros urbanos. Paralelamente, os 

serviços de acolhimento de crianças e adolescentes, idosos, mulheres, pessoas com 

deficiência, dentre outros, também não receberam instruções específicas. A 

profissional destaca que este processo faz com que diversos trabalhadores utilizem 

seu tempo livre na busca de orientações adequadas, ocasionando demanda extra de 

trabalho não remunerado. Por fim, sugere 

Enfrentar esse problema é uma tarefa coletiva, pois se trata de um 
cenário que não afeta apenas os/as assistentes sociais, mas o 
conjunto de trabalhadores/as do Suas, que têm, inclusive, um 
contingente expressivo de trabalhadores de nível fundamental e 
médio. Os conselhos profissionais podem e devem contribuir com 
esse enfrentamento, divulgando denúncias públicas sobre essas 
ausências, construindo pareceres e orientações sobre o uso adequado 
de EPIs, incentivando a categoria profissional a somar na luta sindical 
por ramo de atividade, apoiando ações coletivas dos fóruns de 
trabalhadores/as do Suas e sindicatos por ramo de atividade, sejam 
elas no campo político ou judicial, demandando providências dos/as 
empregadores/as sobre questões que afetam as condições para o 
desempenho do trabalho profissional (CFESS, 2020). 
 

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) em conjunto com o Núcleo de Estudos da 

Burocracia (NEB) publicou uma nota técnica intitulada “A pandemia de COVID-19 e 

os profissionais da Assistência Social no Brasil” também em junho de 2020. O estudo 

traz dados significativos para verificar as atuais condições de trabalho no SUAS: 

61,50% dos profissionais afirmam não terem recebido EPIs, ao passo que 80% destes 

não se sentem preparados – ou não souberam responder – para atuar neste cenário. 

Por esta via, 87,02% indicam que não receberam qualquer tipo de treinamento para o 

trabalho durante a pandemia, e 90,66% destacam estarem amedrontados no que se 

refere a contrair o vírus e passa-lo para alguém (BECK, et al, 2020). 

Em linhas gerais, a pesquisa ilustra a insatisfação dos trabalhadores no 

momento. É mencionado que o cotidiano de trabalho está exaustivo, a demanda se 

expandiu, não há perspectiva de contratação de novos profissionais e, por 
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conseguinte, há o temor em ofertar atendimentos não qualificados. No que tange as 

ações governamentais para proteger estes profissionais, 66,51% não se sentem 

apoiados pelo governo federal, enquanto no âmbito estadual e municipal, os índices 

caem para 41,69% e 45,1%, respectivamente (BECK, et al, 2020). 

Deste modo, é possível inferir que há consonância entre os dados coletados e 

organizados através da nota técnica e os relatos apresentados dos profissionais. Para 

além de vínculos empregatícios frágeis, há indícios de que as condições de trabalho 

no âmbito da Política de Assistência Social vêm se deteriorando, e este quadro é 

acirrado no período pandêmico atual. 

Frente ao exposto desde o início do capítulo, é plausível apontar a presença 

relevante dos assistentes sociais nesta política historicamente, tendo sido reforçada 

após o advento do SUAS, ao exigir estes profissionais na formação de equipes 

mínimas e em consequência, expandir o mercado de trabalho para a categoria na 

área. De forma simultânea a esta expansão, o SUAS estava inserido em um processo 

que consolidava gradativamente os serviços socioassistenciais prestados em seu 

âmbito, mesmo que em condições inferiores à consolidação dos programas de 

transferência de renda, a julgar pelas discrepâncias entre as destinações 

orçamentárias. Contudo, após as dinâmicas políticas, sociais e econômicas que 

acarretaram no golpe de 2016, o projeto neoliberal foi impulsionado no país e expresso 

através de medidas de ajuste fiscal – especialmente o Novo Regime Fiscal –, 

acarretando na suspensão do anterior processo de consolidação do SUAS, mediante 

as rígidas restrições orçamentárias vislumbradas em decorrência destas medidas. A 

hipótese do presente estudo era de que estes instrumentos – que permitem o livre 

investimento no capital financeiro, através do pagamento de juros e amortização da 

dívida pública, em detrimento da proteção social – possibilitaram a brusca redução 

orçamentária no âmbito da Política de Assistência Social e em consequência, 

rebateriam no exercício profissional dos assistentes sociais que atuam em seu interior. 

Mediante o exposto, é possível indicar que há tendências de deterioração das 

condições de trabalho da categoria neste espaço, através da expansão de vínculos 

empregatícios frágeis, que comprometem para além do trabalhador, os usuários da 

política; através da insuficiência de recursos para manter serviços socioassistenciais 

e contratação de novos profissionais via concurso público; bem como alteração em 

eixos estruturantes da política – como o CadÚnico – que pode desmontar a rede 

socioassistencial e inviabilizar o caro trabalho de articulação dos assistentes sociais, 
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que a partir das ações realizadas para inserção no cadastro, podem identificar novas 

demandas, efetivar encaminhamentos para outros serviços ou outras políticas, dentre 

outros.  

Os apontamentos referidos recrudescem no cenário da pandemia de COVID-

19, em que para além do expressivo aumento da demanda e carga de trabalho, o risco 

de contágio torna-se ainda mais presente diante do não fornecimento de EPIs 

adequados; da ausência de orientações e suporte governamental e financeiro para 

buscar a solução destas novas requisições. Em face dos desafios que se agudizam, 

refletir acerca da existência de possibilidades concretas nesta conjuntura torna-se 

pungente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo se debruçou sobre e foi proveniente da seguinte questão: 

quais os limites e as possibilidades do exercício profissional do Assistente Social no 

interior da Política da Assistência Social na conjuntura pós-2016, em que a crise do 

capital e o neoliberalismo avançam, e, simultaneamente, restrições orçamentárias 

tornam-se a ordem no âmbito das políticas sociais? 

A princípio, por via da coleta documental realizada a partir de notas técnicas e 

pareceres elaborados pelo IPEA e DIEESE, é possível indicar que, gradativamente, 

desde 2016 e com o advento da EC nº 95, a Política de Assistência Social vem 

sofrendo restrições orçamentárias severas, na contramão da tendência iniciada com 

a implementação do SUAS, em que progressivamente o montante de recursos 

destinados à sua gestão e execução se expandiam. Vale destacar que embora esta 

ampliação tenha sido visualizada, ela correspondeu principalmente aos Programas de 

Transferência de Renda (PTR) em detrimento dos serviços socioassistenciais 

preconizados pela política. Concomitantemente às restrições em curso – e que já 

delineiam implicações para o trabalho profissional no âmbito da Assistência Social –, 

as estimativas apontam que partindo do teto de gastos de 20 anos proposto pelo Novo 

Regime Fiscal, até 2036, progressivamente 54% dos valores destinados à política 

serão reduzidos, totalizando cerca de R$ 868 bilhões até o fim da vigência do teto 

(JACCOUD, et al, 2016). 

Mediante a coleta e análise dos 10 artigos elaborados por assistentes sociais e 

apresentados no ENPESS 2018 e CBAS 2019 que versam sobre a temática, percebe-

se que a categoria profissional apreende estas restrições orçamentárias enquanto 

resultantes do processo de captura de fundo público em prol do capital financeiro 

vigente, principalmente por via de medidas como a EC nº 95 e instrumentos como a 

DRU. A argumentação verificada nos artigos direciona a reflexão para o orçamento 

público enquanto parte imprescindível do fundo público e peça não somente 

instrumental, mas imbuída de interesses políticos e econômicos, que dentre suas 

funções deve garantir a formulação e execução de políticas sociais, paralelamente ao 

financiamento de investimentos no capital. Todavia, esta última função vem ganhando 

força e se sobrepondo à anterior, sendo acionada para socorrer o capital financeiro 

em tempos de crise capitalista. Assim, compreendem que este processo de 

contrarreformas ao passo que provém de uma conjuntura de intensificação do 
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neoliberalismo, simultaneamente resulta de dinâmicas próprias do capitalismo: que 

em sua essência procura se reproduzir e acumular incessantemente, e para alcançar 

tais objetivos, no capitalismo contemporâneo em que todas as esferas são 

financeirizadas, se apropria do fundo público – através de instrumentos como a EC nº 

95 – formado majoritariamente por recursos provenientes da classe trabalhadora 

Paralelamente às estimativas de redução orçamentária e o processo em que 

está inserida, o estudo pôde evidenciar que a maneira como o governo federal vigente 

interpreta e materializa ações na Política de Assistência Social está em oposição ao 

que vinha sendo consolidado pelo SUAS: verificam-se tendências de diminuição de 

participação dos municípios na gestão e execução da política, especialmente a partir 

das alterações propostas para o CadÚnico; de retorno ao primeiro-damismo e 

execução de ações de cunho moralizante, vide a implementação do Programa Criança 

Feliz (PCF) e a opção política de privilegiá-lo, haja vista a expansão gradativa de 

destinação orçamentária para tal; bem como, as limitações no âmbito orçamentário 

da Assistência Social inviabilizam a continuidade da prestação dos serviços 

socioassistenciais previstos, elemento que diante do aumento expressivo de 

demanda, a julgar pelo recrudescimento da crise capitalista, do cenário 

socioeconômico brasileiro, e, consequentemente, das condições de vida da classe 

trabalhadora – agravadas no atual período de pandemia de COVID-19 –, possibilitam 

o retorno de práticas focalizadoras levadas à cabo pela filantropia, em detrimento de 

ações na esfera do SUAS.  

Partindo desta realidade exposta, e, com a finalidade de refletir o exercício 

profissional dos assistentes sociais no interior da Política de Assistência Social neste 

cenário, se fez relevante pontuar preliminarmente algumas colocações no que se 

refere ao trabalho dos assistentes sociais.  

Com fundamentação nos postulados de Iamamoto (1985; 2015) a respeito do 

Serviço Social enquanto profissão inserida na divisão sociotécnica do trabalho e na 

trama de relações sociais que se desenrolam nesta sociabilidade, foi imperioso frisar 

a condição de assalariamento dos assistentes sociais, fator que, como sinalizado, 

deixa estes profissionais à mercê de suas instituições empregadoras, ou seja, quem 

os remunera. Pela necessidade de vender sua força de trabalho – como qualquer 

outro trabalhador no modo de produção capitalista – os assistentes sociais não 

possuem as ferramentas e meios necessários para desenvolverem seu trabalho. 

Salientar esta condição implica compreender que, portanto, a atuação profissional 
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sofre determinações: as ações desenvolvidas não são oriundas somente da vontade 

individual dos profissionais, é também esculpida pela sua inserção institucional.  

Desta maneira, refletir acerca do trabalho profissional dos assistentes sociais 

no âmbito dos serviços socioassistenciais ofertados pela Política de Assistência Social 

demanda considerar também que, embora o caráter relacional imbuído no trabalho 

em serviços seja ancorado em conhecimentos teórico-metodológicos dos 

profissionais, bem como, orientado pelo Projeto Ético Político hegemônico da 

profissão, determinações de ordem conjuntural e institucional rebatem diretamente 

neste trabalho e características que a classe trabalhadora assume na 

contemporaneidade também são vivenciadas por esta categoria profissional.  

Assim, ao longo do estudo houve a possibilidade de identificar que a 

precarização do trabalho no SUAS, que já era uma realidade, gradativamente se 

expande. Ao mesmo tempo, não obstante as normativas indicarem a necessidade de 

contratação por via de concursos públicos, por ora, contratações temporárias com 

vínculos empregatícios frágeis têm sido predominantes, impactando duplamente o 

trabalho dos assistentes sociais nesta esfera: fragiliza vínculos – caros para o trabalho 

em serviços, especialmente com a população usuária da Assistência Social – e 

dificulta a formação destes entre profissionais e usuários, ao passo que a rotatividade 

de profissionais nos espaços sócio-ocupacionais se amplia. E simultaneamente, 

submete contingente da categoria profissional à vínculos trabalhistas precários; 

salários reduzidos; incertezas com relação à direitos trabalhistas e inviabilizam a 

formação de planos de carreira.  

No mesmo processo, é plausível apontar que na medida em que se restringe 

orçamento para a política, a demanda para suas ações aumenta. A deterioração das 

condições de vida da classe trabalhadora – submetida ao desemprego; a redução de 

seus rendimentos médios; expansão de postos de trabalho informais, e contração na 

oferta de serviços públicos – recrudesceu em período pandêmico, sendo possível 

visualizar que usuários ainda não inseridos na rede socioassistencial passaram a 

demandar suas ações. Eventualmente, a necessidade por serviços ofertados por uma 

política não-contributiva, como a Assistência Social, acresce. Embora direcionada a 

“quem dela necessitar”, a gradativa restrição orçamentária não corrobora com a 

imprescindibilidade da política, que inclusive, desde o início da pandemia em março 

de 2020, foi considerada enquanto essencial.  

Similarmente, neste cenário pandêmico, os relatos de profissionais colhidos a 



108 

partir de editoriais online permitiram identificar entraves para o exercício profissional: 

destaca-se a ausência de ações governamentais direcionadas à garantia e oferta de 

EPIs para profissionais e usuários; a escassez de instruções oficiais para a segurança 

dos trabalhadores nos distintos serviços, acarretando na busca individual por 

informações por parte destes profissionais, e, por conseguinte, expandindo-se 

trabalho não remunerado. No material coletado – editoriais, notas técnicas e 

pesquisas realizadas com profissionais, como a elaborada pelo FGV acerca das 

percepções destes trabalhadores neste cenário de crise e pandemia de COVID-19 – 

é evidente que o volume de trabalho foi ampliado; os profissionais sentem-se 

inseguros no que se refere à possibilidade de contágio; há obstáculos para ofertar 

atendimentos com qualidade; os trabalhadores sentem-se desassistidos pelo governo 

federal, tal como, não acreditam estarem devidamente preparados para uma atuação 

qualificada e segura neste cenário. 

A busca pela resposta da questão central do estudo, acerca da existência de 

limites e possibilidades do trabalho profissional dos assistentes sociais neste cenário, 

torna-se árdua diante das breves tendências que foram identificadas. Embora seja de 

extrema relevância que a categoria profissional elabore estratégias para o 

enfrentamento das adversidades que estão sendo visualizadas no âmbito do trabalho 

profissional na Política de Assistência Social, pautadas na perspectiva de assegurar 

as seguranças afiançadas pela política e garantir direitos circunscritos, a fim de 

desvelar possibilidades, considera-se que sem respaldo orçamentário e político, estes 

entraves acentuam-se e estas possibilidades estreitam-se. No entanto, julga-se que a 

realização de estudos e pesquisas acerca da temática, especialmente em conjunto 

com os profissionais que estão vivenciando esta realidade, que como nos termos da 

entrevista concedida ao CFESS (2020), estão a “gerir o caos” e “traduzir o não direito”, 

têm a potencialidade de desnudar este cenário e contribuir para a construção de 

estratégias efetivas.  

No que tange aos limites, embora mais evidentes, carecem também de estudos 

aprofundados a fim de serem caracterizados e expostos: se apresentam enquanto 

entraves para o exercício da relativa autonomia dos assistentes sociais? Engessam a 

atuação profissional orientada pelo Projeto Ético Político da profissão, em detrimento 

de ações pontuais e burocráticas? Se expressam em possíveis dificuldades em ofertar 

o que é preconizado pela política, a quem dela necessitar? 

Em síntese, não obstante tenha sido possível apontar algumas tendências que 
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rebatem no exercício profissional dos assistentes sociais na Política de Assistência 

Social pós-2016, nota-se a imprescindibilidade de futuros estudos que possam 

investigar com maior profundidade a temática. Considera-se esta relevante frente ao 

fato de ter como escopo uma política que emprega grande contingente de 

profissionais e, deste modo, identifica desdobramentos no trabalho profissional de 

parte expressiva da categoria; bem como, contribui para as reflexões e 

questionamentos dos profissionais a respeito de seu próprio fazer profissional neste 

espaço sócio-ocupacional. 

De forma conclusiva, embora não diretamente relacionada a temática do 

presente trabalho, é crucial enfatizar a maneira irresponsável e intransigente que o 

governo federal atuou sobre o orçamento público brasileiro durante estes quase 15 

meses de pandemia de COVID-19. A recusa na aquisição de vacinas – embora 

tenham sido ofertadas por laboratórios mundiais –; a precariedade do suporte às 

recomendações da Organização Mundial da Saúde; a ineficácia do Ministério da 

Saúde; as restrições orçamentárias severas no âmbito da Saúde e do Sistema Único 

de Saúde, tal qual o dispêndio de recursos em tratamentos e medicamentos 

comprovadamente ineficazes, resultaram nas mais de 446 mil mortes de cidadãos 

brasileiros em virtude de COVID-19 e suas complicações. Mortes estas que poderiam 

ter sido evitadas consideravelmente, se vigorasse um governo federal minimamente 

comprometido com as demandas, necessidades – e vidas – da classe trabalhadora. 

Ressalta-se brevemente, assim, o caráter eminentemente político do orçamento 

público: é orientado por interesses em disputa e carece com urgência de ser guiado 

pelos interesses da sociedade civil. 
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APÊNDICE A 
Quadro 1 – Notas técnicas e pareceres acerca das estimativas da EC nº 95 

 
NOTAS TÉCNICAS E PARECERES (2016) 

Título do 
documento 

Autor Data de 
publicação 

Dossiê Fonte 

O Novo Regime 
Fiscal e suas 
implicações para a 
Política de 
Assistência Social 
no Brasil. 

Andrea Barreto 
de Paiva; Ana 
Cleusa Serra 
Mesquita; 
Luciana 
Jaccoud; 
Luana Passos. 

Setembro de 
2016 

A PEC 241 e o 
desmonte do 
Brasil – 
marxismo21 

Instituto de 
Pesquisa 
Econômica 
Aplicada - IPEA 

PEC nº241: o novo 
regime fiscal e seus 
possíveis impactos. 

-  Setembro de 
2016 

A PEC 241 e o 
desmonte do 
Brasil – 
marxismo21 

Departamento 
Intersindical de 
Estatísticas e 
Estudos 
Socioeconômicos - 
DIEESE 
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APÊNDICE B 
Quadro 2 – Artigos coletados nos anais do ENPESS 2018 e CBAS 2019 

ARTIGOS COLETADOS NOS ANAIS DO ENPESS 2018 E CBAS 2019 

Título do artigo Autor Data de 
publicação 

Evento Palavras-chave 

Fundo público 
brasileiro: 
definição de 
prioridades e o 
risco ao sistema 
de proteção social 
brasileiro 

Patrícia Baptista 
Barreto; Graciene 
de Souza Rocha 
Cunha 

Out/nov 2019 CBAS - 2019 Política de 
Assistência 
Social; fundo 
público; dívida 
pública; 
seguridade 
social. 

A hipertrofia da 
Política de 
Assistência 
Social brasileira: 
desafios 
contemporâneos 

Luciana Sousa 
Alves 

Out/nov 2019 CBAS - 2019 Assistência 
Social; hiper 
trofia; 
neoliberalismo. 

Dívida pública e 
Política de 
Assistência 
Social: 
dimensões 
dialéticas da 
acumulação 
capitalista a partir 
do fundo público 

Luciana Azevedo 
Souza Ferreira; 
Lua na de Oliveira 
dos Santos; 
Marina Rodrigues 
Côrrea dos Reis 

Out/nov 2019 CBAS - 2019 Orçamento 
público; fundo 
público; dívida 
pública; política 
de Assistência 
Social 

Crise do capital e 
Estado neoliberal: 
da seguridade às 
finanças. 

Natália da Silva 
Pessoa 

Out/nov 2019 CBAS - 2019 Estado; 
neoliberalismo; 
financeirização; 
políticas sociais. 

Processo de 
flexibilização da 
proteção social no 
Brasil 
contemporâneo 

Bruna Hávilla Lino 
Dantas; Juliana 
Kelly Dantas da 
Silva; Maria da 
Guia da Silva 
Monteiro; Maria 
Francisca 
Máximo Dantas 

Out/nov 2019 CBAS - 2019 Flexibilização; 
proteção social; 
neoliberalismo 

A desproteção 
social do Sistema 
Único de 
Assistência 
Social pós-golpe 
de 2016 

Fabiana Giannetti 
Duarte 

Out/nov 2019 CBAS - 2019 Política de 
Assistência 
Social; Sistema 
Único de 
Assistência 
Social; golpe 

O fardo do radical 
ajuste fiscal para 
a classe 
trabalhadora sob 
a ótica das 
despesas do 
orçamento da 
Seguridade 
Social 

Ivanete Boschetti; 
Sandra Oliveira 
Teixeira 

Mai. 2019 ENPESS - 2018 Orçamento da 
seguridade 
social; ajuste 
fiscal; política 
social; fundo 
público; dívida 
pública. 

Ofensiva 
neoliberal 
ortodoxa; ajuste 
fiscal e perda de 
direitos na 

Sayonara Santos 
Andrade; Larissa 
Martins de 
Almeida; Sheyla 
Suely de Souza 

Mai. 2019 ENPESS - 2018 Neoliberalismo; 
neoliberalismo 
ortodoxo; social -
liberalismo; ajuste 
fiscal; seguridade 



120 

realidade 
brasileira. 

Silva social. 

Crise do 
capitalismo e 
Seguridade 
Social: a 
(des)proteção 
social e a regres 
são de direitos no 
Brasil 

Helena Lúcia 
Augusto Chaves 

Mai. 2019 ENPESS - 2018 Crise do 
capitalismo; 
seguridade 
social; proteção 
social; política 
pública; 
regressão de 
direitos 

O golpe no fundo 
público: uma 
análise 
orçamentária da 
Seguridade 
Social a partir da 
Emenda 
Constitucional 95 

Giselle Souza; 
Cleyton Jefferson 
das Neves 
Ventura; Edite 
Alves Azevedo; 
Rosângela Silva 
de Azevedo 
Andrade 

Mai. 2019 ENPESS - 2018 Fundo público; 
seguridade 
social; 
contrarreformas. 
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APÊNDICE C 
Quadro 3 – Editoriais e artigos acerca das ações empenhadas durante o governo 

               Bolsonaro (2019-2021) no âmbito da Política de Assistência Social 

 

EDITORIAIS E ARTIGOS ACERCA DAS AÇÕES EMPENHADAS DURANTE O GOVERNO 
BOLSONARO NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Título do 
artigo/editorial 

Autor Data de publicação Fonte 

A Assistência Social no 
primeiro ano de governo 
Bolsonaro 

Agatha Rotelli Dez. 2019 Esquerda Online 

A tragédia econômico-
social que é imposta aos 
trabalhadores 

- Jul. 2020 Esquerda Online 

“Essa política humilha os 
homens e mulheres que 
necessitam dela, assim 
como humilha 
trabalhadores que estão 
na tal linha de frente”, 
denuncia assistente 
social 

Rhaysa Ruas; 
Tatianny Araújo; 
Carolina Freitas; 
Karine Afonseca; 
Bruna Martins.  

Mai. 2020 Esquerda Online 

O remédio hoje para 
COVID-19: proteção 
social estatal 

Josias Porto Mar. 2020 Esquerda Online 

Trabalhadores/as da 
Assistência Social 
exigem condições de 
trabalho em Natal (RN) 

- Mai. 2020 Esquerda Online 

Investimento público 
previsto para 2020 é o 
menor já registrado 

Roger Pereira Ago. 2019 Gazeta do Povo 

A conjuntura econômica 
no começo do governo 
Bolsonaro: continuidade 
da crise do capital, 
estagnação e aumento 
do desemprego.  

-  Mai. 2019 Cem Flores (Org) 

As perigosas mudanças 
no Cadastro Único, o 
Bolsa Família e o Brasil 
rumo ao Mapa da Fome 

Denise de Sordi Fev. 2021 El País 

Governo quer reduzir 
papel de municípios 
para cortar custos do 
Bolsa Família 

Igor Mello Jan. 2021 Notícias UOL 

Prefeitos reclamam da 
falta de repasse regular 
dos recursos da 
assistência social 

-  Fev. 2019 Confederação 
Nacional dos 
Municípios 

A pandemia de COVID-
19 e os profissionais da 
Assistência Social no 
Brasil 

Gabriela Lotta; 
Giordano Magri; 
Débora Dossiatti de 
Lima; Fernanda 
Lima-Silva; Marcela 
Corrêa; Amanda 
Beck 

Jun. 2020 Fundação Getúlio 
Vargas; Núcleo de 
Estudos da Burocracia 
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Vetos de Bolsonaro ao 
Orçamento 2021: mais 
uma afronta à garantia 
de direitos 

Livi Gerbase; 
Alessandra 
Cardoso; Cleo 
Manhas; Leila 
Saraiva; Luiza 
Pinheiro 

Abr. 2021 Instituto de Estudos 
Socioeconômicos 
(Org) 

Governo terá de ampliar 
bloqueio de gastos para 
realizar o CENSO, diz 
Tesouro Nacional 

- Abr. 2021 G1 

Auxílio Emergencial é 
processo desumanizado 

-  Jun. 2020 Conselho Regional de 
Serviço Social - RN 

Coronavírus: e quem 
trabalha na política de 
assistência social? 

-  Jun. 2020 Conselho Federal de 
Serviço Social 

 


