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Resumo: Objetivando refletir as condições de trabalho do Assistente Social na 
contemporaneidade foi realizado um estudo teórico acerca da categoria trabalho e das 
transformações ocorridas na sociedade capitalista vigente, seus impactos no mundo do 
trabalho, nas relações sociais, no Serviço Social, no exercício profissional e suas condições 
de trabalho. Reconhecendo o Assistente Social enquanto trabalhador assalariado inserido 
num contexto de capitalismo neoliberal espera-se com a realização desse trabalho contribuir 
para a reflexão crítica da categoria, instigando o debate entorno dos limites/dificuldades 
encontradas no trabalho precarizado do assistente social na atualidade, e, da construção de 
possibilidades de enfrentamento a este cenário. 

Palavras-chave: Trabalho; Condições de trabalho; Assistente 
Social. 

 
Abstract: Order to reflect the working conditions of the social worker in contemporary times 
was carried out a theoretical study of the working class and the changes taking place in the 
current capitalist society, its impact on the world of work, in social relationships, in social 
work, professional practice and its conditions of work. Recognizing the social worker as an 
employed person inserted in a context of neoliberal capitalism is expected to carry out this 
work contribute to critical thinking category, prompting the debate surrounding the limits / 
difficulties encountered in unstable jobs Social Worker at present, and the construction 
coping possibilities in this scenario. 

Key-words: Work; Working conditions; Social Worker. 

1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem por objetivo refletir as relações/condições de trabalho do/a 

Assistente Social dentro da realidade contemporânea, tendo em vista que parte da categoria 

profissional não se reconhece como trabalhador/a assalariado/a, limitando suas reflexões, 

lutas, ações, estudos e pesquisas às classes trabalhadoras, não incorporando os seus 

interesses enquanto pertencente a esta mesma classe explorada. 
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A escolha do tema foi motivada pela curiosidade científica de aprofundar o 

conhecimento acerca da condição de trabalhador/a assalariado/a do assistente social 

associada a inquietação de saber como são efetivadas as propostas profissionais perante a 

uma realidade tão complexa e contraditória, considerando que o mercado de trabalho, 

dentre outros fatores, muitas vezes, dificultam e/ou impossibilitam seus trabalhadores de 

colocarem em prática suas potencialidades, deixando-os submissos e à mercê do sistema 

econômico vigente. 

Nesse sentido, este estudo visa contribuir para o debate crítico e competente da 

categoria profissional, bem como construções de pesquisas e estudos acerca das 

conflitantes relações/condições de trabalho do/a assistente social no atual estágio do 

capitalismo, as quais são vistas como possibilidades de reflexão e ação coletiva perante as 

violações de seus direitos o que reflete em seu trabalho profissional.  

O trabalho realizou-se por meio de um estudo teórico, utilizando a pesquisa 

bibliográfica, buscando referenciais teóricos específicos para alcançar o objetivo proposto. 

Segundo Barros e Lehfeld (2002, p. 34), a pesquisa bibliográfica “é de grande valia e 

eficácia ao pesquisador porque ela permite obter conhecimentos já catalogados”, como 

livros de diversos autores, jornais, revistas, publicações periódicas, impressos diversos, 

artigos científicos, internet, entre outros. 

2. TRANSFORMAÇÕES SOCIETÁRIAS E O MUNDO DO TRABALHO 

As transformações societárias ocorridas a partir do final do século XX impactaram 

fortemente o chamado “mundo do trabalho”, redefiniram o papel do Estado, provocando 

mudanças significativas na relação capital-trabalho, no modo de organização e gestão da 

força de trabalho, repercutindo intensamente nas diversas categorias profissionais, dentre 

elas o Serviço Social (NETTO, 1996). 

    O Serviço Social tem sua gênese na sociedade capitalista, como forma de 

respostas, de enfrentamento às expressões da questão social derivada da contraditória 

relação capital-trabalho. A partir da década de 1980, passa a ser compreendido como “uma 

especialização do trabalho, uma profissão particular inscrita na divisão social e técnica do 

trabalho coletivo na sociedade.” (IAMAMOTO, 2015, p. 22). 

    Inserido neste contexto, é regulamentado como profissão liberal, tendo assim, o 

assistente social, uma “relativa autonomia” (IAMAMOTO, 2015) em sua intervenção 
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profissional, limitada pelas instituições empregadoras que compram sua força de trabalho 

em troca de um salário, detentoras dos meios e instrumentos necessários para a realização 

de sua prática. 

   Ao que Iamamoto (2015) salienta:  

[...] ao vender sua força de trabalho em troca de salário o profissional entrega o seu 
valor de uso, ou o direito de consumi-lo durante a jornada estabelecida [...] é no 
limite dessas condições que se materializa a autonomia do profissional na condução 
de suas ações (na definição de prioridades e das formas de execução), decorrente 
da natureza de seu tipo de especialização, uma vez que atua junto a indivíduos 
sociais.  

    Assim, compreendemos o assistente social como um trabalhador(a) assalariado(a) 

de instituições públicas e privadas, inserido na divisão social e técnica do trabalho, 

integrante no processo de produção e reprodução das relações sociais na sociedade 

capitalista neoliberal (IAMAMOTO, 2015). Refletir e compreender as condições de trabalho a 

que estão submetidos na atualidade, requer colocá-los como partícipes desse processo, o 

qual interfere de maneira decisiva nas relações de trabalho e modos de vida social.  

    Nesse sentido, a intervenção profissional é uma relação complexa, contraditória e 

conflitante, desencadeada em um espaço social delimitado, tendo em vista que o assistente 

social mediatiza através de sua ação profissional a relação antagônica capital/trabalho 

atendendo a diferentes interesses, conforme afirma Guerra: 

Pela estrutura da própria sociedade na qual o assistente social intervém, pela 
dinâmica, pelos interesses, objetivos, metas, finalidades das instituições (sejam 
públicas ou privadas), lócus do trabalho profissional, os limites institucionais ficam 
evidentes. De outro lado, a profissão também recebe um mandato das classes 
subalternizadas que reclamam o atendimento de suas necessidades, resultado do 
seu nível de organização social, o que faz as instituições sociais (contratantes dos 
assistentes sociais) incorporarem, em alguma medida, tais necessidades e 
tomarem-nas como demandas institucionais a serem atendidas pelo assistente 
social [...] (GUERRA, 2009, p. 81, grifo do autor).  

Entender as relações e condições de trabalho do assistente social na 

contemporaneidade supõe pensá-lo como parte integrante da classe trabalhadora, como 

vendedor de sua força de trabalho em troca de um salário, “submetido aos dilemas e 

constrangimentos comuns a todos os trabalhadores assalariados”, dessa maneira “implica 

ultrapassar a visão liberal que apreende a prática do assistente social a partir de uma 

relação dual e individual entre o profissional e os sujeitos aos quais presta serviços”. 

(RAICHELIS, 2011, p. 426). 
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Deste modo, sua formação universitária, prática cotidiana, demandas profissionais, 

mercado de trabalho, relações e condições de trabalho vivenciadas estão estritamente 

vinculadas às transformações ocorridas no interior da sociedade do capital enquanto 

sistema econômico vigente. 

    No capitalismo, a reprodução da sociedade é baseada na exploração do homem 

pelo homem, o trabalho perde seu caráter de centralidade na vida humana, de 

transformador da natureza em objetos de sua necessidade, fundante do ser social, 

passando a ser mero instrumento de exploração, dominação e acúmulo de riquezas pela 

classe dominante e fonte única de sobrevivência da classe trabalhadora sob a lógica do 

capital. (LESSA, 1999, p.29). 

    Para Marx apud Antunes (2010, p. 126) o trabalho no capitalismo é: 

[...] degradado e aviltado. Torna-se estranhado. O que deveria se constituir na 
finalidade básica do ser social – a sua realização no e pelo trabalho – é pervertido e 
depauperado. O processo de trabalho se converte em meio de subsistência. A força 
de trabalho torna-se, com tudo, uma mercadoria, cuja finalidade vem a ser a 
produção de mercadorias. O que deveria ser a forma de realização do indivíduo 
reduz-se à única possibilidade do despossuído. (MARX apud ANTUNES, 2010, 
p.126). 

    O trabalho nessa relação de assalariamento e mercantilização surge como mero 

valor de troca, torna-se coisificado, alienado, estranho a quem o produziu, de forma 

funcional ao capital, como processo de valorização do mesmo. 

    Conforme salientam Benevides e Lima (2014, p. 59): 

Nessa dinâmica, não é o trabalhador quem usa as condições de trabalho, mas são 
as condições de trabalho que usam o trabalhador. E esse processo, por sua vez, 
institui e ratifica a relação desigual entre capital e trabalho, fonte de exploração e 
subalternização da classe trabalhadora. (BENEVIDES; LIMA, 2014, p.59). 

    Para Antunes (2011, p. 406), “o mundo do capital, desde sua gênese, estampou 

um claro sentido destrutivo em relação ao trabalho”, entretanto, no capitalismo 

contemporâneo essa tendência destrutiva tem se firmado e intensificado principalmente a 

partir das mudanças societárias ocorridas no final da década de 1970, desencadeadas pela 

crise do modelo de expansão capitalista e pela instauração do processo de reestruturação 

produtiva como tentativa de resposta à crise estrutural do capital. 

    Assim, o padrão fordista de produção, vigente desde o segundo pós-guerra, 

responsável pela expansão do capitalismo pelo mundo, a chamada “Globalização” (IANNI, 

2010, p. 11), entra em declínio no final da década de 1970, quando há uma forte diminuição 
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do ritmo de crescimento e queda das taxas de lucro esgotando-se a “onda longa de 

expansão econômica” a qual é substituída por uma “onda longa recessiva” (NETTO; BRAZ, 

2009, p. 213), chegando ao fim o rígido padrão de acumulação e os chamados “anos 

dourados” do capitalismo mundial. (NETTO; BRAZ, 2009, p. 212). 

    Neste sentido, a reestruturação da produção surge como “resposta” ao período de 

crise e recessão do capital, sendo um “processo de reorganização político-ideológica e 

econômica [...] objetivando a recomposição dos patamares anteriores, ou seja, a 

manutenção e expansão do sistema”. (GRAVE, 2002, p.79).  

     Ao que Silva (2009, p.19) nos esclarece: 

A reestruturação produtiva teve como diretriz a reorganização do papel das forças 
produtivas na recomposição do ciclo de reprodução do capital, na esfera da 
produção e das relações sociais. Foi a estratégia fundamental na determinação das 
mudanças no mundo do trabalho, cujas manifestações se traduzem, principalmente: 
em um novo modo de organizar a produção, baseado em métodos e processos de 
trabalho sustentados na automação de base microeletrônica; em novas formas de 
gestão da força de trabalho, direcionadas para a busca da conciliação de classes; na 
diminuição da criação e oferta de postos de trabalho e em relação a condições de 
trabalho precarizadas, fundadas na desregulamentação dos direitos conquistados 
pelos trabalhadores [...] (SILVA, 2009, p. 19).  

    Essas alterações advindas do enfrentamento do capital à sua crise estrutural, 

consubstanciada no processo de reestruturação produtiva, deu início a um novo modo de 

produção e acumulação capitalista, o modelo japonês toyotista, pautado na acumulação 

flexível e na ideologia neoliberal de um Estado mínimo de proteção social “em prol do 

mercado, que se constitui no melhor e mais eficiente mecanismo de alocação de recursos”. 

(GRAVE, 2002, p.96). 

    De acordo com Antunes (2010, p.43) o neoliberalismo é “regido pelo mundo do 

mercado”, onde são incentivadas “as privatizações e as desregulamentações de todo tipo, 

da economia às relações trabalhistas, do mundo financeiro às leis fiscais”.  

    O processo de flexibilização do trabalho e dos direitos sociais daí derivados, 

associados a diversas formas de precarização trabalho acarreta profundas e drásticas 

modificações no mundo do trabalho e, consequentemente na classe trabalhadora atingindo 

não apenas sua materialidade, mas também “a sua forma de ser”. 

    Desta maneira, podemos dizer que a classe trabalhadora assalariada neste 

contexto de mudanças é atingida de modo objetivo no que diz respeito à condição trabalho, 

salário e emprego e, sobretudo, subjetivamente sendo a sua consciência de classe também 
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afetada, ficando a mercê dos interesses do capital, com sua capacidade de organização e 

mobilização sindical enfraquecida/comprometida. 

    Frente a esta fragmentação da classe trabalhadora e sob a ótica da organização 

do trabalho em moldes flexíveis Antunes (2010, p. 70), destaca a existência de dois grupos 

no interior da própria classe trabalhadora, os “estáveis” constituídos por aqueles que 

possuem vínculos trabalhistas formais e os “precarizados” formados pelos excluídos do 

mercado de trabalho de formal, vinculados às formas de subemprego e formas de trabalhos 

precários.  

    A este contexto soma-se ainda a terceirização do trabalho, as subcontratações, os 

trabalhos parciais, temporários, atrelados à “economia informal” (ANTUNES, 2010, p.49), 

bem como as reduções de postos de trabalho advindas do desenvolvimento tecnológico, da 

robótica, da automação e da microeletrônica, da substituição de trabalho vivo por trabalho 

morto o que contribui para o desemprego estrutural. 

    O ideário neoliberal, com seu Estado mínimo de proteção social pressupõe a 

desregulamentação dos direitos sociais adquiridos pela classe trabalhadora, utilizando de 

políticas sociais “focalistas, pontuais, compensatórias, sem orçamento suficiente, sempre 

voltadas para atender os setores mais vulneráveis da população” (GRAVE, 2002, p.98), 

além de transferir boa parte dos serviços referentes as políticas sociais para a sociedade 

civil organizada com a constituição do Terceiro Setor, isentando-se de sua responsabilidade 

social. 

    Para Iamamoto (2015, p.197) a implementação das políticas neoliberais e suas 

determinações nas ações do Estado vigoram na “subordinação dos direitos sociais à lógica 

orçamentária, a política social à política econômica e subverte o preceito de constitucional”. 

     Assim, as transformações ocorridas na sociedade, no mundo do trabalho e na 

Reforma do Estado, em escala mundial, por meio da globalização econômica e financeira, 

repercutiram e impactaram o Serviço Social como um todo. 

    Desta forma, entendendo o Serviço Social como uma especialização do trabalho 

coletivo, inserido na divisão social e técnica do trabalho, partícipe do processo de produção 

e reprodução do capital, sendo o assistente social um trabalhador assalariado, que vende 

sua força de trabalho, “submetido aos dilemas e constrangimentos comuns a todos os 

trabalhadores assalariados”, (RAICHELIS, 2011, p.426) sendo assim, igualmente atingido 
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pelos efeitos da reestruturação produtiva e das consequentes exploração e precarização do 

trabalho, conforme afirma Raichelis (2011, p.422): 

Essa dinâmica de flexibilização/precarização atinge também o trabalho do assistente 
social, nos diferentes espaços institucionais em que se realiza, pela insegurança do 
emprego, precárias formas de contratação, intensificação do trabalho, aviltamento 
dos salários, pressão pelo aumento da produtividade e de resultados imediatos, 
ausência de horizontes profissionais de mais longo prazo, falta de perspectivas de 
progressão e ascensão na carreira, ausência de políticas de capacitação 
profissional. (RAICHELIS, 2011, p.422). 

De acordo com Benevides e Lima (2014, p. 66) “a preocupação em reduzir os custos 

sociais que envolvem o trabalho, vem acarretando transformações no processo de 

organização e gestão do trabalho profissional”, de maneira que os modos e relações de 

trabalho nos quais os assistentes sociais se encontram inseridos “produzem vínculos 

trabalhistas precários, desregulamentados e consequentemente isentos de proteção aos 

direitos sociais constitucionalmente garantidos” (BENEVIDES; LIMA, 2014, p. 67), que não 

asseguram condições técnicas e éticas de trabalho, conforme estabelecido nas 

regulamentações profissionais, a Lei nº 8662/1993, o Código de Ética Profissional e a 

Resolução CFESS nº 493, de 21 de agosto de 2006 (BOSCHETTI, 2011, p. 562). 

    Observa-se que os impactos advindos das alterações no mundo do trabalho 

recaem sobre a atuação profissional de diferentes maneiras, dependendo de quem for a 

instituição empregadora, em geral, representadas pelo Estado, ONGs, organismos de 

representação pública, empresas e entidades filantrópicas. Todavia, cada uma em sua 

particularidade apresenta mecanismos de intensificação e exploração do trabalho do 

assistente social (BENEVIDES; LIMA, 2014, p. 67).     

    Boschetti (2011, p. 562) destaca as instituições empregadoras onde há a maior 

incidência de condições precárias de trabalho, compostas pela Política de Assistência Social 

(SUAS), ONGs e no sistema jurídico, nesses locais a não realização de concursos públicos 

de acordo com as demandas do trabalho tem levado à precarização, à terceirização do 

trabalho, “à superexploração da força de trabalho, à inserção dos(as) profissionais em dois 

ou três campos de atuação com contratos precários, temporários, o que tem causado 

adoecimento físico e mental”. 

    A redefinição do papel do Estado no âmbito das políticas públicas sociais resultou 

na transferência de responsabilidade do Estado para a sociedade civil organizada, pautado 

no ideário neoliberal passou a terceirizar a execução das políticas e serviços prestados para 
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as organizações não governamentais (ONGs). Dessa forma, “no campo da execução das 

políticas vem firmando-se contratos e parcerias através de convênios entre Estados e 

organizações do Terceiro Setor” (BENEVIDES; LIMA, 2014, p. 68).      

    Ao que Raichelis (2011, p. 431) complementa: 

No âmbito do Serviço Social, intensificam-se os processos de terceirização, de 
subcontratação de serviços individuais dos assistentes sociais por parte de 
empresas de serviços ou de assessoria (empresas do eu sozinho ou PJs), de 
“cooperativas” de trabalhadores, na prestação de serviços aos governos e 
organizações não governamentais, acenando para o exercício profissional privado 
(autônomo), temporário, por projeto, por tarefa, em função das novas formas de 
gestão das políticas sociais.  

      A terceirização é uma das principais formas de flexibilização do trabalho, 

“mediante a transferência da atividade de um „primeiro‟ – que deveria se responsabilizar 

pela relação empregatícia – para um „terceiro‟, liberando, assim o grande capital dos 

encargos trabalhistas” (FRANCO, DRUCK E SELIGMAN-SILVA, 2010,  p. 233 apud 

RAICHELIS, 2011, p. 432).  

    Influencia na dimensão coletiva da profissão ao dividir a categoria em “efetivos” e 

“contratados”, separando os membros de uma mesma classe pelos distintos modos de 

inserção no mercado de trabalho, implementando um abismo social no interior da profissão, 

onde os profissionais perdem sua identidade de classe, não mais se identificando como 

sujeitos pertencentes a mesma realidade e projeto societário, que visa a construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

    Assim, a terceirização, além de repercutir diretamente nas relações de trabalho 

subcontratado, produz efeitos drásticos para o trabalho social, pois: 

a) Desconfigura o significado e a amplitude do trabalho técnico realizado pelos 
assistentes sociais e demais trabalhadores sociais; b) Desloca as relações entre a 
população, suas formas de representação e a gestão governamental, pela 
intermediação de empresas e organizações contratadas; c) Subordina as ações 
desenvolvidas a prazos contratuais e aos recursos financeiros definidos, implicando 
descontinuidades, rompimento de vínculos com usuário, descrédito da população 
para com as ações públicas; d) Realiza uma cisão entre prestação de serviço e 
direito, pois o que preside o trabalho não é a lógica pública, obscurecendo-se a 
responsabilidade do Estado perante seus cidadãos, comprimindo ainda mais as 
possibilidades de inscrever as ações públicas no campo do direito. (RAICHELIS, 
2011, p.432). 

No que diz respeito ao mercado de trabalho do assistente social a reestruturação 

produtiva o atinge de maneira bilateral, reduzindo e/ou alterando postos de trabalho em 

alguns setores, bem como, ampliando outros campos, como ocorre com as políticas de 
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seguridade social, “com destaque para a política de assistência social, principalmente no 

âmbito municipal, em função das novas e intensas demandas aos municípios decorrentes 

da descentralização dos serviços sociais públicos” (RAICHELIS, 2011, p. 431).  

    A incorporação de novas tecnologias ao Serviço Social intensifica o processo do 

trabalho de forma gradativa e quase imperceptível, principalmente para os trabalhadores da 

esfera social, desencadeando o afastamento do profissional do trabalho direto com a 

população, com a inserção de atividades burocráticas e repetitivas, tendo como exemplo o 

preenchimento de formulários e a realização de cadastramentos da população, que não 

agregam de conhecimento, nem possibilita a reflexão sobre os dados (RAICHELIS, 2011, p. 

433).   

    Deste modo, fragiliza “o trabalho direto com segmentos populares em processos 

de mobilização e organização, e o desenvolvimento de trabalho socioeducativo numa 

perspectiva emancipatória” (RAICHELIS, 2011, p. 433). 

    As transformações que afetam o mundo do trabalho tem impacto direto nas ações 

do Estado e nas políticas sociais, “desencadeando novas requisições, demandas e 

possibilidades ao trabalho do assistente social no âmbito das políticas sociais”. (RAICHELIS, 

2011, p. 434), ao mesmo tempo em que implementa e intensifica  a precarização das 

condições em que esse trabalho se efetiva, concebendo o/a assistente social  como um 

trabalhador/a assalariado, subordinado a processos de alienação, restrição de sua 

autonomia técnica e intensificação do trabalho a que estão sujeitos dentro da sociedade 

capitalista. 

    Esse processo complexo e contraditório do cotidiano do trabalho do assistente 

social, permeado de desafios, resultantes de todas as mudanças já citadas, bem como, da 

impossibilidade de exercer plenamente sua ética profissional no ato de sua intervenção, a 

qual é delimitada pelos seus empregadores conforme seus interesses e do capital, gera um 

profundo desgaste físico e mental, atingindo assim a vida social e a saúde do trabalhador/a. 

     Ao que Raichelis (2011, p. 434, grifo do autor) explica: 

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

Torna-se, então, urgente a criação de pesquisas com vistas a produzir 

conhecimentos sobre essas circunstâncias de sofrimento do assistente social, “pois é daí 

que poderão resultar subsídios fundamentais para a continuidade das lutas e embasamento 

de novas reivindicações e direitos que particularizem as específicas condições de trabalho 

do assistente social no conjunto da classe trabalhadora” (RAICHELIS, 2011, p. 435). 

São muitos os desafios a serem enfrentados no mundo do trabalho profissional, 

contudo, há de se manter acesa a chama de avançar na luta coletiva através de vários 

espaços “que possam forjar sujeitos capazes de fortalecer os espaços de enfrentamento e 

resistência diante das diferentes formas de o capital subjugar o trabalho vivo a seus 

interesses particularistas de acumulação [...]” (RAICHELIS, 2011, p. 435). De que é exemplo 

a luta pela conquista da jornada de 30 horas de trabalho sem redução salarial, a qual foi 

aprovada em meio a condições desfavoráveis à ampliação de direitos trabalhistas, sendo 

este talvez o movimento político coletivo mais relevante dos últimos anos em busca de 

direitos do assistente social como trabalhador assalariado. (RAICHELIS, 2011, p. 234). 

Esse movimento reforça o poder de luta e negociação frente às instituições 

empregadoras, demonstrando que a dimensão organizativa da profissão tem adotado 

diferentes estratégias coletivas para mobilizar a categoria contra as reformas de exploração 

social. (BENEVIDES; LIMA, 2014, p. 70). 

    Devendo incluir nesta conjuntura a luta pela qualificação e capacitações 

permanentes, bem como a instauração de espaços de estudo coletivo nas instituições 

empregadoras, reflexão sobre o trabalho realizado, pois quanto mais qualificados os 

assistentes sociais estiverem, “menos sujeitos a manipulação e mais preparados para 

enfrentar o assédio moral no trabalho, os jogos de pressões políticas e de cooptação nos 

espaços institucionais” (RAICHELIS, 2011, p. 236) eles estarão. 

    Desta forma, podemos concluir, que a organização coletiva é um instrumento de 

enfrentamento às violações de direito, base das lutas pelas melhorias nas condições do 

trabalho e vida material, fonte de reflexões e estudos na construção de uma prática 

propositiva, que supere as contradições inerentes ao sistema capitalista, consolidando os 

valores e princípios estabelecidos no projeto ético-político da profissão fortalecendo o seu 

compromisso por uma sociedade emancipada.     
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio desse estudo realizou-se algumas reflexões sobre as relações e as 

condições de trabalho do assistente social na sociedade capitalista neoliberal na 

contemporaneidade, sendo estas demasiadamente complexas e contraditórias.   

Transformações ocorridas na sociedade capitalista nas últimas décadas afetaram de 

maneira global a vida em sociedade e o mundo do trabalho, com fortes repercussões no 

interior da classe trabalhadora no que diz respeito às condições e relações de trabalho.  

Dentro desse contexto deve-se reconhecer o/a assistente social enquanto 

trabalhador/a assalariado, que vende sua força de trabalho em troca de um salário, inserido 

na divisão social e técnica do trabalho, que na sua intervenção cotidiana mediatiza tanto os 

interesses da sociedade do capital e de suas instituições empregadoras quanto os 

interesses da classe trabalhadora. A atuação do assistente social fica condicionada e, 

muitas vezes, limitada pelas condições das instituições empregadoras o que pode tanto 

delimitar quanto possibilitar a sua prática, dependendo da postura crítica do profissional. 

Entretanto, devido à alienação do trabalho assalariado, por vezes foge a grande 

parte da categoria profissional, identificar-se como trabalhador assalariado incluso em todo 

este processo de exploração e precarização do trabalho, faltando-lhe refletir sobre quem 

defende os seus interesses e direitos. 

Nesse sentido, considera a importância deste estudo em problematizar esta questão 

visando ampliar o debate acerca das relações e condições do/a assistente social como 

trabalhador/a assalariado frente às violações de seus direitos, na perspectiva de contribuir 

para o enfrentamento dos desafios postos ao assistente social pela lógica do capital 

neoliberal.  

Desta forma, o presente estudo longe de esgotar esse assunto, serve como ponto de 

partida para novas investigações tendo em vista a dinâmica da sociedade e a consequente 

atualização do conhecimento da realidade para uma atuação crítica e competente da 

categoria profissional. 
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