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Resumo: O presente artigo traz à reflexão sobre desenvolvimento do capital e o uso das 
tecnologias para controle dos processos de trabalho, e as implicações dessa relação no mundo 
do trabalho, especificamente no atual contexto do neoliberalismo. Para essa discussão será abordada a 
experiência do assistente social inserido no Instituto Nacional do Seguro Social na execução de uma 
de suas atribuições: a avaliação social da pessoa com deficiência para fins de concessão do Benefício 
de Prestação Continuada. 
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Abstract: This article brings reflection on development of capital and the use of technologies 
for control of work processes, and the implications of this relationship in the workplace, 
specifically in the current context of neoliberalism. For this discussion will look at the 
experience of the social worker inserted into the National Social Security Institute in the 
execution of one of its functions: a social avaluation of the disabled person for the purpose of 
granting the Continued Benefit. 
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1. INTRODUÇÃO 

As transformações societárias refletem-se também no mundo do trabalho, 

exigindo novas respostas e habilidades do trabalhador. As mudanças tecnológicas enquanto 

uma das alterações deste novo cenário rebate nos processos de trabalho de todo trabalhador, 

inclusive no Serviço Social. Para compreender tais mudanças buscamos neste artigo proceder 

a uma breve reflexão sobre o desenvolvimento do capital e o uso das tecnologias para controle 

dos processos de trabalho, e as implicações dessa relação no mundo do trabalho. Trazendo 

à luz tal discussão colocamos para a reflexão a avaliação social da pessoa com deficiência 

que é utilizada enquanto um dos instrumentos para de concessão do Benefício de Prestação 

Continuada que desde 2009 teve o processo para realização desta avaliação informatizado 

em que os profissionais passaram a utilizar um software para a realização das avaliações. Na 

atualidade esta avaliação social é a demanda prioritária do INSS ao assistente social e, 

portanto, é a atividade realizada em maior quantidade pelos profissionais. 

Sendo assim, considerando o contexto das mudanças do mundo do trabalho 
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é que se propõe uma reflexão acerca da utilização de sistemas corporativos na realização da 

avaliação do BPC e as implicações destas mudanças na atuação do assistente social e 

consequentemente no acesso ao direito ao benefício assistencial. 
 
 

2. CRISE DO CAPITAL E A INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO (TIC´S) 

As crises do capitalismo, sejam elas de superprodução ou sobreacumulação, 

são inerentes ao seu funcionamento. Logo, sempre que os mercados ficam com mercadorias 

acumuladas, que não podem ser vendidas devido à inexistência de compradores que 

possuam dinheiro em quantidades suficientes para continuar o ciclo de produção e venda dos 

produtos, ou pela falta de oportunidades de investimentos lucrativos, ocorrem essas crises, o 

que exigem medidas para supera-las e assim retomar a acumulação de capital. (Wolff, Silva, 

Ferreira, 2012) 

Nesta lógica, para o desenvolvimento do capitalismo, há a exigência constante 

de mudanças no sistema sempre visando superar a tendência de queda da taxa de lucro. 

Sempre que os ganhos são ameaçados, são lançadas à mão estratégias visando manter as 

condições necessárias para continuidade desse modelo de produção. Tais mecanismos, 

sejam eles de caráter econômico ou não, alteram os processos de trabalho o que provoca 

inúmeras modificações na sociedade, sendo que as consequências mais evidentes são o 

desemprego estrutural e alterações nas condições de trabalho independentemente do tipo de 

vínculo empregatício do trabalhador. Para Behring (2002) trata-se de impregnar o processo 

social de relações capitalistas, com estímulo nas esferas da circulação e consumo para que 

haja aceleração do conjunto do processo de produção, principalmente através do incremento 

tecnologico tambem na esfera da reprodução. 

Partindo desta premissa, a tendência que se apresenta para os períodos de 

crise é a crescente introdução de políticas destruidoras de forças produtivas com a finalidade 

de restabelecer o ciclo de produção do capital. Isso também se repete a partir de 1973 com a 

crise do petróleo, quando se passou a presenciar um destes quadros de crise estrutural 

mundial. 

Tanto no início do capitalismo, quanto em seus ciclos de crise, para além da 

acumulação primitiva ou conforme definido por Harvey (2005), acumulação por espoliação11, 

o surgimento ou aprimoramento da maquinaria, também exerce papel central neste processo. 

Segundo Wolff (2009, p. 95) ―[...] o advento da maquinaria otimiza em escala sem precedentes 

 
 
 
 

 

1 
Para Marx acumulação primitiva corresponde aos processos iniciais que propiciaram a origem do capitalismo. Harvey (2005, 

p. 121) defende que todas as características descritas por Marx, enquanto parte da acumulação primitiva, permanecem presentes 
até hoje, e as denomina acumulação por espoliação. 
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o trabalho abstrato, uma vez que concretiza a transformação da força de trabalho em meio de 

trabalho, consolidando definitivamente, o modo de produção capitalista‖. 

Interessante destacar que, como todo processo que é destituído de 

neutralidade, a introdução da maquinaria, enquanto parte dos meios de produção do qual o 

grande capital é o proprietário, em qualquer dos períodos em que houve mudança de base 

tecnológica, só pode permitir maior controle sobre a temporalidade e procedimentos do 

trabalho já que agora são estas que conduzem tais processos. Conforme Marx (1996, p.7): 

Igual a qualquer outro desenvolvimento da força produtiva do trabalho, ela se destina 
a baratear mercadorias e a encurtar a parte da jornada de trabalho que o trabalhador 
precisa para si mesmo, a fim de encompridar a outra parte da sua jornada de trabalho 
que ele dá de graça para o capitalista. Ela é meio de produção de mais-valia. 

Logo, a afirmação de Wolf (2009, p. 99) cabe adequadamente: 
 

[...] apesar das diferenças entre o automatismo desse contexto e aquele próprio da 
primeira revolução industrial, permanece entre ambos um traço comum: a máquina 
enquanto ponto de partida dos processos técnicos de trabalho e sua concretização 
para fins de controle daqueles que os executam. Os avanços e variações tecnológicas 
da maquinaria representam, por isso, uma evolução no sentido de potencializar o 
controle sobre o trabalho vivo mediante o aprofundamento do processo de 
expropriação de seu saber técnico; ou, nas palavras de Marx, do ´sugamento` das 
suas qualidades humanas. 

De acordo com Angelo Dina (1987, apud Wolf 2009) desde a primeira revolução 

industrial até os dias atuais, o processo de automação do trabalho, ou seja, a elaboração 

automática das informações relacionadas ao processo de produção que busca eliminar cada 

vez mais a necessidade de intervenção humana, passa por dois momentos distintos: o 

primeiro denominado automação rígida, e o segundo automação flexível. 

A acumulação rígida faz referência a primeira e a segunda revolução industrial, 

mas ficou notoriamente conhecida principalmente pelo padrão de consumo e produção do 

período Fordista até meados da década de setenta. Caracterizada pelo uso da mecânica, é 

denominada rígida por não permitir variação no tipo de informação incorporada à maquinaria. 

Segundo Wolf (2009, p.92), a partir de sua leitura nos Grundrisses, de Marx: 

[...] a principal característica desse tipo de automação refere-se à transformação das 
antigas ferramentas de trabalho, de instrumentos mediadores do processo produtivo, 
em seu ponto de partida, transformando o homem em instrumento à medida que a 
máquina se complexifica. 

 
 

Ou seja, se antes era o homem quem determinava os padrões e ritmos do 

trabalho, sendo as ferramentas um dos seus meios de trabalho, agora o processo está 

invertido, e a necessidade e ritmo da máquina que determina o modo que será produzido 

tornando-se o homem o meio de trabalho. Nas palavras de Dal Rosso (2008), o controle do 

trabalho e consequentemente da intensificação deste, tanto no capitalismo, quanto no modo 

escravista e no servil, é tirado das mãos do trabalhador e é total ou parcialmente definido pelo 

empregador, pois este é o comprador da força de trabalho e, portanto, quem define como será 

usada sua mercadoria. 
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No que se refere à automação flexível, baseada em tecnologia microeletrônica, 

a diferença com a automação rígida se dá por aquela permitir a manipulação e transformação 

de informações, assim como tem sido feito com matérias primas de dimensão material, sem 

necessidade de alterar a base material: 

[...] a microeletrônica por sua vez, proporcionou à maquinaria a capacidade ´não 
apenas de corrigir a si mesma, mas simultaneamente de adaptar-se a demandas 
variáveis, mudando sua programação`. Essa capacidade rompe com o princípio da 
mecânica ao instaurar uma base tecnológica, cuja singularidade é sua capacidade de 
digitalizar informações. (Wolff, 2009, p. 101) 

Há, portanto uma expansão e uma evolução da divisão do trabalho nas últimas 

décadas, que interfere no conceito de mercadorias, que pode hoje tanto se referir a matérias 

primas materiais quanto imateriais, como por exemplo, as ideias e imagens que estão 

disponíveis como artigos de venda no mercado. De acordo com Wolf (2009), há uma 

mercadorização da informação expressa na forma de dados. 

Para Harvey (2005) essa transformação tem fundamento no fato que o 

capitalismo sempre precisará de um fundo de ativos fora de si mesmo para enfrentar e 

contornar suas crises de sobreacumulação, ou seja, da condição em que excedentes de 

capital estão ociosos e sem ter em vista escoadouros lucrativos. Assim, começa-se a criar 

oportunidades lucrativas, sendo uma delas a transformação de formas culturais, históricas e 

da criatividade intelectual em mercadorias podendo acrescentar neste contexto, o que nos 

referimos anteriormente, ou seja, a transformação da informação em um artigo com valor de 

troca. 

Na contramão deste processo é importante ficar atento para o que Huws (2011) 

coloca como uma ―nova ortodoxia‖ que está surgindo, fundamentada na teoria da 

desmaterialização, que tem como um dos líderes Danny Quah, a qual defende que estamos 

vivendo em um mundo muito desmaterializado, onde o conhecimento é a única fonte de valor 

e que o trabalho é uma eventualidade não localizável. Segundo Huws (2011), esta teoria tem 

sido útil para legitimação de uma agenda política que busca instituir condições favoráveis para 

uma nova fase de acumulação do capital. Para discutir sobre tal teoria, a autora demonstra 

através de inúmeros exemplos empíricos, que ao contrário do que tem sido defendido, a 

emergência deste tipo de trabalho é apenas um produto da divisão cada vez mais 

especializada do trabalho, que tem seu início na manufatura, e que não há nenhuma novidade 

nesse processo a não ser a inserção, em grandes proporções, de novas tecnologias não 

somente dentro do processo de produção, mas também no modo de sua distribuição: 

A habilidade do capitalismo de gerar novas mercadorias pode parecer algo mágico 
como se elas estivessem sendo obtidas do ar em uma correlação perfeita da hipótese 
da ́ desmaterialização`. Nós temos que lembrar entretanto, que sua matéria prima vem 
da terra e que a única mágica envolvida são a inventividade e o trabalho humano. 
(Huws, 2011, p.36) 
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Em um primeiro momento, pode-se inferir que o quadro de medidas do capital 

apresentadas até aqui, atinge apenas as classes trabalhadoras inseridas no setor privado de 

produção. Entretanto, o processo conhecido como ―neoliberalismo‖ – aquilo que Naomi Klein 

descreve como ―doutrina de choque‖ – implicou não apenas a redução do aparelho estatal 

para reduzir gastos com funcionalismo e corte de direitos sociais, mas também a adoção das 

modalidades gerenciais da corporação capitalista na gestão do Estado. Nesse sentido, no 

Brasil, é significativa a chamada Reforma do Estado iniciada com FHC e sob comando de 

Bresser Pereira, mas continuada e aperfeiçoada pelos governo de Lula e Dilma2. 

Conforme Harvey (2005, p. 121), a ―transição para o desenvolvimento 

capitalista dependeu e continua a depender de maneira vital do agir do Estado‖. Isto nos leva 

a concluir que o Estado tem papel primordial no apoio e promoção desses processos atuais 

de recomposição do capital e portanto adota as mesmas características do neoliberalismo na 

condução de sua política. 

Pode-se acrescentar ainda, de acordo com Marx e Engels, que o Estado é fruto 

do modo de produção da vida material, tem origem na luta de classes, entre dominados e 

dominantes, e surge como aparato utilizado pela classe exploradora para administrar os 

conflitos emergentes desta relação. É, portanto, a expressão política da classe dominante e 

no capitalismo se traduz pelo estado burguês. 

Baseados nesta compreensão, podemos entender que os trabalhadores do 

serviço público, inseridos dentro da lógica de um Estado dominado pela ideologia neoliberal, 

ficam sujeitos às mesmas constrições impostas ao setor privado, inclusive quanto às 

mudanças nos processos de trabalho. Exemplos disso são as reformas realizadas na 

previdência dos servidores públicos federais, que induzem, posteriormente, às reformas 

previdenciárias nas demais esferas de governo, o aumento da produtividade do trabalho 

ampliado pelas inovações tecnológicas, as chamadas TIC´s (tecnologias de informação e 

comunicação), a adoção de modelos de gestão que intensificam3 o trabalho através da 

introdução de metas e avaliação de desempenho individual atrelados à remuneração. 

No Serviço Social não é diferente. Assim como toda profissão inserida dentro 

da divisão sociotecnica do trabalho, o assistente social também tem sido atingido pelas 

 
 
 
 

 

 
 

2 
Para maiores esclarecimentos consultar SILVA (2011) Texto discorre sobre a continuidade e aprofundamento do processo de 

reforma do estado no governo Lula. 

3 Sobre o tema da intensificação do trabalho, Dal Rosso (2008). 
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mudanças que vem ocorrendo no mundo do trabalho. Segundo José Paulo Netto (p.71-72, 

2005): 

O caminho da profissionalização do Serviço Social é, na verdade, o processo pelo 
qual seus agentes — ainda que desenvolvendo uma autorrepresentação e um 
discurso centrados na autonomia dos seus valores e da sua vontade — se inserem 
em atividades interventivas cuja dinâmica, organização, recursos e objetivos são 
determinados para além do seu controle. [...], o que [esse] deslocamento altera 
visceralmente, concretizando a ruptura, é, objetivamente, a condição do agente e o 
significado social de sua ação; o agente passa a inscrever-se numa relação de 
assalariamento e a significação social de seu fazer passa a ter um sentido novo na 
malha da reprodução das relações sociais. Em síntese: é com esse giro que o Serviço 
Social se constitui como profissão, inserindo-se no mercado de trabalho, com todas 

as consequências daí derivadas (principalmente com o seu agente tornando-se 
vendedor da sua força de trabalho). (Netto, 2005, p. 71-72; grifos do autor) 

Sendo assim, gostaríamos de apresentar a experiência do assistente social da 

previdência social em uma de suas atribuições previstas na Matriz Teórico Metodológica do 

Serviço Social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que é a de realizar a avaliação 

social para fins de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), processo no qual 

envolve o uso da tecnologia de origem informacional da qual trouxemos a reflexão 

anteriormente. Logo, sob a luz deste arcabouço teórico, e sem pretensões de esgotar a 

temática neste artigo, pretendemos traçar reflexões preliminares a respeito deste processo. 

 

3. A INFLUÊNCIA DAS TIC´S NO PROCESSO DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL 
DO INSS 

O Benefício de Prestação Continuada esta assegurado pela Constituição 

Federal de 1988 em seu artigo 203 inciso V e regulamentado pela Lei 8742 de 07-12-1993- 

Lei Orgânica da Assistência Social LOAS. Trata-se de um benefício não vitalício, 

intransferível, voltado às pessoas idosas, a partir de 65 anos de idade, e à pessoa com 

deficiência, incapacitada para a vida independente e para o trabalho, cuja renda familiar per 

capita seja inferior a ¼ do salário mínimo vigente à época do requerimento. 

Nos anos que sucederam a implantação e gestão deste benefício, o fluxo 

nacionalmente estabelecido para requerimento e concessão ficou definido através do decreto 

1744, de 08-12-19954
, que o mesmo deveria ser requerido junto aos Postos de Benefícios do 

Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, ou entidades conveniadas. Ao Setor de Benefícios 

do INSS competia receber, analisar e inserir em sistemas próprios as informações pessoais e 

de renda, tanto do requerente quanto de seu grupo familiar, a partir da documentação 

apresentada. 

Concomitante a protocolização documental, a comprovação da deficiência 

ocorria mediante avaliação e laudo expedido por serviço do Sistema Único de Saúde - SUS 

ou do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, onde o profissional da área médica e o 

 
 

 
4 Revogado pelo Decreto 6214 de 26-09-2007 
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profissional da área terapêutica ou educacional realizavam a avaliação a partir de critérios 

amplos, observando a relação das situações a qual a pessoa com deficiência teria direito 

ao BPC, destacando que os mesmos não deveriam restringir-se somente ao 

discriminado no documento. Alterações foram efetuadas posteriormente nos formulários de 

avaliação da incapacidade, sendo incluído um acróstico, para uso facultativo do profissional. 

De acordo com texto contido no material elaborado pelo Instituto BRASIL 

(2009) sobre o novo modelo de avaliação social, a avaliação descrita no parágrafo anterior 

era caracterizada pela ausência de uniformização e critérios objetivos para análise de 

incapacidade para a vida independente e para o trabalho, e inexistência de uma metodologia 

para classificação de deficiências e avaliação de incapacidade. Esses aspectos associados a 

uma evolução conceitual e legislativa no que se refere à pessoa com deficiência propiciaram 

o surgimento de diversos movimentos que reivindicavam mudanças no modelo de avaliação 

até então estabelecido. 

Como resposta a tais manifestações, em 15-05-2005 foi emitida pelo Ministério 

da Previdência Social em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome, a Portaria n. 001 que criou um Grupo de Trabalho Interministerial – GTI para análise 

das reivindicações, debates e elaboração de material condizente com as necessidades da 

atual conjuntura Após inúmeras pesquisas e estudos, inclusive em âmbito internacional, e 

fundamentados nos parâmetros estabelecidos pela Classificação Internacional de 

Funcionalidade, incapacidade e Saúde (CIF) da Organização Mundial da Saúde, foi proposto 

por este grupo um novo modelo de avaliação da deficiência e do grau de incapacidade, que 

deveria ser utilizado para concessão, manutenção e revisão do BPC, composto por uma 

avaliação social e médico-pericial de forma integrada, visando ampliar o conceito de 

incapacidade e pessoa com deficiência. A concretização deste novo modelo culminou em um 

instrumento que desde julho de 2009 passou a ser utilizado pelos profissionais avaliadores do 

processo, isto é, assistente social e médico perito. 

É inegável o avanço no conceito de deficiência, principalmente com a inclusão 

da avaliação que pressupõe uma análise para além do aspecto físico. Porém, após cerca de 

três anos desde que o modelo de avaliação conjunta foi implantado há algumas considerações 

pertinentes de reflexão, pois podem estar ligadas às mudanças dos processos de trabalho 

que ocorrem no contexto do capital o que influencia diretamente o trabalho do assistente social 

e da sociedade no acesso ao direito previsto em Lei. 

Preliminarmente é preciso compreender como se caracteriza o instrumento 

referido aqui. Trata-se de um formulário, análogo a um questionário, cuja primeira parte é 

composta pelos dados pessoais do requerente, que foram previamente inseridas no sistema 

por um servidor administrativo. Em um segundo espaço, há um campo para descrição sucinta 

da historia social do requerente, e em seguida dois componentes principais: Atividades e 
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Participação e Fatores Ambientais. Cada um possui domínios e respectivas unidades de 

análise em forma de perguntas previamente definidas. 

Cada item deve ser avaliado pelo profissional, que deve qualifica-lo como: no 

caso dos fatores ambientais, em nenhuma barreira, barreira leve, barreira moderada, barreira 

grave ou completa; no caso de atividades e participação – nenhuma dificuldade, dificuldade 

leve, dificuldade moderada, dificuldade grave ou dificuldade completa. 

Após o preenchimento da historia social, pontuação de cada domínio e 

respectivas unidades, ao final contém dois campos: um para descrever as intervenções do 

serviço social e outra para observações do avaliador. Ao final, obtém-se um resultado parcial 

do domínio, referente a participação social e o valor final dos fatores ambientais que podem 

ser: Nenhum, Leve, Moderado, Grave ou Completa. 

O perito médico, do mesmo modo realizará sua avaliação que inclui descrever 

a história clínica, também de forma sucinta, detalhar os achados no exame físico, definir o 

diagnóstico e assinalar, assim como o assistente social, nos campos próprios das unidades 

de classificação dos domínios das funções do corpo e atividades e participação. 

Um dos avanços deste modelo é a possibilidade de uma analise 

contextualizada da incapacidade, pois concluída a avaliação social o instrumento estará 

disponível para o perito médico, que iniciará a avaliação médica após a visualização do 

formulário do assistente social, possibilitando a ampliação da análise da doença para além do 

físico, trazendo a importância do de um novo modelo. 

Ao final, o sistema faz uma análise estatística, que foi pré-programada, e dá o 

resultado parcial do domínio referente a participação social e o valor final dos fatores 

ambientais que podem ser: Nenhum, Leve, Moderado, Grave ou Completa. Finalizada a parte 

do assistente social, este agenda a perícia médica do requerente, o qual passará pela 

avaliação médica pericial. 

Concernente ao resultado da avaliação, em que as limitações - na atividade, e 

restrições na participação, somam-se em reconhecimento a existência ou não da 

incapacidade para vida independente e para o trabalho a partir de diferentes dimensões de 

saúde e ainda da relação desta com o território vivido5 há evidente alteração. Tal alteração 

ocorre pelo fato de benefícios que não possuem uma pontuação significativa na pericia 

médica, caso fosse realizado no modelo anterior onde não era considerado o resultado da 

interação entre a pessoa com deficiência e as barreiras ambientais e de atitudes, e 

dependessem somente desta, seriam indeferidos, passaram a ser deferidos com o novo 

 
 

 
5 O conceito de territorio vivido é utilizado por Silveira (2007), e esta afirma que território vivido expressa uma realidade social 
particular relacionada a uma realidade geral com seus determinantes ideopoliticos, sociais, econômicos e culturais, explicitando 

as necessidades sociais. 
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modelo devido à combinação entre a avaliação social e médica, descaracterizando, em 

algumas combinações, a prevalência restrita da avaliação médica como determinante da 

condição de saúde do requerente. Pois, entende-se que há uma multiplicidade de fatores que 

envolvem o conceito de saúde. 

É importante deixar muito claro, que é reconhecido o esforço e luta daqueles 

profissionais que fizeram parte da elaboração deste instrumento, o qual propiciou o avanço 

da concepção da deficiência e a retomada do serviço social dentro da estrutura providenciaria. 

Entretanto, como todo processo imbuído de historicidade, há situações que inquietam e 

merecem ser pensadas, e, portanto que serão problematizadas aqui. 

Durante a entrevista e avaliação do assistente social caracteriza-se a condição 

de vulnerabilidade social do requerente e de sua família, pelos diversos aspectos avaliados 

nos componentes do formulário, ou por apenas um aspecto, mas que seja suficientemente 

capaz de determinar barreiras à vida da pessoa com deficiência. Entretanto a somatória dos 

itens do instrumento, que foi criado para obter resultados através de um cálculo estatístico, é 

que vai prevalecer, isto é, a riqueza de complexidades da realidade social é quantificada e 

determinada a partir de uma equação matemática predeterminada. Ainda que a argumentação 

quanto ao uso do formulário de avaliação seja que a conclusão quanto ao deferimento ou 

indeferimento do beneficio é atribuição dos técnicos avaliadores (perito médico e assistente 

social),a combinação dos componentes será determinante e, ao final, o resultado alcançado 

pode não ser o que se considera mais adequado à situação atendida, ficando a avaliação 

social prejudicada. 

Em outras palavras o que se observa na prática profissional é que a realidade 

social é muito mais rica e complexa do que os limites estabelecidos pelo instrumento o qual 

não contempla todas as situações abordadas cotidianamente, pois ao contrário, reduz o que 

é qualitativo a mero indicador quantitativo. E o assistente social, enquanto profissional 

competente para emitir parecer sobre a matéria, apesar de ser concebido em lei como 

profissional ―autônomo‖, não pode escolher seu próprio instrumento de avaliação e nem dar 

seu parecer final sobre determinada situação. 

O pensamento, de acordo com Wolf (2009), é difícil de ser capturado por uma 

sistema de informação que recrie todas as etapas deste complexo processo que envolve 

reflexão, síntese e contexto. Entretanto, assim como outras etapas dos processos de trabalho, 

ele também foi informatizado e colocado sob a forma quantificável, de dados, possibilitando 

que valiosas etapas do processo de trabalho sejam simplificadas ou até mesmo descartadas, 

já que os sistemas de informação não são capazes de englobar toda a complexidade do 

pensamento humano. Trata-se de um processo que conduz à humanização da máquina e a 

transformação do homem apenas em seu auxiliar garantindo ao empregador maior controle 

sobre  o  processo de trabalho.  A  partir  disso e das  considerações já feitas  com relação a 
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avaliação social podemos inferir que o assistente social também tem sido submetido a este 

processo em algumas competências profissionais, principalmente quando o resultado de uma 

avaliação social passa a ser determinado por um software. 

Acrescentando ainda as palavras de Huws (p.34, 2011), a racionalização 

conduz os processos de trabalho cada vez à uma simplificação, ou seja, a mera ― (...) 

aplicação de um questionário padrão com critérios padrão embutidos, no qual a decisão é 

efetivamente tomada por um programa de computador‖. 

A partir de tudo que fora exposto aqui chegamos a um momento de diversas 

indagações: Porque o maior beneficio de transferência de renda da política de Seguridade 

Social depende de um sistema padrão que na maioria das vezes limita a decisão do aplicador? 

Porque não se constrói parâmetros norteadores que apenas indiquem os caminhos que o 

profissional pode seguir, sendo que ao final ele mesmo possa qualificar a situação de acordo 

com sua capacidade técnica? 

Neste contexto cabe a descrição de Marx, sobre o modo capitalista de 

produção como um processo de sucção do trabalho vivo pelo trabalho morto, em que o 

trabalho passado, já definitivamente organizado e tornado propriedade do capital, determinam 

o presente, restringindo assim, sua autonomia e, por conseguinte, toda a diversidade e 

criatividades próprias da atividade humana. 

Marx à época tratava do operário industrial, que tinha sua criatividade limitada 

pela máquina, mas é possível transpor esta ideia para a discussão presente, quando 

pensamos que o trabalho já definitivamente organizado e tornado propriedade do capital – 

que na nossa reflexão pode ser entendido como as combinações estatísticas já criadas 

anteriormente – é o que determina o trabalho presente, destituindo o profissional – leia-se 

trabalhador – de autonomia e criatividade neste processo. 

E, por mais que, em tese6, possamos utilizar os instrumentos e técnicas de 

estudo, visita domiciliar, busca de informações com outros profissionais ou instituições de 

atendimento, no fim, se os qualificadores não atingirem as combinações de pontos 

necessárias, o benefício não é concedido. 

É possível inferir que, ainda que, as conquista sejam inegáveis, quanto à 

ampliação dos critérios de acesso ao benefício de prestação continuada, de outro, por  parte 

 
 

 
6 Há que se levar em consideração que há dificuldades em usar instrumentos além da entrevista de avaliação social, pois há 
limitações dadas por um dos instrumentos de gerenciamento criado nos últimos anos: O agendamento eletrônico. Por mais que 
tenha trazido maior organização e possibilidade do usuário agendar previamente o serviço desejado, este tem sido também um 
instrumento de controle. Como sabemos em alguns locais de trabalho os assistentes sociais são solicitados para contribuir na 
definição da agenda de atendimento. Mas em sua grande maioria, são os próprios gestores das Agências da Previdência Social, 
ou até mesmo das Gerências Executivas, que determinam como o trabalho do profissional será realizado a partir das demandas 
que eles consideram prioritárias à instituição, impedindo que os profissionais tenham liberdade de definir o modo como executa 
seu trabalho durante a jornada laboral. 
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do Estado, houve o atendimento a demanda, porém de forma a manter o controle sobre a 

concessão, de modo que uniformizar seja sinônimo de engessar a atuação profissional. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fica evidente que a evolução da maquinaria, através da criação das novas 

tecnologias de informação e comunicação, enquanto propriedade do capital, são utilizadas 

como ferramentas para controle do trabalho humano, seja ele do setor privado ou publico, em 

busca de manter as premissas do sistema capitalista. 

Para que isso seja colocado em prática, as políticas neoliberais tem sido 

vorazmente implementada em nosso cotidiano, e assim, bombardeados pela urgência em 

atender as necessidades mais imediatas, ficamos compelidos a aceitar um instrumento de 

controle, do trabalho e do direito ao acesso ao benefício, como algo natural e necessário. A 

naturalização do processo, como única alternativa possível, leva os profissionais a colocarem 

se como incapazes de avaliar as condições socioeconômicas e suas relações sociais em 

correlação com a deficiência. Para contribuir com tal reflexão, reportemo-nos a Faleiros 

(p. 757, 2011): 

As demandas sociais hoje são analisadas no contexto da estruturação sociopolítica e 
econômica do saber profissional e das significações e expressões dos sujeitos em 
relação com sua diversidade, suas trajetórias, seus sofrimentos, exigindo do 
profissional que não só as tome em consideração, mas as articule com os direitos, 
procedimentos/instrumentos, bem como com as dimensões singulares e particulares 
das relações (…) em relação as determinações mais gerais. (…) trata se de um 
processo complexo de mediações politicas (…) nessas mediações estão implicadas 
as relações de poder e processos de trabalho nas instituições, onde se exige o 
deciframento critico pela relação estrutura / conjuntura/situação e pela relação 
teoria/pratica/valores/movimentos profissionais e sociais/sujeitos em relação. 

Além do mais, alguns discursos, que descaracterizam o assistente social 

enquanto trabalhador, levam ao esquecimento de que estamos sujeitos as mesmas 

ferramentas que os demais trabalhadores e não imunes ao controle, exploração e a 

mercadorização do trabalho que se faz presente no atual contexto de crise do neoliberalismo, 

que pode se materializar em um simples formulário, tal como o do BPC. 

É preciso, portanto estar atento, e não deixar que esta lógica da crise, de 

atendimento ao imediato, de aceitação às inovações tecnológicas apenas enquanto melhora 

na eficiência do serviço prestado, passem despercebidos pela prática profissional. É 

necessário refletir a essência dos fenômenos e fazer as devidas mediações não somente do 

cenário institucional, mas também mundial, sobre as tendências que o capital tem colocado 

em prática para obter, de forma passiva, as condições necessárias à perpetuação do sistema. 
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