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Resumo:  O presente artigo pretende apresentar a emergência do significado do Serviço
Social, a partir da consolidação do capitalismo monopolista e o processo de alargamento
das funções econômicas  e sociais  do Estado,  principalmente  no que tange às políticas
sociais. Dessa maneira, foi importante situar a profissão no processo do trabalho coletivo
mais  amplo  no que se refere à expansão do setor  de serviços.  Por último,  tece breves
considerações  sobre os  impactos  da reestruturação produtiva  no trabalho do assistente
social e pretende apontar que a tendência à terceirização se apresenta como estratégia de
organização deste trabalho social na área habitacional.
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Abstract: This article aims to present the emergence of the meaning of social work from the
consolidation of monopoly capitalism and the enlargement process of economic and social
functions of the state,  especially  with regard to social  policies.  Thus, it  was important  to
situate the profession in the broader collective work process with regard to the expansion of
the service sector. Finally, weaves brief comments on the impact of corporate restructuring in
the work of social worker and is intended to show that the trend to outsourcing is presented
as an organizing strategy of this social work in the housing area.
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1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho busca captar a emergência do Serviço Social no setor de

serviços, buscando compreender a sua função no capitalismo monopolista, a partir da lógica

da  ação  do  Estado  tanto  na  esfera  econômica  e  nas  políticas  sociais.  Nesse  sentido,

estamos pensando o Serviço Social, a partir da sua inserção no contexto de um trabalho

coletivo  mais  amplo,  compreendendo  que  este  trabalho  social  tem  objeto,  objetivos

institucionais que compreende a ação profissional voltada à reprodução social dos sujeitos

sociais. 

Dessa forma, buscamos compreender como a profissão está sendo impactada com a

reestruturação  produtiva,  mais  especificadamente  no  que  tange  aos  rebatimentos  no

trabalho social na política de habitação brasileira. Assim, veremos como as mudanças no

mundo do trabalho vêm impactando as condições de trabalho dos assistentes sociais com

as  recentes  transformações  realizadas  no  que  tange  a  contratação  deste  trabalho.  O

processo de precarização do trabalho vem atingindo a organização deste trabalho e faz com

que os gestores muncicipais solicitem a terceirização destes serviços sociais. 
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A transferência das ações do Estado para empresas privadas é uma tendência atual

e recorrente nas políticas sociais contemporâneas e se apresenta, na política habitacional,

como  uma  forma  de  precarização  do  trabalho,  acompanhada  com  a  fragmentação  do

mesmo. Esse processo recente tem sido marcado pela fragilidade das relações trabalhistas

nesta campo socioinstitucional, sendo assim também influência na dinâmica de organização

dos trabalhadores na área habitacional.

2. CAPITALISMO  MONOPOLISTA,  EXPANSÃO  DO  SETOR  DE  SERVIÇOS  E  O
SERVIÇO SOCIAL

Considera-se que a “reprodução é a continuidade do processo social de produção”,

porém,  uma  continuidade  que  não  se  reduz  à  mera  repetição  é  uma  continuidade  no

decorrer da qual o processo se renova, se cria e recria de modo peculiar”. (IAMAMOTO,

1996, p. 46). É no bojo deste movimento da reprodução das relações sociais que podemos

compreender a emergência do Serviço Social, que no Brasil se afirma enquanto profissão,

vinculado ao setor público, diante de uma progressiva ampliação do controle e do âmbito da

ação do Estado junto à sociedade civil. (IAMAMOTO, 1996, p. 79)

Pensando a atuação do Assistente Social nos aparelhos estatais, Iamamoto (2008)

afirma que não se pode pensar a profissão no processo de reprodução das relações sociais

independente  das  organizações  institucionais  a  que  se  vincula,  como  se  a  atividade

profissional se encerrasse em si mesma e seus efeitos sociais derivasse, exclusivamente da

atuação do profissional. Portanto, devemos considerar que, sendo integrante dos aparatos

de poder, como uma das categorias profissionais envolvidas na implementação de políticas

sociais,  seu  significado  social  só  pode  ser  compreendido  levando  em  conta  essa

característica. (IAMAMOTO, 2008, p. 79)

Segundo  Netto  (1992),  no  estágio  monopolista,  as  funções  políticas  do  Estado

imbricam-se organicamente com as funções econômicas. Nesse sentido, a ideia do Estado

é garantir os superlucros. O Estado promove a sua inserção como empresário nos setores

básicos  não  rentáveis  (energia  e  matérias-primas);  assume  controle  das  empresas

capitalistas  em  dificuldades  (socialização  das  perdas,  posteriormente  a  reprivatização);

entrega  as  riquezas  construídas  com  fundos  públicos;  fornece  subsídios  imediatos  aos

monopólios  e  a  garantia  explícita  de  lucro  pelo  Estado.  Assume portanto,  uma  função

estratégia  investindo  no  desenvolvimento  das  forças  produtivas,  através  de  planos  e

projetos  de  médio  e  longo  prazos,  organizando  a  economia,  operando  ainda  como

administrador das crises. Sendo assim, como afirma Netto (1992, p. 21; 22) o Estado atua

como  “comitê  da  burguesia”,  propiciando  um  conjunto  de  condições  necessárias  à
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acumulação e valorização do capital monopolista. Como, por exemplo o controle da força de

trabalho. 

Dessa maneira, a atuação do Serviço Social (Mandel, 1985, p. 69) se vincula a um

processo de socialização de procedimentos reconhecidos pelo Estado, através da oferta de

serviços, como agentes executores das políticas públicas.  Sendo assim, se coloca como

demanda dos projetos de intervenção dos profissionais de serviço social, as demandas dos

trabalhadores.

Entende-se que a demanda pelo trabalho do assistente social surge no contexto de

um trabalho coletivo específico, “de uma unidade de serviços que possui objeto e objetivos

institucionais particulares no âmbito daqueles necessários à reprodução social”. (BARBOSA,

CARDOSO,  ALMEIDA,  1998,  p.  122).  Como o  seu  trabalho  está  inserido  na  lógica  da

prestação de serviços, um dos elementos da reestruturação produtiva que também impacta

o  trabalho  dos  assistentes  sociais  é  a  fragmentação  que  está  também  relacionada  ao

processo de precarização das relações de trabalho e mais atualmente com o processo de

terceirização das funções do Estado para com as políticas sociais.  Sendo assim, deve se

destacar que a fragmentação do trabalho afeta diretamente a dimensão de totalidade do

resultado do trabalho do assistente social.

2.1  Reestruturação  produtiva  e  transformações  no  mercado  de  trabalho  dos

Assistentes Sociais na esfera estatal 

Cardoso  e  Francisco  (1999,  p.  21)  salienta  que  o  processo  de  reestruturação

industrial no Brasil durante os anos 1980 foi marcado pelo:

1) ritmo lento de renovação tecnológica dos processos produtivos; 2) manutenção de
características tayloristas/fordistas na organização do trabalho; 3) caráter refratário
das empresas à ingerência dos sindicatos nos planos de modernização das plantas
fabris, incluindo não apenas a aquisição de novos equipamentos, mas também as
técnicas e métodos de organização de trabalho importados do “receiturário” japonês;
4)  sobreposição  dos  investimentos  em  mudanças  técnicas  na  organização  do
processo  de  trabalho  industrial  em  relação  às  transformações  qualitativas  nas
relações  e  condições  de  trabalho;  5)  aplicação  e  resultados  heterogêneos  das
mudanças  técnico-organizacionais  entre  empresas  de  um  mesmo  setor  ou  de
setores distintos; e 6) utilização de novos equipamentos de base microeletronica de
forma integrada aos esquemas rigidos do controle taylorista/fordista da produção
(CARDOSO & FRANCISCO, 1999, p. 21).

Mota e Amaral (1998) salientam que essas mudanças ocorrem tanto na  esfera da

produção (com o “uso de novas tecnologias e consumo da força de trabalho”); na esfera da

circulação (com a “reorganização do mercado consumidor e atividades de marketing e foco

na qualidade dos produtos”)  e na  esfera sócio-política  e institucional que perpassam as
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“novas modalidades de controle do capital sobre o trabalho, exigindo reformas institucionais

e  novos  mecanismos  de  adesão  e  consentimentos  dos  trabalhadores  às  mudanças

exigidas” (ibid). [grifos das autoras].

Essas características que estão no campo das modificações que ocorrem no mundo

do trabalho devido  às  inovações tecnológicas  e reconfiguração do modelo  de produção

toyotista.  Modelo  este  que  fragmenta  o  produto  do  trabalho  e  solicita  um  perfil  de

trabalhador cada vez mais especializado para atender as novas demandas do mercado de

trabalho  também  afetam  as  condições  de  trabalho  dos  assistentes  sociais.  Essas

transformações se referem tanto às condições de trabalho, quanto ao perfil  solicitado pela

instituições que requisitam o seu trabalho e também refletem no resultado do seu trabalho.

Para Costa (2010) “a esfera dos serviços é passível de redefinições em função das

necessidades do processo de acumulação, que modificam as relações entre os diversos

capitais,  nas esferas de produção,  distribuição e circulação”.  Mecanismos e solicitações

estas que são fundamentais à reprodução da força de trabalho (COSTA, 2010, p. 98).

Sendo  assim,  o  trabalho  dos  assistentes  sociais  no  setor  dos  serviços  está

relacionado ao “efeito útil do trabalho enquanto uma ação que se desenvolve numa relação

direta entre produtor (individual ou coletivo) e consumidor.” (COSTA, 2010, p. 98)

Para Costa (2010) as novas formas de combinação do trabalho dos assalariados dos

serviços e dos que atuam no processo material de produção resulta numa nova composição

do  trabalhador  coletivo  e,  portanto,  emergem  novas  formas  de  cooperação  que  estão

ligadas  as  novas  necessidades  coletivas  inerentes  ao  processo  de  expansão  e

diversificação do setor de serviços.

Cesar (2010) levanta uma séria de mudanças de cunho valorativo que requisitam o

trabalho  dos  assistentes  sociais  na  esfera  dos  serviços  conformando  novas  demandas,

atribuições  e  competências  profissionais,  entre  elas  ela  caracteriza  algumas  que

identificamos nas diretrizes da política habitacional brasileira:

O trabalho “educativo”, “moralizador” e “disciplinador”, requisitado para garantir os
níveis  de  produtividade,  atenuar  conflitos,  coibir  insubordinações,  identificar
insatisfações individuais e coletivas e inibir o potencial organizativo e reivinciatório
dos  trabalhadores,  tem  que  sofisticar-se  progressivamente,  afinando-se  com  as
novas técnicas e discursos gerenciais, que apregoam a participação e a colaboração
(CESAR, 2010, p. 138).

Esses novos padrões de trabalho são pautados na introdução de novas tecnologias e

implicam  a  utilização  do  trabalhador  no  gerenciamento  de  seu  trabalho  e  também  no

controle da equipe e sistema (CESAR, 2010).

Neste  sentido,  temos  alterações  no  modo  de  organização  do  trabalho  que

reivindicam este lugar profissional mais educativo, moralizador e fiscalizador para com a

4



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

classe trabalhadora nas políticas sociais contemporâneas.  Neste caso, veremos a diante

como esse processo influi nas ações do trabalho social na habitação.

2.2 Considerações acerca dos impactos da reestruturação produtiva no trabalho do

Assistente Social na política de habitação

Antunes e Druck (2014, p. 13) apontam que “o capitalismo em suas décadas mais

recentes vem apresentando um movimento tendencial em que terceirização, informalidade,

precarização,  materialidade  e  imaterialidade  são  mecanismos  vitais,  tanto  para  a

preservação quanto para a ampliação de sua lógica.” Os autores apontam que apesar da

crise  do  padrão  taylorista/fordista  nos  anos  1960  e  início  de  1970,  acompanhado  ao

processo de reestruturação produtiva e recomposição de forças sociais e hegemônicas, a

era  da  acumulação  flexível articula  um  conjunto  de  elementos  de  continuidade e

descontinuidade  que combina algo novo e formas distintas do padrão de organização do

trabalho anteriores. A lógica empresarial que foi embutida na nova forma de organização do

trabalho  fomentando  o  “trabalho  multifuncional”,  “qualificado”,  “trabalho  polivante”,  numa

lógica horizontalizada no trabalho com definição de “metas”, “resultados” e “competências”.

Essas características estabelecem as formas de gestão e controle da força de trabalho que

são próprias do mundo de trabalho contemporâneo.

Graça Druck (2014) ressalta que no Brasil, a terceirização ela atinge níveis elevados,

ou seja, a organização do trabalho e lógica de gestão da força de trabalho comandada pelo

capital financeiro “exige total flexibilidade em todos os níveis”. Neste sentido, a precarização

atinge  todas  as  dimensões  da  relação  capital-trabalho.  Dessa  forma,  a  pressão  pela

maximização  de  lucros  faz  com  que  haja  a  inserção  de  contratos  e  subconcontratos

temporários para realização de todos os setores das atividades produtivas. A autora salienta

que a epidemia da terceirização atingiu o Brasisl, nas últimas duas décadas, na indústria,

nos  serviços,  agricultura,  no serviço  público,  “generalizando-se também não só para  as

chamadas atividades-meio,  mas também para as atividades fim.” (ANTUNES & DRUCK,

2014, p. 17)

Antunes e Druck (2014) problematizam que estudos do DIESE-CUT (2011) registram

que em 2010 havia 25,5% dos emrpegos formais no Brasil em contratos terceirizados. A

desigualdade  entre  trabalhadores  terceirzados  e  celetistas  é  notória.  Os  setores

terceirizados indicam que o salários dos trabalhadores são 27,1% menor do que os demais

empregados. Essa desigualdade também se refere a extensão da jornada de trabalho e

permanência  no emprego.  Os terceirizados trabalham três horas a mais que os demais

trabalhadores e a permanência no emprego dos terceirizados é 55,5% menor enquanto os

demais traballhadores celetistas.
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Raichelis  indica  que  “as  transformações  estruturais  decorrentes  da  nova  etapa

financeirização  do  capital  atravessam  diferentes  dimensões  da  vida  social,  incidem  nas

relações  e  formas  de  gestão  do  trabalho”.  (RAICHELIS,  2013,  p.  612).  Isso  se  refere

também no que tange a sociabilidade humana, imprimindo novas formas de organização do

Estado,  políticas  públicas  e  dos  sistemas  de  proteção  social,  “alterando  os  critérios  de

distribuição do fundo público e, em consequência, modelando as formas de organização e

prestação dos serviços sociais públicos.” (ibid).

Neste  sentido,  Raichelis  (2013)  afirma  que  a  reconfiguração  do  Estado  combina

formas  de  desregulamentação e  flexibilização do  trabalho  e  dos direitos  sociais,  ajuste

neoliberal,  remercantilização de  bens,  devido  as  crises  cíclicas  do capital.  Embora haja

divergencia entre autores sobre a dinâmica dos Estados de Bem-estar social, todos como

ressalta a autora convergem na “identificação das transformações em curso rumo à redução

da intensidade protetora do Estado e retração de direitos, ressaltando contudo a importância

de  acompanhar  as  expressões  desse  processo  nas  distintas  realidades  nacionais  e

regionais”. (RAICHELIS, 2014, p. 615)

Raichelis (2013) aponta que o fordismo à brasileira combinou um regime de trabalho

com  proteção  com  altos  índices  de  rotatividade  da  força  de  trabalho,  informalidade  e

precariedade no mercado de trabalho no Brasil. No entanto, a precarização no trabalho não

é um fenômeno novo e  está ligado também a formação sociohistórica  brasileira  e sua

história  de  colonização.  Particularmente  no  Brasil,  esse  reconfiguração  no  mundo  do

trabalho se dá no controle e gestão do trabalho vivo e as condições de realização da força

de trabalho,  formas de contratação, modelo de gestão, novas regras de flexibilização no

trabalho  e  diminuição  de custos  da  reprodução  da  força de  trabalho definem os novos

marcos para o que Antunes (2013) e Alves (2013) chama de nova precarização estrutural

do trabalho.  Dal Rosso (2008) indica numa conjuntura de crise capitalista a exigência de

Mais Trabalho!. A autora aponta que acompanha-se as alterações no processo produtivo, a

exigência de polivalência, acúmulo de tarefas, versatilidade e flexibilidade no trabalho.

Raichelis (2013) identifica que o processo de reestruturação produtiva também afeta

os processos de gestão do “não trabalho”, ou seja, da mudança da função da profissão com

as requisições de novas demandas postas ao trabalho. Inclusive, isso ocorre no Serviço

Social, a medida em que a dinâmica institucional transforma a própria natureza profissão de

Serviço Social e pode modificar o caráter interventivo e relacional da profissão. E isso, incide

“na vida dos indivíduos e grupos das classes subalternas, fragilizando a ação direta com

segmentos populares  e o desenvolvimento  de trabalho socioeducativo numa perspectiva

emancipatória.” (RAICHELIS, 2013, p. 624).
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No âmbito do Serviço Social, verifica-se a ampliação de formas de subcontratação
de serviços individuais dos assistentes sociais por parte de empresas de serviços ou
de  assessoria  (empresas  do  eu  sozinhoou  PJs),  de  falsas  cooperativas  de
trabalhadores, na prestação de serviços a governos, especialmente subnacionais, e
organizações não governamentais, acenando para o exercício profissional privado
(autônomo),  temporário,  por  projeto,  por tarefa,  em função das novas formas de
gestão do trabalho (RAICHELIS, 2013, p. 625).

Na habitação social, a precarização é concreta e a terceirização é regulada, sendo

assim, esse modelo de gestão do trabalho social vem se conformando nesta área, a partir

da  execução  do trabalho  social  que “passam a ser  contratados por  meio  de processos

licitatórios de que participam escritórios e empresas gerenciadoras, sem que, no entanto, a

administração  pública  consiga  regular  e  manter  o  controle  estratégico  deste  processo.”

(RAICHELIS, 2013, p. 626). 

Esse processo de terceirização das atividades de responsabilidade do Estado se

apresenta como uma das novas modalidades de trabalho do Assistente Social neste campo,

como é o caso da política de habitação. Essa segmentação do trabalho que ocorre durante

os momentos que compreendem as fases chamadas como o “pré-morar” e o “pós-morar”1

nos condomínios do PMCMV se colocam como um fenômeno recorrente do processo de

reestruturação produtiva.

Outro fenômeno que Raichelis atenta é para a ampliação do Estado para o capital e

retação para o trabalho,  transformando “objetivos,  perfis,  conteúdos,  intencionalidades  e

alcance das políticas de proteção social, de seus programas e serviços.” (RAICHELIS, 2013,

p. 627). Essas questões apontadas pelas autora como salários, instabilidade no emprego,

desemprego dos profissionais, desvio de função, repercussão negativa do trabalho sobre a

saúde  dos  profissionais,  insatisfatórias  condições  de  trabalho,  extensão  da  jornada  de

trabalho, multiplicidade de vínculos por parte dos profissionais, multiplicidade de relações de

trabalho dos empregados (efetivos e terceirizados) da mesma equipe, grande mobilidade

entre o local de moradia e o espaço de trabalho, definição do tempo de trabalho e tempo de

não  trabalho tem afetado  os  assistentes  sociais  da  habitação,  mas  é  uma tendência  e

orientação do capital para as políticas trabalhistas e sociais. (ibid).2

Como esse trabalho social é realizado em todas as suas fases na cadeia produtiva,

na  elaboração,  gestão,  planejamento  e  execução  ele  deve  ser  estudado  de  forma  a

conhecer essas diferentes etapas que ele é desenvolvido. Muitas vezes, ele é realizado de

1 O trabalho social desempenha ações que incentivam a participação e organização comunitária dos moradores
dos condomínios do PMCMV, a gestão condominial e a sustentabilidade do condomínio. As atividades da equipe
social compreendem as ações que são conhecidas como pré-morar, dentre elas estão os eventos das reuniões
de esclarecimento;  sorteio  das unidades  habitacionais;  vistoria  dos  apartamentos;  assinatura  dos contratos;
reuniões  de  organização  do  condomínio  e  eleição  do  síndico  e  do  pós-morar  que estão  as  atividades  de
mobilização e organização comunitária, educação sanitária, ambiental e patrimonial, geração de trabalho e renda
e o acompanhamento social das famílias que é realizado por meio do plantão social nos condomínios.
2 Faz parte da pesquisa do Mestrado compreender quais são as requisições socioinstitucionais para o trabalho
dos  Assistentes  Sociais  no  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida  (PMCMV),  dessa  forma  a  centralidade  da
categoria  trabalho é importante  para entender  as possibilidades  institucionais  e  alternativas profissionais  na
ampliação do direito à cidade, a partir da dinâmica do modo de produção capitalista.
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forma fragmentada, considerando que os municípios elaboram editais com o objetivo de

licitar estes trabalhos para empresas privadas a fim de terceirizar a execução deste trabalho

social.  Este  processo  na  política  habitacional  constitui  como  um  dos  impactos  da

reestruturação  produtiva  para  as  condições  de  trabalho  deste  profissional  e  para  os

resultados deste trabalho social.

As empresas podem executar apenas uma etapa deste trabalho ou pode realizar

todo o  trabalho  social,  a  ser  estabelecido  no edital  de  licitação.  O contrato de trabalho

estabelecido  entre  a  empresas  e  os  assistentes  sociais,  geralmente  é  regido  por  RPA

(Recibo  de  Pagamento  de  Autônomo)3,  quando  este  não  for  contratato  via  CLT

(Consolidação  das Leis  Trabalhistas).  O salário  do técnico  social  é  apresentado para a

Caixa  Econômica  Federal  no  Conograma  Físico-Financeiro,  conforme  descrição  das

atividades e equipe técnica contratada pelas empresas. Dentre as ações, estão o: Plano de

Intervenção Participativa; Ações Informativas e de Educomunicação; Seminários, cursos de

capacitação  e  palestras;  Diagnóstico  Técnico  Participativo;  Expedições  Didático-

Pedagógicas  por  microbacias  hidrográficas;  Formação  de  Comissões  Consultivas  e

Deliberativas  com moradores beneficiários;  Ações de Educação Ambiental  e  Sanitária  e

Ações de Geração de Trabalho e Renda. (Algumas ações dos serviços prestados por uma

Empresa de Grande Porte no Mercado do Trabalho Social e Ambiental no ramo de Projetos

Habitacionais e Engenharia).

Nota-se, que o trabalho social que é desenvolvido via terceirização é mais impactado

por essa forma de  “enxugamento” das políticas sociais, pois quando a relação de trabalho é

estabelecida via RPA, o trabalhador fica mais vulnerável às desregulamentações das leis

trabalhistas, como por exemplo o salário ser rebaixado, diferente do que foi estipulado no

conograma físico-financeiro. Dessa forma, podemos concluir que a terceirização na política

habitacional  também  promove  uma  precarização  social  nas  relações  de  trabalho  como

apontam Antunes & Druck (2014) e Raichelis (2013).

Essas licitações podem ser fragmentadas na realização de trabalhos diferenciados,

conforme a demanda do ente municipal de forma direta, transferindo o trabalho social todo

ou de forma semidireta, terceirizando parte do trabalho social, como afirma uma empresa de

grande porte de prestação de serviços do TTS: “a elaboração de uma etapa independente

da outra”. Muitas empresas que oferecem a força de trabalho especializada em Trabalho

Técnico  Social  também  oferecem  o  Trabalho  Técnico  Ambiental  e  costumam  realizar

estudos  de  impactos  ambientais  e  impactos  das  atividades  produtivas  por  grandes

empreendimentos a serem instalados na região, como mostra a divulgação de uma grande

empresa neste ramo:  “a empresa elabora  um conjunto  de serviços obrigatórios  para  os

3 O RPA deve ser emitido pela fonte pagadora, ou seja, por quem contratou o serviço de trabalho social. Esta
forma  de  pagamento  serve  para  aqueles  profissionais  não  cobertos  pela  CLT  (Consolidação  das  Leis
Trabalhistas).
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empreendimentos  que  precisam  de  RAP,  EIA/RIMA  e  Licenciamento  Ambiental.”4 As

empresas se oferecem a executar o TTS de acordo com as normas do governo federal,

seguindo as diretrizes e normativas da Caixa Econômica Federal, o órgão fiscalizador deste

trabalho, mas o que está sendo terceirizado nos contratos são responsabilidades do ente

público  municipal.  Essa  terceirização  pode  ser  via  licitação  ou  por  pregão  eletrônico,

considerando que os municípios podem solicitar a execução de uma atividade somente do

TTS.  Neste  sentido,  observa-se  o  processo  de  reconfiguração  do  Estado  e

desresponsabilização na execução das políticas sociais como aponta Behring (2009).

Raichelis (2009) problematiza essa discussão sobre a fragmentação do trabalho do

assistente  social  na  esfera  pública,  considerando  que  a  falta  de  gerenciamento  dos

municípios sobre o processo de execução do trabalho social, bem como o controle de todo o

processo de trabalho afeta o resultado deste trabalho social. Deve-se levar em consideração

que  os  contratos  de  trabalho  para  executar  os  trabalhos  de  elaboração  do  projeto  de

trabalho técnico social, durante as fases da obra, da operacionalização, da fiscalização, do

gerenciamento e da avaliação podem ser divididos em licitações diferentes, de acordo com

as empresas interessadas para o desenvolvimento do trabalho.

A Portaria 21/2014 já prevê como ato facultativo o estabelecimento de convênios de

acordo  com  cooperação  técnica  com  instituições,  contudo  o  município  que  apresentar

dificuldades  de  gestão,  poucos  recursos  humanos  e  falta  de  equipe  técnica  para

desenvolver  o trabalho pode seguir  essa orientação da portaria e assim, terceirizar este

trabalho  social.  Essa  orientação  à  terceirização  e  a  busca  por  parceiros  para  o

desenvolvimento das ações previstas do Projeto do Trabalho Técnico Social (PTTS) estão

previstas nos pontos 2 e 3, como segue: “as licitações do Trabalho Social poderão admitir a

contratação de consórcio de empresas e instituições sem fins lucrativos, nos termos das

normas legais vigentes.  A  terceirização  não  desobriga  que o  ente  público  municipal

execute  o trabalho Social.  Contudo,  há uma tendência  à terceiceização,  considerando a

precarização do trabalho nas equipes contratadas e não concursadas que compõe o TTS.

Dessa forma, a gestão utiliza a tercerização para execução dos serviços de trabalho social.

Embora a política habitacional seja organizada de forma diferenciada da política de

assistência social no Brasil, os impactos das transformações produtivas rebatem também na

política  habitacional,  a  partir  das  orientações  para  as  políticas  públicas  sob  a  égide

neoliberal, como a seletividade, a focalização, a terceirização, privatização que constituem

tendências da execução das políticas sociais atualmente. 

Ainda  assim,  temos  muitas  prefeituras  que  utilizam  a  estrutura  da  secretaria  de

assistência social para apoiar as ações em habitação no que tange a atuação municipal, por

4 EIA  (Estudo  de  Impacto  Ambiental)  e  RIMA (Relatório  e  Impacto  Ambiental),  RAP  (Relatório  Ambiental
Preeliminar)  São  estratégias  de  licenciamento  ambiental  que  compõe  laudos  e  pareceres  técnicos  para  a
construção de grandes empreendimentos com a finalidade de liberação para dar início às obras de enganharia.
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exemplo, na realização do contato com os moradores nos processos de reassentamento, no

atendimento  dos  selecionados  no  PMCMV,  a  partir  da  realização  do  cadastro  dos

moradores  no  Cad-único.  Esse  suporte  de  recursos  humanos  que  a  assistência  social

fornece às ações de habitação se dá devido ao avanço que a política de Assistência Social

teve no Brasil, em termos de regulamentações, normativas e parâmetros de atuação para a

contratação de profissionais e fortalecimento de suas equipes de referência no que tange a

democratização do acesso dos direitos sociais  e ao avanço nas conquistas relativas às

condições de trabalho.

Silveira (2011) relata as transformações sobre a gestão do trabalho e a concepção

do SUAS (Sistema Único da Assistência Social)  para a Política de Assistência no Brasil

combinou avanços institucionais e rearranjos na organização dos serviços e da gestão. A

autora revela que este avanço no SUAS também foi acompanhado por precarização nos

vínculos  de  trabalho,  baixos  salários,  ampliação  demandas  territoriais  ampliadas  pela

ausência de planejamento, gerando o que Silveira (2011) aponta como superexploração do

trabalho,  ocasionado  para  os  profissionai  “desgaste  emocional;  práticas  gerenciais

burocráticas  e  'produtivistas',  descaracterizando  os  objetivos  dos  serviços;  ausência  de

registros, avaliações participativas;  instalação de equipamentos sem acessibilidade,  entre

outros aspectos.” (SILVEIRA, 2011, p. 17).

Apesar  do  avanço  na  centralidade  de  valorizar  as  equipes  de  referência  nos

equipamentos  sociais  da assistência  social  e  o  investimento  na formação  continuada  e

educação permanente como uma das principais conquistas na Assistência Social brasileira,

prevista  nas  NOB/RH/SUAS,  as  conquistas  do  trabalho  na  Assistência  Social  foi

acompanhada com uma política de precarização do trabalho, como aponta Silveira (2011). A

autora sinaliza que o número de trabalhadores no SUAS sem vínculo permanente cresceu

73,1%, conforme dados do MUNIC/IBGE (2010) e o decréscimo de trabalhadores celetistas

de 2005 para 2009 decaiu de 12,8% para 8,5%. 

Se pensarmos na atuação do Assistente Social na política habitacional, atualmente,

apesar de termos no Manual de instruções do Trabalho Social nos Programas e Ações do

Ministério das Cidades (Portaria 21/2014) orientações para contratação do trabalho social,

temos  uma  política  clara  de  terceirização  e  parceiras  privadas  no  trabalho  social  nos

projetos  habitacionais,  programas  urbanos  e  de  saneamento  ambiental  que  acabam

fragilizando a contratação desses profissionais em projetos de curto prazo para realização

de atividades específicas que compreendem desde ao planejamento, execução e avaliação

do trabalho social. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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No que tange aos impactos da reestruturação produtiva no trabalho social temos a

influência  das técnicas gerenciais  no aparelho estatal,  com foco em resultatos,  metas e

entrega de relatórios aos órgãos governamentais como forma de fiscalizar o trabalho social

realizado.  Técnicas,  anteriormente,  conhecidas  na  esfera  privada  e  atualmente  com  a

ofensiva neoliberal essas mudanças ocorrem no controle do processo de trabalho e incide

sobre o trabalho do Assistente Social na esfera pública. 

Além disso, as condições de realização deste trabalho social não são as melhores,

considerando  que  além  da  pressão  institucional  ou  das  empresas  que  contratam  esse

profissional,  temos  a  ação  dos  órgãos  fiscalizadores,  a  precarização  dos  vínculos  de

trabalho, a falta de infraestrutura nos plantões sociais, além dos problemas estruturais do

PMCMV  no  que  tange  ao  planejamento  urbano  alteram  os  objetivos  profissionais,  os

resultados  deste  trabalho  social  e  também impactam  as  condições  de  trabalho  desses

profissionais, no que se refere às requisições de mais trabalho, na questão salarial e nas

alterações nas suas funções.

Neste sentido, observa-se que o processo de desresponsabilização das ações do

Estado  para  empresas  privadas  responsáveis  pelo  trabalho  social  atinge  as  ações  das

políticas habitacionais. Assim como, observamos uma tendência dos gestores municipais à

terceirização  deste  trabalho  social,  acompanhado  ao  processo  de  precarização  da

condições de trabalho dos assistentes sociais. Este fenômeno deve ser acompanhado de

modo que possamos pensar estratégias de organização destes trabalhadores na política

habitacional, como por exemplo a luta pelo piso salarial do assistente social pode ser uma

forma  de  proteger  os  trabalhadores  que  exercem  este  vínculo  precário  de  trabalho.

Fomentar a socialização de experiências profissionais  que possam fortalecer a categoria

profissional,  vislumbrando  as  possibilidades  institucionais  e  profissionais  também  são

importantes no sentido de visibilizar às práticas profissionais e de gestão urbana que estão

trabalhando na perspectiva da ampliação do direito à cidade.
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