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RESUMO 
 

Este estudo se propõe a analisar as implicações das mutações do mundo do trabalho, imbricadas no exercício 
profissional de assistentes sociais atuando no campo sociojuridico em Salvador/BA com rebatimentos na 

autonomia e flexibilização dos direitos trabalhistas. Vale ressaltar, que este estudo vincula-se ao estudo “O 
Trabalho de assistentes sociais no sociojurídico em Salvador/Bahia (2017). Observou-se que as mutações do 

mundo do trabalho incidem profundamente no trabalho profissional de assistentes sociais, sobrevindo forte 
tendência na fragilização e precarização das relações e condições de trabalho. 
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ABSTRACT 

 
This study aims to analyze the implications of changes in the work world, imbricate in the professional practice 

of social workers working in the field sociojuridico in Salvador/BA with rebatimentos the autonomy and 

flexibility of labor rights. It is worth mentioning, that this study links to the study "the Work of social workers in 
sociojurídico in Salvador/Bahia. (2017). Thebservou that the changes in the world of work focus deeply on the 

professional work of social workers, single strong tendency in embrittlement and precariousness of relationships 
and working conditions. 
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I INTRODUÇÃO 
 

Nas últimas décadas, muito se tem discutido acerca das transformações no “mundo do 

trabalho” e a sua importância como fator central para a Classe-que-vive-do-trabalho 

(ANTUNES, 2011). Nesta direção, trabalhadores são cada vez mais requisitados a desvendar 

a realidade que se coloca em constante modificação e evolução tecnológica. Buscam com isso 

desenvolver sua capacidade de adaptação dos novos meios de produção do mundo globalizado 

como meio de garantir sua sobrevivência. 

 
Sendo assim, é bem verdade que as transformações proporcionam avanços significativos 

no sentido da evolução das tecnologias. Contudo, com esses avanços tecnológico adveio um 

aumento da capacidade da força de trabalho submetendo os trabalhadores à lógica de exploração 

do capital. Por conta dessa evolução tecnológica, observa-se a perda de direitos 
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sociais e trabalhistas que foram historicamente conquistados. Ou seja, diante de tais 

transformações, a classe-que-vive-do-trabalho fica submissa a precarização, flexibilização, 

terceirização e a degradação das relações e condições de vida e trabalho. Nesse sentido, a 

tensão a que são submetidos os profissionais, os expõem a vários processos de adoecimento 

promovendo insatisfações e crises materiais e emocionais. 

 

Levando-se em consideração as transformações supra citadas por conseguinte, este 

estudo busca refletir acerca do trabalho profissional de assistentes sociais que atuam na área 

sociojuridica em Salvador/BA a partir das mutações do mundo do trabalho por meio dos 

resultados alcançados num projeto de pesquisa mais amplo
1
. 

 

- quadro recessivo no tocante a garantia dos direitos trabalhistas, 

 

- fragilização e precarização das relações de trabalho a partir das novas tecnologias 

imposta pela globalização da economia mundial, 

 
- os rebatimento dessas transformações nas condições de vida das/os profissionais 

 

Nessa perspectiva, nossa atenção analítica será problematizar alguns dos principais 

aspectos do trabalho profissional de assistentes sociais no espaço sociojurídico por meio dos 

relatos dos/as profissionais do campo sociojuridico em Salvador. 

 

Para iniciarmos uma discussão acerca das transformações do mundo do trabalho e as 

incidências dessas transformações no trabalho profissional de assistentes sociais, é essencial 

compreendermos as mudanças processadas no sistema de acumulação do capital na transição 

do século XX para o século XXI em decorrência do novo padrão de produção, sobretudo com o 

desenvolvimento de novas tecnologias. Antunes (2011, p. 202) afiança que, para o conjunto da classe-

que-vive-do-trabalho, o desenvolvimento tecnológico não produziu necessariamente o 

desenvolvimento de uma subjetividade cheia de sentido, mas, ao contrário, pode inclusive, “desfigurar 

e aviltar a personalidade humana...”. 

 

Algumas dessas transformações; a globalização econômica por exemplo, trouxe para 
 

toda a classe-que-vive-do-trabalho, uma nova realidade e configuração das relações sociais e  
 
 
 
 
 

 

1 Projeto de pesquisa financiado pelo CNPq/CAPES, (edital Nº43/2013), vinculado a um grupo de pesquisadoras 
do Curso de Serviço Social da Universidade Federal da Bahia em parceria com Conselho Regional de Serviço 
Social (CRESS), 5ª Região, do estado da Bahia intitulado "o trabalho de assistentes sociais em Salvador/BA: 
contribuições para o debate atual, que teve por objetivo analisar os diversos e principais espaços ocupacionais do 
trabalho profissional. 
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de trabalho requisitando grandes mudanças nas relações sociais e principalmente nas relações 

de trabalho; livre e assalariado. 

 

O trabalho pressupõe uma forma excepcionalmente humana, o qual utiliza sua capacidade 

teleológica para projetar o ideal almejado e modificar o material que opera visando satisfazer 

finalidades. Este também impulsiona as relações sociais, pois para sua efetivação é necessário um 

grau de cooperação, articulação de formas de comunicação objetiva, domínio da natureza, 

disponibilidade de força de trabalho e outros aspectos, os quais são responsáveis pelo surgimento 

do ser social e reprodução dos processos de sociabilidade. (BARROCO, 2010). 

 

Neste sentido, a concepção de trabalho segue na perspectiva da criação, como também 

como “motor de civilização e fonte de realização das potencialidades da natureza social do 

homem que ao criar o trabalho é recriado e modificado pela atividade a que deu vida”. 

(GRANEMANN, 2009, p. 6) 

 

Segundo Granemann respaldada por Marx (2009, p. 15) “é o trabalho produtor de 

mercadoria que se imputa a reprodução do capital como força capaz de continuamente 

submeter à força de trabalho para que ela reproduza a totalidade de forma social de produção 

de mercadorias. Essa é a sociabilidade possível no modo capitalista”. Portanto, o trabalho 

profissional de assistentes sociais deve ser compreendido na divisão social do trabalho, no 

sentido amplo e complexo do trabalho social na sociedade capitalista. No que tange a análise 

aqui abordada consideramos válidos os pressupostos da teoria social crítica marxista. 

 

Diante disto, é possível perceber por meio das falas das profissionais entrevistadas, 

que o trabalho de assistentes sociais no sociojurídico se insere no contexto da sociabilidade 

capitalista, considerando que essas/es trabalhadoras/es são assalariadas/os, já que a venda de 

sua força de trabalho é mediada pela lógica contratual capitalista. 

 

 

 

II DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 O Serviço Social e as transformações no mundo do trabalho contemporâneo 

 

O Serviço Social se institui como uma das profissões responsáveis pela mediação entre 

Estado, burguesia e classe trabalhadora. As constantes transformações no mundo do trabalho, 

com novos contornos a partir da complexidade do contexto societário expresso pela ofensiva 
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neoliberal e reestruturação produtiva incide fortemente no trabalho profissional de Assistentes 

Sociais. 

 

Conforme pontuam Iamamoto e Carvalho (2003, p.20). Torna-se fundamental numa 

análise acerca do trabalho de Assistentes Sociais, considerando as mudanças ocorridas no 

padrão de acumulação pois essas mudanças introduzem novas expressões da “questão social”, 

sobretudo, nas condições de trabalho que atinge todas as profissões, dentre elas a profissão de 

Serviço Social. 

 

A profissão é convocada a interferir, em certa medida, nas expressões da “questão 

social” resultante dos conflitos capital/trabalho e suas particularidades cotidianas. Expressões 

as quais têm como intervenção das/os profissionais, muitas vezes, a judicialização ou 

criminalização da pobreza, isto porque o Estado penal avança sobre os Direitos Sociais.  

 

Tais transformações na esfera do exercício profissional acrescentam um complexo de 

determinações e mediações essenciais para elucidar seu significado no processo de produção e 

reprodução das relações sociais. Configurado “enquanto exercício profissional especializado 

que se realiza por meio do trabalho assalariado alienado” (Iamamoto, 2007, p.214) 

 

Diante dessa realidade, as/os assistentes sociais que atuam no campo sociojuridico em 

Salvador trabalham num campo contraditório. De um lado, na direção do enfoque 

determinado pelos Direitos Humanos, tentam manter clareza nas ações desempenhadas, 

evitando medidas imediatistas e burocratizantes, sem desconsiderar o exercício da função 

investigativa para explorar totalidade para que possam mediar as problemáticas, não deixando 

de considerar a singularidade de cada usuária/o dos serviços. Contudo, no outro sentido, 

diametralmente oposto, há o Estado com a criminalização das expressões da questão social. 

 

Assim, há uma luta constantemente travada relacionada com as hierarquias, sendo 

indispensável o fortalecimento das/os trabalhadoras/es para que possa oferecer um serviço de 

qualidade, inclusive é notável o aparecimento de práticas autoritárias no campo sóciojuridico 

por se tratar de área de atuação onde é predominante profissionais do sexo masculino. 

 

Portanto, uma das principais assertivas postas nesse estudo é que as mutações recentes do 

mundo do trabalho atingem profundamente o trabalho profissional das/os assistentes sociais 

enquanto pertencente à classe trabalhadora. Constatamos também que o Estado continua sendo o 

maior empregador de trabalhadoras/res Assistentes Sociais e que o perfil da profissão – 

considerando profissionais em atuação, ainda é formado na sua maioria por mulheres. 
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2.2 Principais aspectos analisados: 
 

1. As relações e condições de trabalho, as tensões exercidas entre o exercício 

profissional e o projeto ético-político da profissão. 
 

2. As condições de trabalho. 
 

3. As particularidades das demandas e respostas profissionais. 
 

4. A aproximação teórico-metodológica acerca das principais mutações do 

trabalho profissional. 
 

5. As contradições da relação contratual de trabalhadoras assalariadas. 

 

Segundo Iamamoto (2012) citada por NETTO 1992, um dos maiores desafios postos 

as/os assistentes sociais na conjuntura atual é desenvolver sua capacidade de decifrar a 

realidade e construir propostas de trabalho criativas, capazes de preservar e efetivar direitos. 

Nessa perspectiva, a partir de demandas emergentes no cotidiano laboral os/as assistentes 

sociais são chamadas/os a serem propositivas/os tanto na formulação quanto na gestão de 

políticas públicas e sociais; não sendo um mero executor terminal de políticas sociais. 

 
 
 

III CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer da pesquisa foi possível uma compreensão acerca do trabalho de 

assistentes sociais, com ênfase no espaço ocupacional sociojurídico, na particularidade de 

Salvador. Neste contexto, apesar das contradições postas no mundo do trabalho, podemos 

afirmar que as assistentes sociais entrevistadas atuam com abordagem nos Direitos Humanos, 

visando garantir o acesso à justiça social e o usufruto de bens e serviços na garantia de uma 

vida digna, enquanto sujeitos de direitos. 

 

Portanto, o estudo ora finalizado apreendeu algumas das principais mutações que vem 

sofrendo o trabalho profissional das assistentes sociais enquanto pertencentes à classe 

trabalhadora. Bem assim, percebeu que algumas das principais tendências que ocorrem no mundo 

do trabalho incidem profundamente nas relações e condições de trabalho das assistentes sociais no 

sociojurídico. De modo que, podemos afirmar que as condições de trabalho a que estão expostas 

as assistentes sociais na condição de trabalhadoras assalariadas a precarização dos serviços e a 

perda de direitos foram alguns dos resultados demonstrados no estudo. 

 

No que tange às relações de trabalho, constata-se que prevalece na categoria profissional 

o estabelecimento de vínculos efetivos e estatutários cujas inserções se deram por meio de 
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concurso público. Das assistentes sociais inseridas no mercado de trabalho, prevalecem as que 

trabalham na mesma cidade em que residem, mas não na mesma cidade de origem. Com base nas 

incursões feitas pela equipe de pesquisadoras nos espaços ocupacionais das/os assistentes sociais 

em Salvador, confirma-se uma tendência histórica de inserção do Serviço Social em instituições 

de natureza pública. Constatamos ainda, que a participação política nos espaços de movimento 

coletivo é muito baixo, a predominância é de profissionais que participam de movimentos da 

categoria profissional, em greves por melhores condições de trabalho e por melhores salários com 

pouca inserção em movimentos sociais e políticos. Só uma das profissionais registrou sua 

participação em conselhos de direitos e de políticas sociais. 

 

Ainda assim, podemos apurar na dinâmica das relações entre os profissionais, a instituição e 

os usuários, a assimilação dos complexos determinantes das demandas por parte das 

profissionais possibilitando assim, a demarcação dos seus espaços profissionais. A afirmação 

das bases teóricas do projeto ético-político, teórico-metodológico e operativo está centrada na 

tradição marxista. As visitas domiciliares se constituem em principal ação referenciadas como 

uma das dimensões da instrumentalidade destas profissionais. No que diz respeito à 

autonomia profissional, revela-se que há possibilidades da realização de ações propositivas do 

trabalho profissional, diante dos projetos efetivados na instituição apesar de ser relatado que é 

“muito forte” a questão da submissão hierárquica de funções na instituição. Quanto à 

supervisão de estágio, todas elas são favoráveis e aceitam como mais uma atribuição privativa 

da categoria profissional. 

 

No que tange aos aspectos mais gerais a respeito das condições de trabalho com ênfase na 

infraestrutura do espaço de trabalho das assistentes sociais, observa-se em todos os relatos, que há 

o acirramento da precarização e violação de direitos. As condições físicas oferecidas pelas 

instituições são de excelente qualidade de construção, mas não atendem as necessidades da ação 

profissional, visto que não disponibilizam de espaço exclusivo para atendimento das demandas, 

não garantindo o sigilo profissional, para o arquivamento de entrevistas. Por fim, o estudo revelou 

que há um aumento das demandas institucionais conferindo uma maior intensificação do trabalho 

em consequência da falta de ampliação das contratações de novos quadros. 
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