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Resumo: O texto tem como finalidade analisar a proposta de formação indicada na PNAS, 
que articula a gestão do trabalho no SUAS a Política de Educação Permanente, no sentido 
de viabilizar a profissionalização dos trabalhadores. Explora algumas tendências dessa 
política em um contexto de modelo de gestão gerencial, e reordenamento do Estado sob o 
neoliberalismo. E procura destacar os desdobramentos para os trabalhadores do SUAS, em 
especial para o exercício dos assistentes sociais na área da assistência social. Este trabalho 
está relacionado à pesquisa “O estado do conhecimento sobre a gestão do trabalho no 
SUAS”. 
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Abstract:The text aims to analyze the training proposal indicated in the PNAS, which 
articulates the work management in the SUAS with the continuing education policy, in order 
to facilitate the professionalization of workers. It explores some trends of this policy in a 
context of managerial organization model, and reordering of the State under neoliberalism. 
And it seeks to highlight the consequences for the workers in SUAS, especially for the 
practice of social workers in the area of Social Services. This study is related to “The State of 
knowledge about work management in SUAS”. 
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INTRODUÇÃO  
 

As características do processo de reestruturação capitalista, internacionalizadas, 

através da mundialização do capital, impõem formas e relações de trabalho, sociais, 
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econômicas, e modos de vida que estabelecem condições e parâmetros, que de acordo com 

a organização dos trabalhadores e da sociedade, em determinadas condições sócio-

históricas, redesenham as relações políticas entre capital, Estado e sociedade.  

Nesse redesenho também devem se inserir os processos formativos voltados para a 

qualificação dos trabalhadores. E que possuem dimensão técnica e política, pois implicam 

não só em conhecimentos e habilidades relacionadas ao perfil dos trabalhadores que se 

passa a construir, mas, também na absorção de comportamentos, valores, que 

ideologicamente promovem a cooptação da subjetividade desses trabalhadores.  

É com relação a esse aspecto indicado acima que este texto tem como objetivo 

analisar a proposta de formação indicada na PNEP vinculada a necessidade de construir um 

perfil de trabalhadores adequado às novas referências da PNAS, quanto a concepção e 

estruturação da Política de Assistência, que articula a gestão do trabalho no SUAS a política 

de educação permanente, no sentido de viabilizar a profissionalização dos trabalhadores. 

Explora algumas tendências dessa política em um contexto do modelo de gestão gerencial, 

e reordenamento do Estado sob o neoliberalismo. E procura destacar os desdobramentos 

para os trabalhadores do SUAS.   

Essa preocupação com o processo formativo inserido no desenvolvimento da gestão 

do trabalho no SUAS, foi um dos pontos emergentes da pesquisa em desenvolvimento 

intitulada “O estado do conhecimento sobre a gestão do trabalho no SUAS”.  

As condições sob as quais esses processos de formação se realizam, e as tendências 

teóricas e ideológicas que perpassam a materialização da proposta de Educação 

Permanente no SUAS é o ponto de partida dessa discussão neste texto. 

1. O REORDENAMENTO DO ESTADO E A GESTÃO GERENCIAL: DESDOBRAMENTOS 

PARA O TRABALHO NO SUAS 

Elementos como o trabalho intensificado, flexibilizado e precarizado, tem se colocado 

como limites à execução do SUAS, assim como previsto no seu modelo. 

Esta conjuntura tem íntima relação com o cenário das transformações no mundo do 

trabalho e no Estado, incidindo sobre as políticas sociais e a gestão do trabalho, que 

passam a se desenvolver sob a égide do projeto neoliberal e de uma nova etapa no padrão 

de acumulação capitalista. 

No espaço estatal, sob o neoliberalismo, as mudanças se operam por meio de 

processos de reordenamento do Estado. A contrarreforma do Estado brasileiro aparece nos 

anos de 1990 como um pressuposto ideológico que parte da referência da crise localizada 



 

3 

 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

no inchaço da máquina estatal. No Brasil, o discurso da “reforma” não se referiu só a 

reestruturação de um Estado “falido”, mas também à adequação aos ditames internacionais 

para fortalecimento do capital produtivo e financeiro e do neoliberalismo. Equivale dizer que 

o processo de contrarreforma do Estado tem relação íntima com a reestruturação capitalista, 

e com ela a reorganização no sentido de adequar e atender as necessidades que são 

colocadas por esta nova ordem.  

O Estado em um contexto neoliberal tem como características a privatização, 

focalização das políticas, e absorção da gestão gerencial da esfera privada. Essa 

transferência da lógica privada para o espaço público terá como consequência o 

privilegiamento da eficiência e produtividade de acordo com a racionalidade privada, na qual 

a atenção do Estado deve se voltar para os segmentos populacionais que não tem 

condições de acessar os bens e serviços que atenderão suas necessidades via mercado. 

Isto significa repassar ao mercado, os serviços que anteriormente eram ofertados por esse 

Estado (saúde, educação, entre outras) – É o que podemos chamar de 

desresponsabilização do Estado.  

Acompanha essas mudanças da contrarreforma do Estado a discussão sobre a ênfase 

da instrumentalidade nas práticas institucionais de gestão, desde a década de 1990, nas 

quais passa a ser priorizada a dimensão técnica no lugar da dimensão política(processo de 

despolitização das práticas sociais).  Nesse caminho indica-se a “urgência de dotar a gestão 

da seguridade de maior eficiência e competitividade” (BARBOSA, 2004 p.53), e para isto 

restringe-se a responsabilidade do Estado no que se refere à proteção social, a ponto de 

submetê-la a descentralização, focalização e privatização.  

 Para a consolidação dessas mudanças, o modelo gerencial foi utilizado como 

principal referencial da gestão na administração pública, tendo como objetivo a flexibilização 

administrativa. O passa a incluir a discussão sobre a redução de quadros profissionais, e o 

fim da estabilidade funcional.  

Embora o Estado não tenha obtido êxito no que se refere a extinção da estabilidade 

funcional, conseguiu ampliar os contratos rotativos e temporários , fragmentando e 

fragilizando a gestão do trabalho nos serviços públicos, ao mesmo tempo em que facilitava, 

de forma indiscriminada, o desmonte das garantias trabalhistas contidas na CLT – 

Consolidação das Leis Trabalhistas.  

A gestão do trabalho flexível tem vários impactos. Por um lado enfraquece e 

desmobiliza o funcionalismo público, pois amplia os contratos temporários e os cargos de 

comissão, em detrimento da realização de concursos públicos para efetivação dos 
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funcionários. De outro lado compromete a gestão das políticas públicas, visto que a 

rotatividade de profissionais descaracteriza a continuidade das ações, assim como a 

garantia de qualidade das mesmas, já que a fluidez nos serviços demanda novos 

aprendizados e reorganizações, que interferem diretamente na operacionalização das 

políticas, bem como no acesso e permanência dos sujeitos às mesmas.  

Para compreender melhor a repercussão dessas mudanças na gestão do trabalho no 

SUAS é preciso conhecer como o sistema foi pensado e implantado, bem como a estrutura 

que propõe para a operacionalização da Política de Assistência Social. E é sobre a política e 

o SUAS que passaremos a tratar no próximo item.  

1.1. A Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social 

Paralela a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) seguiu-se o processo de 

construção e normatização nacional do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 

aprovado em 2005 pelo CNAS (por meio da NOB n. 130, de 15 de julho de 2005). O SUAS 

está voltado para a ação conjunta em todo o território nacional das responsabilidades, 

vínculos e hierarquias, do sistema de serviços, benefícios e ações de assistência social. 

Ações essas, baseadas nas orientações da Política Nacional de Assistência Social.  

[...] pode-se afirmar que a implantação da PNAS e do SUAS tem liberado, em todo o 
território nacional, forças políticas que, não sem resistências, disputam a direção 
social da assistência social na perspectiva da justiça e dos direitos que ela deve 
consagrar, a partir das profundas alterações que propõe nas referências conceituais, 
na estrutura organizativa e na lógica da gestão e controle das ações na área 
(COUTO et. al., 2010, p. 38).  

A Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social 

fazem ampliar o número de usuários a serem atendidos pela política. A intenção é superar a 

fragmentação existente na abordagem por segmentos populacionais.   

Devido ao quadro de desemprego estrutural e do enxugamento de medidas protetivas 

decorrentes do trabalho, há atualmente, um processo de redefinição do perfil desses 

usuários. A tendência é a ampliação dos demandatários do acesso a serviços e benefícios 

da assistência social, “são trabalhadores e suas famílias que, mesmo exercendo atividades 

laborativas, têm suas relações de trabalho marcadas pela informalidade e pela baixa renda” 

(COUTO et. al., 2010, p. 34). O que vem reafirmando os vínculos entre pobreza, trabalho e 

desigualdade. As autoras ao tratarem dos trabalhadores e da gestão do trabalho no SUAS, 

apontam que as novas configurações da assistência social, introduziram significativas 

inflexões neste campo, dentre elas a exigência de novos modelos de organização e gestão 

do trabalho. E ainda afirmam que a assistência social por ser uma área:  



 

5 

 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

[...] de prestação de serviços, cuja mediação principal é o próprio profissional, o 
trabalho da assistência social está estrategicamente apoiado no conhecimento e na 
formação teórica, técnica e política do seu quadro de pessoal, e nas condições 
institucionais de que dispõe para efetivar sua intervenção (idem, 2010, p. 58).  

 
Também as formas e modos de organização e das condições no qual este trabalho se 

realiza devem ser identificados, uma vez que as condições atuais no capitalismo 

contemporâneo, com a globalização financeira do capital e sistemas de produção, 

ancorados no desenvolvimento tecnológico e de informação, impulsionam significativas 

mudanças nos processos de organização, relações e vínculos de trabalho. Um contexto que 

impõe aos trabalhadores várias formas de precarização do trabalho, e que atingem 

fortemente o trabalho assalariado “(...) sua realização concreta e as formas de subjetivação, 

levando a redefinição dos sistemas de proteção social (Ibidem, 2010 p. 60)”.  

Dessa maneira, a implantação do SUAS estabelece não apenas, novas formas de 

gestão e novas formas de regulação do trabalho, como também a ampliação do número de 

trabalhadores cuja estabilidade funcional é condição primordial, ao lado de processos 

continuados de formação e qualificação (COUTO et. al., 2010, p. 60). Dentre esses 

profissionais é possível apontar o trabalho do Assistente Social, que vêm assumindo um 

protagonismo histórico na elaboração de elementos teóricos, técnicos e políticos que 

respaldam os avanços da assistência social no país.  

A expansão da Assistência Social, nos anos 2000, se gestou numa conjuntura política 

em que os programas de combate à pobreza vêm ganhando maior centralidade na América 

Latina, como instrumento fundamental de enfrentamento das desigualdades sociais. A 

implementação e a operacionalização da Política de Assistência Social, por sua vez, 

focalizada e seletiva, voltada para as frações mais pauperizadas da população, fez com que 

a inserção dos profissionais da área da Assistência Social fosse ampliada. Com isso torna-

se necessário refletir sobre as condições sob as quais vem se desenvolvendo a gestão do 

trabalho vinculada ao SUAS. 

2. A GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS  

Compreender as repercussões da gestão do trabalho no SUAS, a partir da perspectiva 

do modelo gerencial, implica em considerarmos o movimento engendrado na realidade 

macrosocietária, bem como seu contexto e expressão.  

O SUAS propõe gestão compartilhada com financiamento da política pelas três 

esferas do governo e com Comando Único, no qual o objetivo e o resultado devem 
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consagrar direitos de cidadania e inclusão social. Trata-se das condições para a extensão e 

universalização da proteção social, organicamente articulada as demais políticas públicas.  

O sistema descentralizado e participativo impõe uma forma de gestão compartilhada e 

que deveria envolver as três esferas de governo, cada qual com atribuições e competências 

definidas. Neste caso, os municípios passaram a ter maior responsabilidade e encargos, 

que não foram acompanhados de co-financiamento equilibrado que pudesse dar suporte às 

estratégias de intervenção locais para que promovessem uma maior aproximação e 

adequação à realidade local. E pudessem viabilizar a gestão do trabalho da forma como 

está preconizada no SUAS. 

 A NOB\SUAS prevê a composição de uma “equipe multidisciplinar básica para 

serviços e programas, natureza e número de profissionais adequados, plano de carreira, 

cargos e salários, condições de trabalho necessário a uma atuação qualificada e um sistema 

de capacitação e educação permanente” (BRASIL, 2008, p. 32), mas também no que se 

refere à política de educação permanente para os trabalhadores do SUAS, esta ainda se 

encontra frágil. Todos esses fatores já mencionados devem considerar os limites colocados 

à política que tem como um de seus fortes parâmetros a influência da lógica econômica.  

Disso resultam as principais críticas de teóricos e intelectuais sobre essa política, uma 

vez que se reconhece que a mesma tem contribuído por meio dos programas de 

transferência de renda como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Bolsa Família 

(PBF), para impulsionar o consumo, estabelecer padrões de acesso a bens e serviços mais 

elevados e aumentar a circulação de mercadorias. No entanto, seus limites centram-se, 

evidentemente, na incapacidade de redução dos níveis de desigualdade social (COUTO et. 

al., 2010).  

Permeado por um conjunto de contradições e desafios, a expansão da Política de 

Assistência Social vem se tornando a principal política de proteção social no país, sem 

contudo, assistirmos paralelamente ao fortalecimento da política intrasetorial e intersetorial e 

o reforço das políticas de saúde, educação, previdência, geração de trabalho e renda. 

Observa-se ainda dificuldades quanto ao co-financiamento por parte de alguns municípios e 

por vezes, do estado. Isto culmina com o não cumprimento do paradigma do SUAS, mesmo 

após dezenove anos da implementação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e oito 

anos do SUAS.  

Além dos desafios pontuados, existem ainda as desigualdades espaciais oriundas da 

própria estrutura administrativa e de gestão dos municípios, bem como as questões 

históricas, tanto no que se refere aos parcos recursos, estrutura física e material 
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inadequada, recursos humanos pouco qualificados e em quantidade reduzida, e ausência de 

articulação das ações intersetoriais das políticas sociais. Ademais, a ausência de 

planejamento intersetorial entre as políticas das secretarias municipais, acaba por perpetuar 

o modelo fragmentado e setorializado, mesmo com a materialização do marco legal/formal 

da Política de Assistência Social e o SUAS.  

É importante lembrar que existem dimensões da gestão do trabalho no SUAS que 

também devem ser consideradas. Para além das condições e relações de trabalho, das 

condições institucionais, que implicam considerar o respaldo formal-jurídico, como também 

as relações de poder nas instituições que refletem relações presentes na sociedade. Existe 

ainda a dimensão relacionada à formação dos diversos profissionais envolvidos no processo 

de materialização da Política de Assistência Social através do SUAS. Atividade necessária a 

qualificação dos profissionais em direção ao perfil de trabalhadores compatível com os 

princípios da política. 

3. A RELAÇÃO ENTRE A PNEP E A ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS 

   Em 2013, por meio da resolução CNAS, n.º 04 de 2013, foi instituída a Política 

Nacional de Educação Permanente (PNEP), com o objetivo de “institucionalizar no âmbito 

do SUAS, a perspectiva político-pedagógico e a cultura da Educação Permanente, 

estabelecendo suas diretrizes e princípios e definindo os meios, mecanismos, instrumentos 

e arranjos institucionais necessários à sua operacionalização e efetivação” (BRASIL, 2013, 

27). 

Essa política incorpora a concepção de educação permanente que faz parte de um 

conjunto de leis e resoluções como a LOAS/1993, atualizada e alterada pela Lei 

12.435/2011, a Política de Assistência Social, a Norma Operacional Básica NOBs/SUAS e a 

criação do SUAS,  as quais compõe os marcos normativos que  estrutura a gestão do 

trabalho e  estabelecem as diretrizes  necessárias ao desenvolvimento dessa gestão, e 

funcionamento da organização do SUAS.  

A educação permanente, conforme a NOB-RH/SUAS (2011, p. 49): 

   “constitui-se no processo contínuo de construção de conhecimento pelos 
trabalhadores, de todo e qualquer conhecimento, por meio de escolarização formal 
ou não formal, de vivências, experiências laborais e emocionais, no âmbito 
institucional ou fora dele. Tem o objetivo de melhorar e  ampliar a capacidade laboral 
dos trabalhadores, em função de suas necessidades individuais, da equipe de 
trabalho e da instituição em que trabalha, das necessidades dos usuários e da 
demanda social”. 
 

Constata-se que a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema 

Único de Assistência Social (NOB-RH/Suas, 2006) define pela primeira vez os parâmetros 
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quanto aos recursos humanos, e não vem sendo cumprida, na medida em que a maioria dos 

municípios vem realizando concurso para um número de vagas inferior ao preconizado, com 

ausência de planos de cargos e salários e processos formativos continuados, fatores que 

fragilizam a materialização do SUAS . 

Com as alterações ocorridas na NOB/2005 para NOB/2012 em relação à educação 

permanente e a gestão do trabalho, identifica-se que esta incorpora as mudanças pactuadas 

pela CIB/CIT/Conselho de Assistência Social e altera e atualiza todas as informações  de 

acordo com as mudanças ocorridas na  LOAS/93 pela Lei 12.435/201, as quais  

contribuíram  para regulamentação da PNEP. E ainda define as responsabilidades 

separadas e comuns, entre os entes federado, na capacitação dos trabalhadores. 

O aprimoramento da gestão na NOB/SUAS 2012 reforça o fortalecimento das 

estruturas técnico-administrativas do órgão gestor, bem como a implementação da política 

de gestão do trabalho e educação permanente (concursos públicos, CAPACITASUAS); a 

implementação da vigilância socioassistencial e o fortalecimento na gestão do 

acompanhamento, assessoramento e apoio técnico aos municípios com base no 

monitoramento e planejamento.  

A analise da atual NOB revela que permanecem previstos elementos de 

profissionalização da assistência social, de desprecarização das condições de trabalho e de 

valorização dos trabalhadores, como uma exigência da política de assistência social, com 

vista a garantia da profissionalização no e para os serviços, de uma grande variedade de  

profissionais,  de diferentes graus de formação escolar, atuando nas três esferas do governo  

e dos trabalhadores da  rede privada  que compõe a Política  de Assistência Social.  

E ainda, as ações de profissionalização previstas na PNEP devem ser garantidas de 

forma sistemática e continuada, por meio da formação técnica, com cursos de atualização e 

de pós-graduação, prevendo um processo de qualificação e atualização, com vistas à 

transformação das práticas de assistência social nos serviços, e da própria organização do 

trabalho, tomando, como referência, as necessidades dos usuários, como sujeitos de direito 

à proteção social fundada na cidadania.  

No processo de formação, qualificação e/ou requalificação basear-se no saber e  

experiência da prática dos trabalhadores, articulado a conhecimentos teórico-metodológicos, 

técnico, éticos e políticos, que garantam  uma formação que possibilite a esses 

apreenderem  a realidade, e incorporarem nas suas intervenções a reconfiguração do 

trabalho no Suas, na gestão, no atendimento e no controle social,  a  intersetorialidade da 

assistência social com outras políticas setoriais e redimensionarem o exercício profissional.  
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Ou seja, a atuação na política de assistência social exige dos trabalhadores um 

conjunto de conhecimentos técnicos e que incorpore uma dimensão política para identificar 

a realidade socioterritorial, produzir e sistematizar informações, incorporar as novas 

tecnologias da informação, definir indicadores sociais, projetar necessidade de 

financiamento, gestão da informação que sirva como suporte para o monitoramento e 

avaliação. E ainda, requer a organização e articulação política dos trabalhadores, como 

estratégia de combate a precarização do trabalho, a fim de garantir a efetivação da 

capacitação, do plano de cargos e carreira e o concurso público (FERREIRA, 2010). 

Vale ressaltar que a incorporação na política de assistência social da concepção 

político-pedagógico fundada na educação permanente e na interdisciplinaridade, é algo 

muito recente e conquistada pelos trabalhadores  da assistência na trajetória histórica do 

debate desenvolvido nos fóruns e conferências.   

Dessa forma, a educação permanente se traduz numa importante estratégia de 

produção, sistematização e disseminação de conhecimento, direcionados para o 

desenvolvimento de competências profissionais, e  ao efetivo protagonismo dos usuários.  

Diante desse processo de materialização da gestão do trabalho e da Política de 

Educação Permanente do SUAS, existem dificuldades  relacionadas a política econômica 

desfavorável ao financiamento das políticas sociais públicas, no âmbito da política de 

assistência social , e as condições e relações nas quais estão inseridos os trabalhadores da 

assistência social em seu exercício profissional.  

A realização de concursos públicos específicos para a assistência social ainda é um 

grande obstáculo a ser enfrentado, sobretudo, em âmbito municipal; também o desafio de 

incluir no Plano Plurianual – PPA, recursos para a gestão do trabalho e recursos que 

possam possibilitar aos trabalhadores da assistência social a participação em capacitações, 

seminários, e fóruns de discussões; o reordenamento do órgão gestor da assistência social 

– instituir área da gestão do trabalho; implantação e execução de Planos de Capacitação 

para estados e municípios; instituir PCCS.  

E ainda, instituir núcleos de educação permanente do SUAS nas três esferas de 

governo, para problematização do saber e da experiência que resulta dos processos de 

implementação do SUAS, bem como produzir conhecimento sobre os diferentes aspectos 

do trabalho e do controle social no SUAS. E sobretudo, a construção da identidade de 

trabalhadores do SUAS; e a produção e sistematização dos conhecimentos produzidos no 

processo formativo para fomentar pesquisas e extensão. 
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4. DESDOBRAMENTOS PARA OS TRABALHADORES DO SUAS, EM ESPECIAL PARA 

OS ASSISTENTES SOCIAIS 

No que se refere a inserção do assistente social no campo da política de assistência 

social, é importante resgatar a trajetória desta categoria profissional que participou da 

constituição, desenvolvimento e   reestruturação dessa política, em diferentes esferas do 

governo. Que enfrenta na atualidade desafios recorrentes  quanto ao reconhecimento dessa 

como política pública,  e de direito do cidadão e dever do Estado, assim como a qualificação 

da intervenção profissional para superar ações  fragmentadas, pontuais e localizadas.  

E também do rompimento do histórico “de desprofissionalização e de atuação com 

base em estruturas improvisadas e descontínuas, do qual são expressões emblemáticas a 

cultura autoritária, patrimonialista e clientelista e o primeiro damismo persistente[..]“ 

(RAICHELIS,2010, p. 760), e do conservadorismo que permeia as intervenções 

profissionais. 

A atuação do assistente social na política de assistência deveria primar pela sua 

efetivação, a partir de sua nova concepção e organização, e pela garantia de direitos da 

população em geral. Esta atuação requer do assistente social o domínio intelectual para 

compreender a legislação, entender seu papel na equipe interdisciplinar, e de identificar 

a intersetorialidade entre a rede SUAS e desta com as demais políticas públicas e 

instituições circunscritas no espaço territorial, cuja interlocução resulte no planejamento 

integrado. Deste modo, configura-se um novo modo de pensar e realizar as ações em que 

ao mesmo tempo respeitem as especificidades e promovam a interface das ações, as quais 

convergem na emancipação social das famílias em situação de vulnerabilidade social.  

A exigência da formação permanente esta presente na PNEP/SUAS e Projeto Ético 

Político da categoria. No entanto, a PNEP aborda uma formação muito voltada para 

eficiência e eficácia, que aparece sob a ótica da qualidade técnica nos serviços , e o Projeto 

que norteia a formação e exercício profissional prevê uma competência na perspectiva 

teórica, técnica-operativa e ético-política com vista a subsidiar uma profissão que possui 

uma dimensão eminentemente interventiva, política e de caráter socioeducativo. Ou seja, 

uma profissão que atua diretamente com o usuário da política com a finalidade de viabilizar 

e ampliar os direitos e a emancipação política dos mesmos, a fim de construir um novo 

modelo de sociedade fundada na justiça e democracia.  

Portanto, a dimensão de educação permanente esta prevista, na formação e 

exercício profissional, no projeto ético político da categoria, e reafirmado pelo conjunto 

CFESS/CRESS, no livro intitulado Política de Educação Permanente. Tendo de um lado o 
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processo de educação como instrumento que viabilize a apropriação do conhecimento 

teórico crítico que auxilie os profissionais a apreender o movimento da realidade com seus 

entraves estruturais vinculados a política econômica que inviabiliza a expansão dos direitos 

e das políticas públicas. E de outro, que qualifique a intervenção do ponto de vista técnico, e 

ético-político, que favoreça a produção de conhecimento crítico, e que contribua para 

decifrar a realidade e planejar e desenvolver o exercício profissional. 

Desse modo, essa educação fortalece um dos princípios fundamentais do Código de 

Ética, no que se refere “ao compromisso com a qualidade dos serviços prestados à 

população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional” 

(CFESS/CRESS, 2012, p.8).  

Ao mesmo tempo, os assistentes sociais enfrentam desafios no exercício 

profissional, sendo alguns relacionados a não garantia de uma formação de graduação de 

qualidade. Na medida em que as universidades públicas vêm sendo sucateadas, diante de 

uma política governamental que transfere recursos públicos para instituições privadas e 

regulamenta a expansão avassaladora do ensino privado e principalmente a graduação à 

distância (GUERRA, 2010), de qualidade muitas vezes questionável. Este contexto tem 

demandado esforços da categoria profissional para garantia de qualificação técnica política 

permanente sob o risco de perda de conquistas históricas no campo da produção de 

conhecimento e legitimidade profissional. 

As condições objetivas sob as quais se desenvolve a intervenção profissional 

trazem para os assistentes sociais várias questões como o processo de intensificação do 

trabalho, que também vem se apresentando como uma tendência na gestão do trabalho no 

SUAS, tais como: o acúmulo de atividades, a sobrecarga de tarefas gerada pela ampliação 

das demandas e das atribuições e o número restrito de profissionais para atendê-las, se 

manteve o mesmo ou foi reduzido com a flexibilização e terceirização da estrutura estatal. 

Soma-se a isso o uso de tecnologias online para organização dos trâmites burocráticos, que 

apresentam condicionalidades como a exigência de mais atenção e tempo para o 

preenchimento de uma série de formulários.  

A rotatividade e os baixos salários provocam mudanças na forma de realizar a 

intervenção profissional, o tempo dedicado ao processo de conhecimento e sistematização 

sobre a realidade com a qual se trabalhará é dividido com o volume de demandas 

excessivas para o número de profissionais disponíveis. Isso leva a uma tendência de 

aligeiramento e superficialização que termina por restringir a intervenção ao atendimento de 

demandas emergenciais, sem a devida problematização e prejudicando a análise sob a 
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ótica da dimensão coletiva. Assim, trata-se de forma individual, questões que são coletivas, 

e que fazem parte da vida da maioria dos usuários. (SANTOS, 2011). E também perpassam 

a intervenção profissional. 

Além dessas características indicadas acima, a precarização do exercício profissional 

se expressa por meio “da desregulamentação do trabalho, mudanças na legislação 

trabalhista, subcontratação, diferentes formas de contrato e vínculos que se tornam cada 

vez mais precários e instáveis, terceirização, emprego temporário(...)” (GUERRA, 2010, p. 

719), e uma série de outras formas de atividades precarizadas. 

E ainda, a falta de valorização dos trabalhadores da assistência social provoca alta 

rotatividade dos serviços pela não inserção de profissionais concursados; a indicação de 

cargos de gestão meramente por critérios político-eleitorais; a ineficiência de recursos 

aplicados na área; a concentração dos investimentos nas políticas de transferência de renda 

e o reduzido quantitativo para o restante da política de assistência; a tendência ao 

“familismo” e uma perspectiva de responsabilização da família e de seus membros, são 

alguns dos desafios colocados pela Assistência Social atualmente e que precisam ser 

enfrentados com a urgência que a realidade coloca. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os argumentos expostos anteriormente, a forma de organização e 

gestão do trabalho sob o modelo de acumulação flexível, que privilegia os processos de 

flexibilização, precarização e intensificação do trabalho, como mais um modo de exploração 

e dominação dos trabalhadores, vem se inserindo no espaço público refletindo essas 

transformações no e do trabalho, e aquelas macrossocietárias que repercutem diretamente 

no Estado e nas políticas sociais.  

Observa-se uma contradição entre o que se preconiza na PNAS e SUAS quanto a 

estruturação institucional, relacionada à formação de quadros de trabalhadores e a forma 

flexibilizada com ênfase em vínculos precários predominante principalmente na esfera 

municipal. A gestão gerencial que prioriza a otimização dos recursos, os resultados 

maximizados, sempre referenciados por uma produtividade relacionada à ótica privada, 

também direciona atualmente as prioridades e as formas de desenvolvimento dos processos 

formativos no SUAS.   

De acordo com Dal Rosso (2008, p. 131) “ a cobrança de resultados pode ser 

entendida como forma de intensificação num sentido subjetivo”, se expressa como meio ou 
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forma de pressão sobre os trabalhadores, que são compelidos a “mostrar resultados do seu 

trabalho”, mesmo sem ter o tempo e as condições necessárias para isso.  

A técnica de gestão por resultado, uma forma de intensificação do trabalho, 

está  sendo incorporada ao serviço público. Neste setor as formas de intensificação, “[...] 

referem-se mais ao ritmo e à velocidade do trabalho, às cobranças e às exigências, ao 

volume de tarefas, às características do trabalho intelectual demandante, ao peso da 

responsabilidade e, em menor escala, ao espírito de competição” (DAL ROSSO, 2008, p. 

188). Essa situação constatada na área da assistência social relacionada aos assistentes 

sociais, de acordo com pesquisas, e disseminada por todo o país, indica a necessidade de 

construir estratégias para o fortalecimento de resistências por parte dos profissionais do 

SUAS, contra esses processos de precarização e intensificação do trabalho, sob pena de 

perdermos os avanços conquistados em prol da defesa de uma política social que de fato 

tenha a perspectiva de considerar a assistência social um direito de todos.  

Ao quadro limitado de profissionais, e a rotatividade, ainda devem ser acrescidos os 

problemas relacionados à qualificação dos profissionais que ainda não é aquela 

recomendada nas normatizações do SUAS.  

Discutir a forma como a gestão do trabalho no âmbito do SUAS vem sendo 

desenvolvida, considerando os vários fatores envolvidos, incluindo-se os processos 

formativos, e as consequências para a materialização da política de Assistência Social, é 

manifestar e assumir o compromisso não apenas com a discussão sobre a qualidade do 

exercício dos profissionais envolvidos, mas, sobretudo pensá-lo na perspectiva da qualidade 

dos serviços prestados aos trabalhadores e trabalhadoras que cotidianamente buscam os 

serviços da rede.  
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