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RESUMO 
 
O domínio analítico deste trabalho é a Política de Assistência Social, concebida como política pública 

de estado, com foco na gestão do trabalho no SUAS, sob a ótica da valorização dos trabalhadores. Esta 

pesquisa avaliativa tem como campo empírico de estudo a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 

Social – STDS que coordena e executa a política de Assistência Social no Estado do Ceará. Assim, o 

objeto de investigação circunscreve as seguintes dimensões sobre o mundo do trabalho no SUAS no 

âmbito da STDS: forma de acesso ao serviço público; vínculo trabalhista e remuneração; identidade 

dos trabalhadores do SUAS, enquanto uma nova categoria em processo de construção; perspectiva da 

interdisciplinaridade na constituição de uma prática socioassistencial para garantir a proteção social; 

educação permanente como condição do exercício da interdisciplinaridade e da formação da 

identidade dos trabalhadores do Suas. A NOB/RH-Suas é a referência central para a estruturação da 

gestão do trabalho, propondo a valorização dos trabalhadores, contrapondo-se à precarização das 

relações trabalhistas, como expressão das transformações do mundo do trabalho na civilização 

contemporânea do capital. As bases de sustentação teórica deste estudo incidem no exame do mundo 

do trabalho e das configurações do Estado no capitalismo, discutindo os seus impactos no SUAS. Para 

tanto, serão trabalhadas bases teóricas no âmbito do pensamento crítico, especificamente nos marcos 

do marxismo, retomando autores contemporâneos estudiosos das temáticas em pauta, com destaque 

para Giovanni Alves e Ricardo Antunes, contemplando formulações de Estado a partir da ótica de 

Nelson Coutinho e Claus Offe. No campo específico da Política de Assistência Social e do seu modelo 

de gestão consubstanciado no SUAS são retomadas formulações de analistas: Raquel Raichelis, 

Aldaíza Sposati, Alba Carvalho, Irma Moroni Silveira e Jucimere Silveira. A importância desse estudo 

está no fato de que a inserção e situação dos trabalhadores do SUAS circunscrevem questão atual, que 

se expressa em dilemas no exercício do trabalho socialmente necessário nas funções de gestão pública 

e na oferta dos serviços socioassistenciais continuados e de qualidade para assegurar a proteção social. 

O desenho metodológico circunscreve uma avaliação em processo, fundada em uma pesquisa 

predominantemente qualitativa, articulada com aportes quantitativos. 

 
PALAVRAS – CHAVE: Assistência social. Gestão do trabalho. Valorização dos trabalhadores. 
Precarização do trabalho. Interdisciplinaridade. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 
The domain of this study is the analysis of Social Assistance Policy, which is conceived as a 
public policy, focusing on the management of work in SUAS, from a perspective of 
valorization of workers. This evaluative research has its empirical field of study in the 
Department of Labor and Social Development - STDS - that coordinates and executes the 
policy of Social Assistance in the state of Ceara. Thus, the object of investigation 
circumscribes the following dimensions about the workforce in SUAS within the STDS: way 
of access to public service; employment contract and remuneration; SUAS workers’ identity 
as a new category in the construction process; an interdisciplinary perspective on the 
provision of a social assistance practice to ensure social protection; continuing education as a 
condition for the performance of interdisciplinarity and identity formation of SUAS workers. 
NOB/RH - SUAS is the central reference to structure the management of work, proposing the 
valorization of the workers, opposing the precariousness of labor relations, as an expression of 
changes in the world of work in the current civilization of capital. The theoretical foundations 
of this study focus on the examination of the world of work and the settings of the state in 
capitalism, discussing their impacts in SUAS. Therefore, theorists from the critical thinking 
will be discussed, specially within the Marxism’s framework, giving special attention to those 
contemporaneous authors such as Giovanni Alves and Ricardo Antunes, contemplating 
formulation of state from the perspective of Nelson Coutinho and Claus Offe. In the specific 
field of Social Assistence Policy and its management model embodied in SUAS, analysts’ 
formulations are included: Raquel Raichelis, Aldaíza Sposati, Alba Carvalho, Irma Moroni 
Silveira and Jucimere Silveira. The importance of this study is the fact that the insertion and 
position SUAS workers is a current issue, which expresses itself in dilemmas in the execution 
of socially necessary work in the function of public management and the provision of good 
social assistance service to ensure social protection. The methodology circumscribes a review 
in process founded on a predominantly qualitative research, combined with quantitative input. 
 
Keywords: Social Assistance. Work Management. Valorization of workers. Precariousness of 
Work. Interdisciplinarity.  
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1 INTRODUÇÃO: demarcações preliminares na construção da     

proposta avaliativa 

 

A pesquisa desenvolvida no âmbito do Mestrado Profissional de Avaliação de 

Políticas Públicas (Mapp) da Universidade Federal do Ceará (UFC) objetiva avaliar a 

gestão da Política de Assistência Social enquanto política de Estado, a partir dos meados 

dos anos de 1980 à atualidade, com foco na gestão do trabalho no Suas na Secretaria do 

Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) no Ceará, sob a ótica da valorização dos 

trabalhadores, com base nas diretrizes da Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos do Suas (NOB/RH-Suas). Nesta perspectiva, o objeto da pesquisa avaliativa 

circunscreve as seguintes dimensões: vínculo trabalhista, remuneração; forma de acesso 

ao serviço público; educação permanente; identidade dos trabalhadores do Suas, 

enquanto uma nova categoria em processo de construção; perspectiva da 

interdisciplinaridade enfocando como a presença dos diversos profissionais se articulam 

na construção de uma prática socioassistencial para garantir a proteção social. 

O eixo de estudo, portanto, é a gestão do trabalho do Suas na STDS no Ceará, 

visando avaliar a inserção e as condições laborais dos trabalhadores, enfocando como 

questões centrais: como a política de gestão do trabalho no Suas é tratada na STDS? E 

suas repercussões no universo dos trabalhadores? Quais os dilemas, desafios e 

possibilidades que se colocam para a política de gestão do trabalho no Suas na STDS, 

frente às configurações contraditórias do estado neoliberal no contexto da 

democratização, considerando as articulações entre a cultura do patrimonialismo, a 

cultura dos direitos e os valores do sistema do capital? 

O motivo que nos impulsiona a pesquisar este assunto emergiu a partir da 

trajetória profissional da autora exercida há mais de 25 (vinte e cinco) anos no órgão 

gestor estadual da assistência social, inicialmente como assistente social, responsável 

pelo assessoramento aos municípios cearenses no processo de implantação e 

implementação da Lei Orgânica de Assistência Social Loas) e, hoje, como coordenadora 

da área da gestão do Suas.  

Na assessoria aos municípios cearenses, em 1994, foi iniciado o processo de 
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divulgação da Loas e implantação do sistema descentralizado e participativo da 

assistência social. Nesta perspectiva, fez-se necessária uma ampla mobilização do poder 

público estatal e da sociedade civil, com vistas à estruturação dos órgãos gestores da 

Política de Assistência Social. Foi o momento histórico de constituição dos 

ordenamentos jurídico-institucionais exigidos na viabilização dessa política pública, 

quais sejam: criação das secretarias municipais, conjuntamente com o poder executivo e 

legislativo, de acordo com a realidade de cada município; criação dos fundos de 

assistência social; criação das instâncias de controle social, com a instalação dos 

conselhos de assistência social. Ressaltamos que esse processo foi sistemático e 

continuado, haja vista a necessidade de assessoria ao funcionamento e 

operacionalização do sistema descentralizado e participativo. 

No final dos anos de 1990, foi realizado pelo órgão gestor estadual da assistência 

social, juntamente com o escritório regional da Legião Brasileira de Assistência (LBA), 

o projeto “Capacitar para Descentralizar”. Este projeto tinha como objetivo orientar os 

órgãos gestores e conselhos municipais no processo de descentralização e 

municipalização das ações, na gestão dos programas de educação infantil e sua 

migração para a política da educação. 

Salientamos que na primeira década de implantação da Loas, o ente federado 

estadual teve um papel de destaque no assessoramento e capacitação sistemática aos 

entes municipais no estado do Ceará. Este fato contribuiu para a adesão de 100% dos 

municípios cearenses à política de assistência social por meio da legalização e 

instalação dos órgãos gestores, fundos, conselhos e elaboração dos planos municipais de 

assistência social. 

Com a Política Nacional de Assistência Social do ano de 2004 (PNAS), a 

Assistência Social assume as funções de proteção social, vigilância socioassistencial e 

defesa de direitos, por meio de determinadas seguranças: acolhida; renda; convívio ou 

vivência familiar, comunitária e social; apoio e auxílio às pessoas sob riscos 

circunstanciais e desenvolvimento da autonomia, objetivando prover proteção à vida, 

reduzir danos e prevenir a incidência de riscos 1. 

Em 2005, com a instituição do Suas como modelo de gestão da política nacional 
                                                
1 A explicitação dessas seguranças a serem garantidas pela política de assistência social está de acordo 

com a formulação da NOB-Suas/2012. 
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de assistência social, aprovada no final de 2004 pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS,) o assessoramento aos municípios se voltou para a reestruturação do 

sistema descentralizado de forma a cumprir a nova normatização. Assim, fez-se 

necessário orientar o processo de habilitação dos municípios ao Suas, de acordo com os 

níveis de gestão – inicial, básica e plena – e dos órgãos e instâncias de gestão, 

financiamento e controle social. 

Como resultado deste trabalho de assessoramento, o estado do Ceará habilitou, 

por meio da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), os 184 municípios, sendo 14 em 

gestão plena e 170 em gestão básica. 

Em 2008, foi instituída a Área de Gestão do Suas na STDS, tomando como 

referência a estrutura organizacional do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS). Desta forma, nos dias atuais, esta área tem as seguintes 

responsabilidades: o assessoramento aos municípios; a regulação do Suas; a vigilância 

socioassistencial e a gestão do trabalho no Suas. 

O assessoramento aos municípios, segundo o Decreto de nº 28.658, de 28 de 

fevereiro de 2007 que regulamenta a estrutura organizacional da STDS tem como 

objetivos principais: prestar assessoria técnica e capacitação; apoiar e fomentar as 

instâncias e órgãos de gestão participativa e descentralizada e promover, subsidiar e 

participar de atividades de formação sistemática de gestores, conselheiros e técnicos, no 

que concerne à implementação e qualificação do Suas.  

A regulação do Suas, em conformidade com o Decreto acima referido configura-

se pelas funções de: regular a prestação de serviços socioassistenciais e as relações entre 

o Estado, municípios e ONGs; coordenar a formulação de critérios de partilha de 

recursos para os municípios; estabelecer diretrizes para a participação do Estado e 

municípios no financiamento dos serviços e articular a implementação do cadastro 

estadual de entidades de Assistência Social e de programas e serviços de entidades 

sociais que realizam ações assistenciais. Tais regulamentações devem ser materializadas 

por meio de leis, decretos, resoluções e portarias, de forma a legalizar a política de 

assistência social, contribuindo para que sua operacionalização seja continuada, 

enquanto política de Estado e não apenas de governo. 

A vigilância socioassistencial, com base nas Normas Operacionais Básicas do 
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Suas dos anos de 2005 e 2012 (NOB/Suas-2005 e 2012), é uma área que tem como 

objetivo a produção e a sistematização de informações territorializadas sobre as 

situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos. Entre suas 

tarefas está o acompanhamento dos padrões de oferta dos serviços nas unidades da 

assistência social, produzindo e sistematizando informações que demonstrem a 

qualidade dos serviços ofertados.  

A gestão do trabalho, conforme a NOB/Suas-2012, deve coordenar o processo de 

implantação da NOB/RH-Suas, deliberada pelo CNAS, em 2006, com a finalidade da 

consolidação dos seus princípios e diretrizes com vistas à valorização dos trabalhadores, 

demarcando que o trabalho socioassistencial tem caráter público, logo, exige ser 

desenvolvido por servidores públicos, com remuneração digna, planos de cargos, 

carreiras e salários e garantia de educação permanente.  

A NOB/RH-Suas é um importante instrumento para a consolidação do Suas e a 

estruturação da gestão do trabalho, direcionada para a construção de processos políticos 

e institucionais que expressem o compromisso ético-político dos trabalhadores, a 

garantia de direitos no âmbito dos serviços, a regulação do trabalho ofertado, visando à 

qualificação da oferta de serviços e o desenvolvimento da capacidade de gestão, além de 

suscitar o envolvimento efetivo das instituições formadoras de profissionais para a 

assistência social. 

As dificuldades para se efetivar a valorização dos trabalhadores e a 

profissionalização no âmbito da política de assistência social, como prescreve a 

NOB/RH-Suas, chamam sempre a atenção dos profissionais que, analisando 

criticamente o cotidiano, interrogam-se quanto a sua inserção no mundo do trabalho no 

Suas, à validade e ao alcance de suas ações. 

Desde o início da nossa prática profissional no assessoramento ao processo de 

implantação da Loas, tem sido foco de preocupação a constatação de práticas 

patrimonialistas e a questão da desprofissionalização na assistência social. A gestão dos 

órgãos municipais de Assistência Social era exercida, então, prioritariamente pelas 

primeiras-damas, independente da formação profissional ou nível de escolaridade. Os 

profissionais responsáveis pela oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios não 

tinham uma formação específica, ou seja, observava-se uma compreensão de que 
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“qualquer pessoa ou profissional” poderia desenvolver as funções dessa política pública. 

Isto porque as ações patrimonialistas, expressas no clientelismo político, eram 

direcionadas aos pobres como favor ou benesse e, assim, poderiam ser ofertadas de 

qualquer maneira, pois eram sempre emergenciais e improvisadas. Portanto, tais ações 

não tinham a finalidade da proteção social e da garantia da autonomia do cidadão. 

No âmbito do Suas, os trabalhadores ganham um papel relevante a exigir 

formação, qualificação, permanência e efetividade na gestão e nos serviços, haja vista 

que, diferentemente de outras políticas públicas, a assistência social não conta com 

tecnologias, seja de intervenção química ou de máquinas para realizar diagnósticos, 

ações preventivas ou protetivas. Portanto, a tecnologia social essencial são os recursos 

humanos, pois se constituem sujeitos, por excelência, prioritários no desenvolvimento 

da prática socioassistencial. 

Assim, emerge a gestão do trabalho no Suas, como um eixo estruturante da 

assistência social, visando criar e/ou fortalecer as condições objetivas para qualificação 

da gestão e dos serviços por meio da valorização dos trabalhadores.  

Neste sentido, a VIII Conferência Nacional de Assistência Social do ano de 2011 

assume como tema geral: “Avançando na consolidação do Sistema Único da Assistência 

Social – Suas com a valorização dos trabalhadores e a qualificação da gestão, dos 

serviços, programas, projetos e benefícios.” Nesta perspectiva, esta Conferência 

Nacional teve, como uma de suas deliberações, a necessidade de definir as categorias de 

profissionais que deveriam integrar os trabalhadores do Suas.  

Desta forma em 2011, após um amplo processo de discussão em fóruns no país, 

com várias categorias de profissionais que pleiteavam o seu reconhecimento como 

trabalhador do Suas, o CNAS delibera, por meio da Resolução nº 17 de 20 de junho de 

2011, os profissionais de nível superior que devem integrar o Suas. Assim, reconhece 

que as categorias profissionais de nível superior que, preferencialmente, poderão 

compor a gestão do Suas, conforme a necessidade são as seguintes: Assistente Social, 

Psicólogo, Advogado, Administrador, Antropólogo, Contador, Economista, Economista 

Doméstico, Pedagogo, Sociólogo e Terapeuta Ocupacional. Na oferta dos serviços 

socioassistenciais compõem as equipes de referência Assistente Social, Psicólogo e 

Advogado, podendo tais equipes serem ampliadas com os profissionais acima definidos, 
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de acordo com as exigências desses serviços em diferentes territórios. 

A definição dos profissionais do Suas constitui-se condição indispensável para a 

construção da identidade dessa nova categoria de trabalhadores, bem como a construção 

da interdisciplinaridade no exercício do trabalho socioassistencial que se faz 

indispensável ao sistema de proteção social brasileiro. 

Seguindo as trilhas do debate contemporâneo, a construção da identidade 

viabiliza-se em processos que vão se realizando ao longo das trajetórias de vida e vão 

sofrendo mudanças, conforme a dinâmica da própria realidade. Assim, o sujeito não 

pode ser concebido como tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A 

identidade torna-se uma "celebração móvel” que, de acordo com Hall (1987, p.12) é 

formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 

representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida, 

portanto, historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes 

em diferentes momentos2, identidades que não são unificadas ao redor de um "eu" 

unificado. Dentro de nós, convivem identidades contraditórias, que se impulsionam em 

diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente 

deslocadas. “Se sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento até a 

morte é apenas porque construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma 

confortadora narrativa do eu" (Hall, 1990, p.223). Esta perspectiva da construção 

identitária, abre-nos fecundas vias para refletir e discutir essa categoria dos 

trabalhadores do Suas em processo de construção. 

O outro elemento central a considerar, qual seja, a interdisciplinaridade é 

concebida contrapondo-se às práticas isoladas e cartesianas de cada categoria 

profissional. As expertises do conjunto dos profissionais devem construir práticas 

específicas, articuladas em uma síntese, com vista à construção da prática 

socioassistencial, capaz de garantir a proteção social ao cidadão que dela necessita. 

A interdisciplinaridade, segundo Saviani (2003, p.49) é indispensável para a 
                                                
2 Essa perspectiva de identidade difere qualitativamente da concepção do sujeito do iluminismo que tem 

uma visão essencialista de identidade que a define como algo permanente, definitiva. O sujeito do 
Iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, 
unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de ação, cujo "centro" consistia num 
núcleo interior, que emergia primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que 
permanecendo essencialmente o mesmo – contínuo ou "idêntico" a ele – ao longo da existência do 
indivíduo (HALL, 1990, p.223).  
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“implantação de um processo inteligente de construção (…) informal, realístico e 

integrado. Através da interdisciplinaridade, o conhecimento passa de algo setorizado 

para um conhecimento integrado onde as disciplinas científicas interagem entre si.” 

Bochniak afirma:  

A interdisciplinaridade é a forma correta de se superar a fragmentação do 
saber instituída no currículo formal. Através desta visão ocorrem interações 
recíprocas entre as disciplinas. Estas geram a troca de dados, resultados, 
informações e métodos. Esta perspectiva transcende a justaposição das 
disciplinas, é na verdade um "processo de coparticipação, reciprocidade, 
mutualidade, diálogo que caracterizam não somente as disciplinas, mas todos 
os envolvidos no processo educativo". (BOCHNIAK, 1992, p.147). 

Percebe-se desta forma, os grandes avanços normativos da política de assistência 

social na última década, na tentativa de firmar-se com política de direitos, ao mesmo 

tempo esses avanços se deparam com o contraditório mundo do trabalho constituindo-se 

desafios de ordem política, econômica, cultural e técnica à sua consolidação.  

De fato, na contramão desses avanços normativos, as mutações no mundo do 

trabalho não se detiveram ao setor privado, aos poucos adentrou ao setor público estatal, 

expressando-se principalmente pela precarização das relações trabalhistas, nos 

processos de reestruturação do capitalismo nos anos 1990, sob a égide da ideologia 

neoliberal, reforçada pela cultura patrimonial. Assim, os serviços públicos essenciais, 

dentre eles, os serviços socioassistenciais, passam a ser exercidos por trabalhadores 

terceirizados, com baixos salários, desprovidos dos direitos trabalhistas, gerando alta 

rotatividade dos profissionais. E mais grave ainda, é que trabalhadores, por necessidade 

de sobrevivência, passam a exercer suas funções em múltiplos locais, sem condições 

objetivas e subjetivas de realização profissional. 

Em verdade, as prerrogativas da gestão do trabalho no Suas vão de encontro às 

redefinições do mundo do trabalho contemporâneo que se desenvolveu no setor público, 

especificamente na oferta dos serviços socialmente necessário e todas as suas formas de 

precarização das relações trabalhistas, da cultura política do patrimonialismo e da 

desprofissionalização na política pública de assistência social. 

O interesse por esse tema é resultante, portanto, de um processo gradual de 

conscientização dessa problemática da gestão do trabalho, identificada ao longo do 

exercício da nossa prática profissional como assistente social, trabalhadora e construtora 
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da política de assistência social em âmbito estadual e nacional. Essa prática profissional 

de mais de duas décadas – aliada às leituras da extensa bibliografia sobre a política de 

assistência social, participação em debates e encontros estaduais e nacionais, cursos e 

realização de palestras, exercício das funções de conselheira, presidente do Conselho 

Estadual de Assistência Social (Ceas) e coordenadora da CIB – permitiu-me adentrar 

criticamente no universo do trabalho no Suas. Na qualidade de estudiosa das questões 

sociais, fomos nos aventurando na reflexão e discussão desse tema, intentando de algum 

modo contribuir, da forma mais concreta possível, com a valorização dos trabalhadores 

do Suas na STDS.  

A importância desse estudo está no fato de que a situação dos trabalhadores no 

mundo do trabalho no Suas é uma questão atual, circunscrevendo um dilema 

contemporâneo: esses trabalhadores são decisivos no exercício do trabalho socialmente 

necessário nas funções de gestão pública e na oferta dos serviços socioassistenciais 

continuados e de qualidade para assegurar proteção social às famílias e aos indivíduos 

em situação de vulnerabilidade e risco social, decorrentes das contradições do capital. 

Por outro lado, tais trabalhadores vivenciam diversas formas de precarização que 

atravessam o mundo do trabalho. Tal dilema repercute na construção da identidade do 

trabalhador e da própria prática interdisciplinar no Suas, constituindo questões 

desafiadoras a serem avaliadas.  

A base de sustentação teórica dessa pesquisa avaliativa está circunscrita no 

exame crítico do Mundo do Trabalho e das configurações do Estado Capitalista e seus 

impactos na Política de Assistência Social. O foco é avaliar o universo do trabalho no 

Suas na STDS, a partir da inserção e situação dos trabalhadores, discutindo a dinâmica 

da interdisciplinaridade como base do trabalho socioassistencial e os processos de 

construção de identidade dos trabalhadores enquanto uma nova categoria em 

emergência a colocar exigências de educação permanente. De fato, confrontamo-nos 

com desafios com vistas à valorização dos trabalhadores do Suas, conforme estabelece a 

NOB/RH-Suas definida a partir das lutas dos trabalhadores envolvidos com a política de 

assistência social. 

Buscamos, desta forma, identificar os principais desafios da gestão do trabalho 

no âmbito da STDS a serem enfrentados, com vistas a valorizar os trabalhadores no 

mundo do trabalho Suas. Assim, pela pesquisa avaliativa, pretendemos contribuir para o 
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redimensionamento das ações nas áreas do planejamento e gestão da política de 

assistência social no estado do Ceará. 

Nesta perspectiva, esta dissertação enfoca, inicialmente, a metodologia da 

pesquisa avaliativa, momento em que será realizado o recorte empírico do campo 

investigativo, por meio da técnica de análise de conteúdo. Enfoca-se, então o desenho 

metodológico da avaliação que circunscreve uma avaliação em processo, fundada em 

método predominantemente qualitativo, articulada com aportes quantitativos, por meio 

de pesquisa bibliográfica, documental e de campo.  

Em seguida, abordar-se-á o Brasil contemporâneo nos circuitos do capitalismo 

mundializado e as novas configurações do mundo no trabalho no final do século XX e 

início do século XXI. Neste âmbito, enfoca-se a democratização brasileira destacando-

se a importância dos movimentos sociais nesse processo, especialmente no que se refere 

às conquistas dos direitos sociais. Neste capítulo, sublinham-se os rebatimentos no 

mundo do trabalho via reestruturação produtiva.  

No quarto segmento, será apresentada a configuração da política pública de 

assistência social, domínio investigativo deste estudo. Nesta abordagem analisamos a 

saga histórica para firmar-se como política pública no Brasil e a emergência de uma 

nova categoria de trabalhadores no País: os trabalhadores do Suas, bem como os 

impactos da reestruturação produtiva nas políticas públicas, com especificidade na 

gestão do trabalho no Suas no Brasil. 

No quinto segmento será enfocado e analisado o mundo do trabalho, 

notadamente, na STDS, campo empírico desta avaliação, com base na sistematização 

dos dados coletados nesta pesquisa junto aos trabalhadores do Suas no âmbito da gestão 

e oferta dos serviços socioassistenciais. Momento em que analisaremos as dimensões 

estabelecidas para avaliar a gestão do trabalho no Suas e as diversas formas de 

precarização identificadas. Esta avaliação será realizada através da técnica de análise de 

conteúdo a partir de oito temas: O estado do Ceará na lógica do ajuste em meio à 

reatualização do tradicional: O patrimonialismo e suas expressões contemporâneas; A 

morfologia social do trabalho na STDS; A precarização no trabalho no Suas: 

Configurações no universo da STDS; O cotidiano na vida dos trabalhadores: 

desvalorização e precarização existencial como fenômeno contemporâneo; Trajetórias 



23 
 

identitárias dos trabalhadores do Suas; A formação continuada como processo em 

aberto: Ofertas estatais e busca dos trabalhadores; A interdisciplinaridade na prática 

socioassistencial; e a Valorização dos trabalhadores como desafio na gestão do trabalho 

no Suas. 

Finalmente, apresentamos considerações finais com os encaminhamentos 

necessários a superar os desafios identificados de modo a valorizar essa nova categoria 

de trabalhadores no estado do Ceará: os trabalhadores do Suas. 

Torna-se importante salientar que este trabalho poderá não atingir todas as 

dimensões configuradas no objeto, em todos os seus múltiplos desdobramentos. No 

entanto, e certamente, ofertará contribuição para o aprimoramento e fortalecimento da 

valorização dos trabalhadores do Suas no estado do Ceará. 
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2  PERCURSOS EPISTEMOLÓLICOS E METODÓLOGICOS NA 

CONSTRUÇÃO DA      PESQUISA AVALIATIVA: a dialética entre 

a teoria e o campo 

 

Considerando que o campo da pesquisa avaliativa engloba diferentes modelos e 

concepções de avaliação, haja vista que, conforme advertem Ala-Harja e Helgason 

(2000, p.8) que não existe consenso quanto ao que seja avaliação de políticas públicas, 

pois o conceito admite múltiplas definições – algumas delas contraditórias. Esse fato 

explica-se justamente porque a área de políticas públicas é perpassada por uma 

variedade de disciplinas, instituições e executores, abrangendo diversas questões, 

necessidades e pessoas. 

No entanto, antes de introduzirmos o percurso metodológico para realização 

desta pesquisa avaliativa, torna-se importante abordamos algumas concepções de 

avaliação de políticas púbicas que nos orientaram na definição do modelo de avaliação 

deste estudo. 

Segundo Holanda (2006. p.79), avaliar no sentido lato significa “estimar, ajuizar, 

calcular, computar, apreciar ou determinar a valia, o preço ou o merecimento de algo ou 

alguém”. No que se refere ao sentido estrito, como é o caso da avaliação de políticas 

sociais, avaliar trata-se de: 

Julgar, estimar, medir, classificar, ponderar, aferir ou analisar criticamente o 
mérito, o valor, a importância, a relevância, a utilidade ou a prioridade de um 
projeto de investimento ou de um programa social, geralmente financiado 
com recursos públicos e voltado para resolver um determinado problema 
econômico ou social. (HOLANDA, 2006, p.79). 

Nessa perspectiva, Minayo (2005, p.23) afirma que o conceito de avaliação de 

programas sociais é um pouco mais restrito que o conceito tradicional de medir ou 

julgar sistematicamente algo usando critérios pré-estabelecidos. Na visão desta autora, 

este conceito pode ser entendido como “um conjunto de atividades técnico-científicas 

ou técnico operacionais que buscam atribuir valor de eficiência, eficácia e efetividade a 

processos de intervenção em sua implantação, implementação e resultados.” 
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Um olhar mais técnico é estabelecido no posicionamento de Ala-Harja e 

Helgason (2000, p.8) ao afirmarem que o termo avaliação de programas compreende a 

avaliação dos resultados de um programa em relação aos objetivos propostos. 

Cohen e Franco (1993, p.78-79) enumeram as relações existentes entre avaliação 

e pesquisa social, considerando que “a avaliação supõe a utilização de um conjunto de 

métodos, modelos, instrumentos e técnicas que constituem a chamada metodologia de 

pesquisa em ciências sociais”. Os autores afirmam que alguns teóricos utilizam a 

pesquisa avaliativa e pesquisa social como sinônimas. Outros já encontram diferenças 

entre ambas. No entanto, Cohen e Franco concluem que a avaliação utiliza a 

metodologia da pesquisa como instrumento para determinar “em que medida os projetos 

sociais alcançaram seus objetivos”. 

De acordo com Minayo (2005, p.28), no processo tradicional de avaliação de 

programas sociais, é necessário considerar os seguintes elementos: 

A observação e a análise da dinâmica visível e subjacente dos atores sociais 
envolvidos no processo e suas representações, tanto em relação à ação sob 
julgamento como no interior do próprio processo de avaliação. [...] o 
conjunto de elementos e procedimentos propostos é mais amplo e complexo, 
pois conjuga: a presença do avaliador externo, as abordagens quantitativas e 
qualitativas e, de forma relevante, a análise do contexto, da história, das 
relações, das representações e a participação. (MINAYO, 2005, p.28). 

Entre as inúmeras definições existentes pode-se sustentar em conformidade com 

Silva (palestra proferida em 2010) que avaliação contém duas dimensões: a primeira é 

técnica, e caracteriza-se por produzir ou coletar, segundo procedimentos reconhecidos, 

informações que poderão ser utilizadas nas decisões relativas a qualquer política, 

programa ou projeto; a segunda é política (valorativa), consistindo na ponderação das 

informações obtidas com a finalidade de extrair conclusões acerca do valor da política, 

programa ou projeto. Para esta autora “As dimensões técnica e política devem ser vistas 

como complementares: toda avaliação é um ato político, mas também técnico” (SILVA, 

palestra proferida em 2010).  

Ainda assim, a finalidade da avaliação não é necessariamente distinguir as 

intervenções de qualquer natureza segundo sejam “boas” ou “más”, “exitosas” ou 

“fracassadas”. Muito mais importante e proveitoso é apropriar-se da avaliação como um 

processo de apoio a um aprendizado contínuo, de busca de melhores decisões e de 

amadurecimento da gestão. 
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Nesta perspectiva, o Mapp se constitui atualmente em um programa de Pós-

graduação Strictu Sensu voltado especificamente para a formação de avaliadores de 

políticas públicas no Brasil e traz um caráter inovador ao curso no desenvolvimento de 

uma proposta metodológica de avaliação que contemple a utilização dos métodos 

quantitativos e qualitativos com ênfase no contexto político e socioeconômico em que a 

política é executada. 

Essa proposta metodológica é conhecida como Avaliação por Triangulação de 

Métodos, que de acordo com Alves (2010, p.31) foi usada no Brasil pela primeira vez 

pelo grupo de estudos do Centro Latino Americano de Estudos de Violência e Saúde 

Pública Sergio Arouca da Escola nacional de saúde pública da Fiocruz 

(Claves/Ensp/Fiocruz) e apresentada na publicação Avaliação por Triangulação de 

Métodos: abordagem de programas sociais. 

De acordo com Gurgel (2008) o termo triangulação de métodos foi usado pela 

primeira vez por Denzin (1970), quanto este passou a examinar a proposta da pesquisa 

qualitativa, no sentido de determinar o estatuto epistemológico do fazer científico das 

ciências sociais. Esta proposta, segundo o autor, passou a ser melhor compreendida na 

passagem da modernidade à pós-modernidade, quando acontece uma reviravolta nos 

antigos modelos explicativos dos comportamentos científicos, com ênfase nos 

significados atribuídos às metodologias científicas.  

Minayo (2005) citando Schutz (1982) apresenta a triangulação de métodos 

como: 

Expressão de uma dinâmica de investigação e de trabalho que integra a 
análise das estruturas, dos processos e dos resultados, a compreensão das 
relações envolvidas na implementação de ações e a visão que os autores 
diferenciados constroem sobre todo o projeto: seu desenvolvimento, as 
relações hierárquicas e técnicas, fazendo dela um construto específico. 
(SCHUTZ, 1982 apud MINAYO, 2005, p. 26). 

Essa proposta tem proximidade com o modelo de pesquisa avaliativa 

apresentado por Lejano (2006) que afirma ser importante na análise de uma determinada 

política considerar o contexto da situação em que esta se insere. O autor observa que 

esse novo modo de avaliação de políticas requer reflexão e engajamento no problema da 

política. Distinguindo-se assim do modelo clássico, que é analisado cartesianamente, 

separando o objeto do contexto real em que o mesmo se insere. 
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Conforme Lejano (2006), esse modelo de avaliação fornece uma análise 

aprofundada, e considera a formulação da política nas suas reais condições respeitando 

as circunstâncias particulares do contexto político Para o autor, os passos básicos a 

serem usados na análise das políticas são:  

Criar oportunidade para conhecer a política, por envolver os atores do 
processo; buscar diferentes aspectos, perspectivas e dimensões do problema 
da política; integrar os diferentes tipos de informações fazendo uma descrição 
do problema e fazer recomendações para a política, ou seja, propor ações 
para o aprimoramento da política (LEJANO, 2006, p.196). 

Com base nas formulações desse autor, Rodrigues (2008, p.4) propõe uma 

avaliação em profundidade que “constitui uma proposta de análise aprofundada das 

dimensões presentes na análise de uma política ou programa, fato que implica, ainda, 

considerá-la como extensa, detalhada, densa, ampla e multidimensional”. Essa proposta, 

na mesma linha de Lejano e Minayo, apresenta-se como cética aos modelos de análises 

focados apenas nos instrumentos de coleta de dados e em modelos universais aplicados 

a contextos particulares, desconsiderando as especificidades da situação local. 

 Nessa concepção de avaliação em profundidade de políticas públicas de caráter 

social, Rodrigues discrimina pontos essenciais à efetivação dessa proposta, a saber: a 

análise do contexto da política (social, econômico, político e cultural); a análise da 

estrutura de funcionamento, dinâmica, relações de poder, interesses e valores das 

instituições envolvidas na elaboração e implementação de políticas públicas; o espectro 

temporal e territorial e a trajetória institucional (RODRIGUES, 2008).  

Considerando os pressupostos acima e na condição de estudante do Mapp e 

integrante do Núcleo Multidisciplinar de Avaliação de Políticas Públicas (Numapp), nos 

empenhamos, por meio deste trabalho, em desenvolver a avaliação da gestão do 

trabalho no Suas realizada pela STDS num caráter multidisciplinar, considerando o 

contexto social, cultural, político e econômico nacional e estadual em que a assistência 

social é desenvolvida.  

Dessa forma, este trabalho avaliativo é um esforço para desenvolver uma 

avaliação em profundidade nos termos propostos por Rodrigues (2008) que se ancora na 

proposta inovadora de avaliação de Lejano (2006). Esse modelo é inédito porque 

conforme os autores, “fornece novos referenciais teóricos capazes de integrar as 

perspectivas quantitativas e qualitativas de análise, de forma a alcançar um nível mais 
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profundo de compreensão de questões não resolvidas pelos métodos tradicionais” 

(RODRIGUES, 2008, p.117).  

Compreendemos tratar-se de um desafio, haja vista ser uma metodologia 

inovadora que integra as perspectivas quantitativas e qualitativas de análise superando 

os métodos tradicionais. Cumprindo os objetivos do programa do Mapp, esperamos que 

esse trabalho propicie conhecimentos teórico-metodológicos que possibilitem uma 

compreensão da realidade socioeconômica, política, e cultural do contexto em que o 

fenômeno acontece.  

Considerando ainda que a proposta de avaliação de Rodrigues toma como 

premissa que: 

Toda proposta de avaliação está informada por pressupostos e 
concepções sobre ciência e sobre a prática científica, é importante ter 
clara a definição de avaliação que acompanha a pesquisa. As 
diferentes abordagens podem ser agrupadas, basicamente, em duas 
propostas distintas: uma que entende avaliação como “medida” e 
outra que privilegia o sentido de avaliação como “compreensão”. 
Identificar-se com uma ou outra concepção faz toda a diferença na 
condução da avaliação. (RODRIGUES 2008, p.11). 

Neste sentido, dentre os diversos conceitos e concepções de avaliação 

analisados, ousamos dizer que esta pesquisa em profundidade não se identifica a 

nenhum conceito isoladamente, tendo em vista que desenvolvemos uma avaliação em 

processo que difere da avaliação de processo e das demais definições solitárias, isto é, a 

avaliação em processo é o resultado da combinação dos diversos tipos de avaliação 

identificados por variados autores, pois engloba ao mesmo tempo a avaliação de 

desenho ou de concepção, de processo, de resultado e de impacto e foi construída e 

reconstruída durante o período da pesquisa e da análise de conteúdo. A avaliação em 

processo, portanto vai se tecendo, se construindo durante a realização da própria 

avaliação. 

Em verdade, a implementação do eixo da gestão do trabalho é um processo 

contínuo, em que não há previsão na política de assistência de conclusão desse eixo 

estruturante. Logo a gestão do trabalho deve está sempre em aperfeiçoamento, de modo 

a garantir a valorização dos trabalhadores com a finalidade da qualificação da gestão do 

Suas e dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. A perspectiva 

avaliativa compreende a construção da historicidade da STDS na política de assistência 
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social sob a ótica da gestão do trabalho até chegar à NOB/RH-Suas e as dimensões do 

objeto desta pesquisa.  

A concepção de avaliação como “compreensão” norteará esta pesquisa avaliativa 

em profundidade. Assim, entendemos que para darmos conta desta avaliação em 

processo recorremos às seguintes dimensões: compreensiva; contextualizada, 

multidimensional e participativa  

Com base em Browne & Wildavsky (1984) esta avaliação é compreensiva, uma 

vez que combina avaliação dos processos e dos resultados, relacionando-os com os 

objetivos previamente especificados, ou seja, procuramos identificar a visão e situação 

dos diversos atores envolvidos no percurso da gestão do trabalho e as variáveis 

significativas no processo e sua relação com os resultados, de modo a compreender o 

mundo do trabalho no Suas na STDS na tentativa de contribuir na qualificação da 

política de assistência social no estado do Ceará.  

Esta é, também, uma avaliação de processo, haja vista que pretende construir a 

trajetória da gestão do trabalho do Suas no âmbito da STDS, no período de 2007 a 2012, 

uma vez que a NOB/Suas-RH foi deliberada pelo CNAS em dezembro de 2006. De 

acordo com Silva (2010, informação oral)3, avaliação de processo objetiva realizar “o 

controle antecipado do tamanho e qualidade do efeito desejado, visando garantir a 

eficácia e a eficiência do programa”. 

A pesquisa participativa, por sua vez, busca o envolvimento dos sujeitos na 

análise de sua própria realidade. Segundo Demo (1995), ela se desenvolve a partir da 

interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas. Em consonância 

com Silva (2010, informação oral), a pesquisa participativa apresenta duas dimensões: 

“uma dimensão educativa dos envolvidos diretamente no processo de construção do 

conhecimento, e uma dimensão coletiva e formativa quando referencia ou fundamenta 

outros sujeitos que se utilizam do conhecimento construído”. Portanto, esta avaliação é 

ainda participativa porque envolve os sujeitos que constroem e desenvolvem a política 

de assistência social no âmbito da STDS, tanto no que se refere à gestão quanto na 

                                                
3Palestra com o tema “Por que Monitorar e Avaliar? Do conceito à prática)  proferida no II Seminário da 
Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação em Fortaleza/CE por Maria Ozanira da Silva e Silva.  
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prestação dos serviços socioassistencial, ou seja, os trabalhadores do Suas. Por outro 

lado esta pesquisa também é concebida como instrumento de produção de conhecimento 

crítico para uma possível transformação da realidade desses trabalhadores. É de fato, 

como afirma Brandão (1981, p.10): trata-se de uma modalidade de produção de 

conhecimento coletivo “a partir de um trabalho que recria, de dentro para fora, formas 

concretas de pessoas, grupos e classes populares participarem do direito e do poder de 

pensarem, produzirem e dirigiram os usos do saber a respeito de si próprios”. 

A natureza multidimensional desta pesquisa é caracterizada pelo fato do objeto 

de avaliação está circunscrito em seis dimensões, ou seja: vínculo trabalhista; 

remuneração; forma de acesso ao serviço público; educação permanente; identidade dos 

trabalhadores do Suas, e a interdisciplinaridade na prática socioassistencial. 

Ressaltamos que, essas dimensões exigiram a penetração na sociologia do 

trabalho e foram definidas no grupo de pesquisa do Mapp, juntamente com a nossa 

orientadora. São inspiradas, portanto, nas diretrizes da NOB/RH-Suas e na sociologia 

do trabalho. Estas dimensões nos instigaram como estratégia de sintetizá-las, a 

estabelecer quatro categorias fundantes, a saber: as formas precarização que inclui 

vínculos trabalhistas, remuneração e formas acesso aos serviços público; educação 

permanente; identidade dos trabalhadores do Suas, e a interdisciplinaridade na prática 

socioassistencial 

 O objetivo deste estudo, portanto, é avaliar a gestão do trabalho no Suas, 

visando analisar e conhecer de forma mais profunda a inserção e condições laborais dos 

trabalhadores, que remete às questões centrais: como a política de gestão do trabalho no 

Suas é tratada na STDS? Em que medida esse tratamento tem repercutido na 

valorização dos trabalhadores? Quais os dilemas, desafios e possibilidades que se 

colocam para a política de gestão do trabalho no Suas na STDS frente às configurações 

contraditórias do Estado neoliberal aliadas à cultura do patrimonialismo? 

No que concerne ao nosso envolvimento, enquanto pesquisadora, com o campo 

de estudo, dentre as três situações possíveis em que se pode encontrar, conforme 

Oliveira (1994): “distante, próximo ou fazer parte do grupo”. Encontramo-nos na 

terceira situação, tendo vista que na STDS, ocupamos a coordenação da área pesquisada 

e na construção nacional da política em avaliação por meio da participação assídua e 
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ativa nas reuniões da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), onde realiza o pacto 

federativo entre a União, estados, municípios e distrito federal no que se refere à 

normatização e operacionalização da política de assistência social. Participamos ainda 

das reuniões do Fórum Nacional de Secretários (as) de Estado da Assistência Social 

(Fonseas), bem como de câmaras técnicas da CIT com vistas a estudar e aprofundar 

temas socioassistenciais para subsidiar as pactuações desta comissão. Portanto, o grau 

do envolvimento com o objeto é alto, fato que pode comprometer a objetividade 

necessária, podendo levar ao viés, que ocorre quando a presença de concepção 

predeterminada interfere na análise e conduz os resultados da pesquisa. Embora seja 

impossível a neutralidade, tendo em vista que o pesquisador tem uma posição política, 

social, é importante encontrar o limite entre a subjetividade e objetividade, ou seja, entre 

proximidade e distanciamento. Como estratégia para realizarmos um distanciamento 

crítico necessário na avaliação, procuramos definir uma metodologia de pesquisa 

científica que possibilitasse o distanciamento necessário para obter a objetividade no 

trabalho de avaliação a ser realizada.  

Nesta perspectiva, é que o desenho metodológico desta investigação 

circunscreve uma avaliação compreensiva, participativa e em processo e representa um 

esforço no sentido de realizar uma pesquisa em profundidade no estudo do contexto 

institucional, das forças emergentes e dos sujeitos envolvidos fundada em um método 

predominantemente qualitativo, articulada com aportes quantitativos. Para tanto não nos 

bastava apenas a pesquisa de campo por meio da utilização das técnicas e instrumentos 

dos grupos focais, observações sistemáticas de campo, entrevistas e questionários, 

necessário se fez a articulação e triangulação de métodos de dados da pesquisa 

documental e bibliográfica para dar conta dessa avaliação em processo.  

Assim, buscamos desenvolver a pesquisa com base numa metodologia 

qualitativa, em virtude do cerne desta investigação encontrar-se na análise das 

percepções e interpretações dos atores envolvidos. 

 Bauer e Gaskell (2002, p.68) afirmam que “a finalidade real da pesquisa 

qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, mas ao contrário, explorar o espectro de 

opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em questão”. 
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Nessa mesma direção Minayo (2004, p.82) assegura que “a abordagem 

qualitativa atua levando em conta a compreensão, a inteligibilidade dos fenômenos 

sociais, o significado e a intencionalidade que lhe atribuem aos atores”. 

Nas suas formulações metodológicas, Minayo (2004), Bauer e Gaskel (2002) 

defendem que a abordagem quantitativa deve ser levada em consideração, pois 

complementa a pesquisa qualitativa, destacando que o pluralismo de métodos deve ser 

utilizado na pesquisa social. 

Assim, nesta investigação utilizamos predominantemente uma metodologia 

qualitativa articulada com aportes quantitativos, na perspectiva de triangular e analisar 

melhor as percepções dos sujeitos envolvidos na política de assistência social na STDS. 

Acreditamos que a combinação do método qualitativo e quantitativo irá 

possibilitar a ampliação do conhecimento vinculado às várias dimensões da gestão do 

trabalho, que contribuirão para a análise e a interpretação do objeto em estudo, acerca 

do mundo do trabalho na STDS de modo a compreender a forma de inserção laboral dos 

trabalhadores a partir dos referenciais da NOB/RH-Suas.  

A pesquisa assumiu como recorte empírico o período de implantação e 

implementação da NOB/RH-Suas, qual seja, de 2007 a 2013 e foi desenvolvida com os 

gestores e trabalhadores lotados na área de gestão e os coordenadores e trabalhadores 

das unidades de prestação de serviços da STDS. 

Foram sujeitos da investigação 151 profissionais de nível superior4, calculados a 

partir do universo de 456 trabalhadores com graduação que atuam na política de 

assistência social da STDS no estado do Ceará, conforme dados do Censo Suas de 2012. 

Salientamos que, dentre esses trabalhadores, são pesquisados os que estão lotados na 

sede nas coordenadorias de proteção social básica e proteção social especial de média e 

alta complexidade e área da gestão do Suas, bem como nas unidades de prestação de 

serviços tipificados como socioassistenciais por meio da Resolução nº 109 do ano de 

2009 do CNAS.  

                                                
4 Pesquisamos somente profissionais de nível de escolaridade superior porque já existe definição da 

formação profissional dessa categoria de trabalhadores do Suas, por meio da Resolução de nº 17/2011 
do CNAS. Encontra-se, ainda, em fase de debate a formação profissional dos trabalhadores de nível 
médio. 
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Esse número foi definido por meio da aplicação de fórmulas estatísticas, com 

base nas orientações e notas de Almeida (2012) realizadas em sala de aula no Mapp. 

Salientamos que, quando tratamos de pesquisa qualitativa, pela sua natureza, não cabe 

falar de amostra, mas, sim, de configuração de sujeitos do campo. No entanto, devido à 

impossibilidade de pesquisarmos o universo dos trabalhadores de nível superior em 

todas as dimensões, decidimos então que seria expressivo ouvir, pelo menos, 30% 

desses trabalhadores, tomando como referência o cálculo do tamanho da amostra 

adotada em pesquisa quantitativa, embora a pesquisa qualitativa não trabalhe com 

amostra. 

Em relação aos profissionais das unidades que ofertam diretamente os serviços, 

pesquisamos todas as que estão sediadas no município de Fortaleza, totalizando 07 

centros de atendimento, sendo 02 de proteção social especial de média complexidade e 

05 de alta complexidade5. Salientamos que a STDS desenvolve diretamente serviços 

socioassistenciais em 08 unidades, das quais 03 são serviços de proteção social especial 

de média complexidade e 05 de alta complexidade, destas, apenas 01 está instalada no 

interior do Ceará.  

Os procedimentos metodológicos de investigação se deram através da pesquisa 

bibliográfica, da pesquisa documental, e da pesquisa de campo. Importante salientar que 

durante o percurso da investigação identificamos desafios da gestão do trabalho no 

âmbito da STDS a serem enfrentados, com vistas a valorizar os trabalhadores do Suas, 

de ordem política, econômica, cultural e técnica. A superação dos desafios de ordem 

técnica depende apenas da equipe técnica da gestão, nesse sentido já adotamos algumas 

providências, que serão motivo de análise no 5º segmento desta dissertação.  

Esta pesquisa se estruturou, portanto, na perspectiva de analisar um conjunto de 

informações e referencial teórico, coletados por meio de técnicas previamente 

planejadas, de modo a realizar uma avaliação que ultrapasse a compreensão unilateral 

da gestão da STDS, pelo envolvimento de diferentes trabalhadores do Suas da gestão e 
                                                
5 Unidades de Proteção Social Especial de Média Complexidade Pesquisadas: 1 Centro Regional de 

Referência Especializado de Atendimento às Famílias e Indivíduos – Creas Regional; 01 Centro de 
Integrado de Atendimento e Prevenção a Violência Contra o Idoso. Unidades de Proteção Social 
Especial de Média Complexidade Pesquisadas: Abrigo dos Idosos; Abrigo para Mulheres Vítima de 
Violência; Casa Abrigo (crianças de 6 a 12 anos incompletos); Abrigo Tia Júlia (crianças de 0 a 6 anos, 
inclusive com deficiência); Abrigo Desembargador Olívio Câmara (crianças a partir de 6 anos, 
adolescentes e adultos deficientes). 
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das unidades de prestação de serviços socioassistenciais desenvolvidos no âmbito do 

ente federado estadual no Ceará. 

A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida por meio da leitura e análise de obras 

clássicas e contemporâneas, que tratam dos conceitos pertinentes à temática selecionada 

para este estudo. Contempla desta forma, a realização de um levantamento bibliográfico 

que nos proporcionou uma reflexão sobre o que os teóricos tratam e discutem sobre as 

categorias analíticas e os eixos norteadores da reestruturação produtiva no cenário 

contemporâneo do capital, das políticas públicas e a política de assistência social no 

âmbito das políticas públicas no Brasil e sobre a metodologia de trabalho científico.  

Assim, buscamos mapear a discussão sobre as categorias relacionadas ao objeto 

de estudo, principalmente, quanto à intervenção junto aos trabalhadores do Suas. Desse 

modo, realizamos uma consulta na literatura pertinente tais como: livros, banco de 

dados de dissertações e teses de livre acesso na internet, além de publicações em 

periódicos, dentre outras referências. 

A pesquisa documental se consolidou pelo estudo e análise de matérias oficiais 

disponíveis e inerentes à assistência social no Brasil a exemplo da Constituição Federal 

de 1988, Lei Orgânica da Assistência Social, documento relativo à PNAS publicado em 

2004, Norma Operacional Básica do Suas de 2005, Norma Operacional Básica do Suas 

de 2012, Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Suas do ano de 2006, 

dentre outros. Contamos ainda com a disponibilização pelo MDS dos resultados do 

censo Suas 2012 da gestão estadual e municipal.  

Para uma análise mais direcionada a satisfazer os objetivos descritos no projeto 

de pesquisa, foram tomados ainda, como fontes de pesquisa documental, matérias 

produzidas por instâncias e órgãos representativos da política de assistência social em 

âmbito nacional e do estado do Ceará, quais sejam: 

a) censo Suas 2012 realizado pelo MDS; 

b) Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (Estadic), desenvolvida em 2012 e 

publicada em 2013; 

c) Plano Plurianual de Assistência Social do Estado do Ceará referente ao período 

de 2012 a 2015; 
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d) Pacto de Aprimoramento da Gestão Estadual no Suas; 

e) planejamento estratégico da STDS para o período de 2012 a 2014; 

f) estrutura organizacional e arquivos da STDS; 

g) leis, decretos e resoluções, das instâncias de controle social e de pactuação do 

Suas; 

h) normativas da STDS (lei, decreto e portarias).  

Este trabalho com dados secundários nos permitiu pesquisar a gestão do trabalho 

no Suas, possibilitando ampliar a visão do Brasil e relacionar com o estado do Ceará, no 

que tange à sua concepção e trajetória na instituição e, assim, comparar com as 

normativas nacionais, de modo a investigar as ações realizadas frente às atribuições do 

ente federado estadual, estabelecidas como forma de valorizar seus trabalhadores. 

A pesquisa de campo envolveu a combinação de diferentes técnicas de 

investigação quais sejam: rememoração da própria experiência profissional em 

exercício no órgão gestor estadual na área de implementação do Suas; aplicação de 

questionários; realização de entrevistas; observações sistemáticas de campo aliados aos 

grupos focais, como forma de facilitar a análise do confronto de opiniões, comparando 

os conteúdos dos grupos com os pensamentos isolados de diversos trabalhadores. 

Nos processos do trabalho de campo, participaram os diversos atores 

representativos do Suas na esfera da gestão e prestação de serviços direto aos usuários, 

dentre os quais destacamos: 

a) coordenadores e trabalhadores das áreas de gestão do Suas; proteção social 

básica; proteção social especial de média e alta complexidade lotados na sede da 

STDS 

b) coordenadores e trabalhadores da STDS lotados nas unidades de prestação de 

serviços aos usuários.  

No percurso de campo utilizamos como aporte quantitativo a aplicação de 

questionários com perguntas semiestruturadas (ver apêndice II) com trabalhadores da 

gestão e das unidades de prestação de serviços com vistas a identificar o perfil social e 
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econômico e, ainda, o grau de identidade com a política de assistência social, formas de 

acesso ao serviço público, o vínculo trabalhista institucional, formação e educação 

permanente e como se manifesta a interdisciplinaridade nas práticas de 

acompanhamento aos usuários realizado pelas equipes de trabalhadores.  

Nesse sentido, distribuímos em média 80 questionários, dos quais recebemos 64 

respondidos. Importante salientar que esse instrumento de pesquisa foi utilizado entre os 

trabalhadores no final das reuniões dos grupos focais, ocasião que lemos e explicamos 

cada item de modo a não deixar dúvidas quanto às questões pertinentes. 

As técnicas do grupo focal associadas à observação de campo objetivaram 

avaliar o confronto de opiniões individuais em relação aos depoimentos grupais dos 

trabalhadores e gestores, a partir do debate de temas relativos à valorização dos 

trabalhadores, conforme roteiro no apêndice I. Morgan (1997) apud VEIGA & 

GONDIM, define grupos focais como: 

Uma técnica de pesquisa que coleta dados por meio das interações grupais ao 
se discutir um tópico especial sugerido pelo pesquisador. Como técnica, 
ocupa uma posição intermediária entre a observação participante e as 
entrevistas em profundidade. Pode ser caracterizada também como um 
recurso para compreender o processo de construção das percepções, atitudes 
e representações sociais de grupos humanos. (VEIGA & GONDIM 2001, 
p.151). 

Partindo de um estudo empírico na sede da STDS e em sete unidades de 

prestação de serviços socioassistenciais, contamos com esse importante procedimento 

metodológico para fazer as análises: o “Grupo Focal”, instrumento que provém da 

pesquisa qualitativa e alia exame profundo de uma dada realidade e o ponto de vista dos 

sujeitos envolvidos, buscando “identificar percepções, sentimentos, atitudes e idéias dos 

participantes a respeito de um determinado assunto” (DIAS, apud SILVA, 2008, p. 18). 

 
Nessa perspectiva, realizamos reuniões com nove grupos focais, das quais duas 

foram desenvolvidas na sede da STDS com a participação de gerentes de células e 

trabalhadores que prestam assessoria técnica aos municípios das coordenadorias da 

proteção social básica e especial de média e alta complexidade e área de gestão do Suas. 

Sete foram realizadas com os trabalhadores e coordenadores das unidades de prestação 

de serviços de proteção social especial de média e alta complexidade.  
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Salientamos que, para o agendamento das reuniões, contatamos inicialmente os 

gerentes das células responsáveis pelas unidades de prestação de serviços e pelos 

núcleos de gestão da STDS onde estão lotados os trabalhadores pesquisados. Nesta 

perspectiva, os gerentes marcaram a data diretamente com os diretores das unidades e 

gerentes dos núcleos da STDS. Assim, o cronograma para a realização de cada grupo 

focal foi elaborado com uma antecedência, em torno de 15 a 40 dias, que foi seguida 

rigorosamente.  

Ressaltamos que, de maneira geral, os grupos focais duraram de 80 a 150 

minutos dependendo da quantidade de trabalhadores presentes e contaram com a 

participação de 6 a 15 sujeitos em cada, entre os trabalhadores e gestores lotados na 

sede da STDS e das unidades de prestação de serviços de proteção social especial de 

média e alta complexidade tipificados como socioassistenciais, conforme Resolução Nº 

109 do ano de 2009 do CNAS, tais como: Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social de âmbito Regional (Creas Regional) e unidades de acolhimento 

institucional para crianças e adolescentes, mulheres vítimas de violência, idosos e 

pessoas com deficiência. Totalizaram 77 trabalhadores participantes dos nove grupos 

focais. As reuniões aconteceram na sede da STDS e nas unidades de atendimento, 

respectivamente, de acordo com a lotação dos trabalhadores visando viabilizar as 

observações de campo e foram registradas de forma escrita, manualmente, conforme 

mantido com os participantes no início da reunião. 

Procuramos chegar ao local das reuniões com pelo menos 20 minutos de 

antecedência para conversarmos informalmente com os trabalhadores, objetivando 

quebrar a formalidade, gerar um ambiente relacional agradável e propício. Iniciamos as 

reuniões, esclarecendo os objetivos, o objeto da pesquisa, assim como a metodologia e 

técnicas a serem utilizadas e os motivos que nos impulsionaram a realizar esta 

investigação, conforme descritos na introdução desta dissertação. Deixamos claro ainda 

que nos encontrávamos naquele momento apenas na condição de pesquisadora do Mapp 

e não gerente da STDS, portanto os trabalhadores não tinham a obrigação de participar 

da pesquisa, portanto, poderiam ficar à vontade para permanecerem apenas aqueles que 

tivessem interesse em cooperar com esta pesquisa avaliativa. Ressaltamos que, nas nove 

reuniões realizadas, apenas um profissional não participou alegando que estava 

agendado um atendimento ao usuário.  
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Na vivência das observações no campo tivemos como referência “o olhar, o 

ouvir e o escrever” que conforme Oliveira (1994, p.27) constituem-se condições 

essenciais para interpretar e compreender o objeto em estudo por meio de uma relação 

dialógica entre a pesquisa de campo e a teoria em estudo, enquanto etapas da formação 

do conhecimento pela pesquisa empírica.  

Nesta perspectiva, utilizamos as observações de campo sob duas óticas. A 

primeira foi a observação, realizada durante o período de 45 dias, na equipe da gestão 

do Suas que integramos. A segunda ótica é da observação de campo nos ambientes de 

trabalho durante o desenvolvimento das entrevistas e grupos focais objetivando 

aprofundar os dados colhidos por meio dos depoimentos, bem como durante o 

acompanhamento de algumas atividades desenvolvidas com as equipes envolvidas, tais 

como reuniões, capacitações, planejamento e outras. A observação foi importante para 

viabilizar a compreensão da dinâmica de como os princípios e diretrizes da gestão do 

trabalho estão sendo realizadas na prática, conforme argumenta Oliveira (1994, p.25): 

Os atos de olhar e ouvir são considerados funções de um gênero de 
observação muito peculiar (peculiar a antropologia), por meio da qual o 
pesquisador busca conhecer (melhor dizendo: compreender) a sociedade e a 
cultura do outro ‘de dentro’, em sua verdadeira interioridade.  

As entrevistas possibilitaram uma melhor compreensão e análise das percepções 

e interpretações dos sujeitos envolvidos em relação ao objeto de estudo, confirmando o 

pressuposto de Bauer e Gaskell (2002:65) de que a entrevista, “é uma compreensão 

detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações, em relação aos comportamentos 

das pessoas em contextos específicos”. 

Realizamos as entrevistas com questões abertas (apêndice III) a 10 profissionais, 

entre os gestores e trabalhadores lotados na sede STDS e nas unidades de prestação de 

serviços. Selecionamos esses trabalhadores com base no critério do vínculo trabalhista, 

identificado por ocasião da pesquisa documental e no desenvolvimento da pesquisa de 

campo, mais precisamente nos grupos focais e questionários, e assim definimos os 

seguintes critérios: 04 terceirizados; 03 estatutários e 03 somente com cargo 

comissionado. Salientamos que as entrevistas foram registradas em gravadores e 

escritas manualmente, conforme o consentimento dos entrevistados. 

 Essas entrevistas foram realizadas no ambiente de trabalho e em residências e 

buscaram identificar o nível de conhecimento e de identidade com a política de 
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assistência social, formas de acesso ao serviço público, vínculo trabalhista institucional, 

processo de formação e educação permanente, processo de construção da 

interdisciplinaridade e o sentimento de cada trabalhador sobre sua valorização pela 

instituição.  

Os dados quantitativos coletados nos questionários e os qualitativos apreendidos 

nas entrevistas, grupo focal e observações de campo, foram tabulados, analisados e 

articulados como estratégia de facilitar a compreensão da realidade desses 

trabalhadores, no que diz respeito às características sociais, econômicas e demais 

dimensões da gestão do trabalho no Suas.  

Em verdade, a adoção desta metodologia contribuiu para realizarmos um 

distanciamento crítico com o objeto de avaliação. Isto nos possibilitou conhecer os 

sujeitos da pesquisa avaliativa da política de assistência social a que nos propomos e 

que só poderá contribuir com os decisores públicos e com a sociedade em geral caso 

não haja distorção dos resultados. Para evitar isso, desenvolvemos o estudo na mesma 

direção de Silva e Silva (2008, p. 171), que afirma: 

Desenvolvo a pesquisa avaliativa destinada a contribuir para levantar 
informações destinadas aos decisores públicos, mas, antes de tudo, 
direcionada à produção de um conhecimento comprometido com as lutas 
sociais, pela universalização dos direitos sociais, contribuindo para o 
movimento social de construção de cidadania.  

Dessa forma, buscamos analisar os resultados, de modo a compreendê-los 

conforme explica Oliveira, (1994, p.22). “a partir das etapas iniciais da obtenção dos 

dados (o Olhar e o Ouvir)”. Sobre esse processo o autor salienta que:  

Não deve se emaranhar na subjetividade do autor/pesquisador. Antes, o que 
está em jogo, é “intersubjetividade” – esta de caráter epistêmico – graças à 
qual se articulam num mesmo horizonte teórico os membros de sua 
comunidade profissional. E é o reconhecimento dessa intersubjetividade que 
torna o antropólogo moderno um cientista social menos ingênuo.  

O processo de tabulação de dados consistiu na ordenação e classificação de 

todos os dados qualitativos e quantitativos. Essa fase possibilitou-nos uma melhor 

análise das percepções e interpretações dos sujeitos envolvidos na política de assistência 

social quanto ao processo de implementação da gestão do trabalho no Suas e os efeitos 

para a valorização dos trabalhadores. 
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A análise dos dados em estudo foi realizada, na mesma linha de pensamento de 

Silva e Silva (2001, p. 69), pautada na apreciação de variáveis apresentadas em forma 

de um conjunto de tabelas, quadro e medidas estatísticas e análise qualitativa, 

verificando as controvérsias e divergências entre as informações consideradas 

decorrentes de opiniões ou de posições contrapostas. 

As informações coletadas nas pesquisas bibliográfica e documental com os 

dados levantados na pesquisa de campo foram triangulados entre si de forma a dar 

suporte às considerações analíticas apresentadas nesta dissertação, viabilizando assim, o 

alcance dos objetivos deste estudo avaliativo. O percurso metodológico do artesanato 

intelectual realizado para dar conta desta avaliação em processo está descrito na 

seguinte seção secundária deste segmento. 

2.1 O artesanato intelectual na sistematização e análise das produções do processo 
investigativo: considerações metodológicas 

O artesanato intelectual realizado para a sistematização e análise das produções 

foi construído a partir do material empírico, levantado nas pesquisas documental e de 

campo que se materializaram por meio de informações dos questionários 

sistematizados, em tabelas e gráficos, depoimentos em grupos focais e nas entrevistas e 

registros de observações sistemáticas. É um esforço processual de desvendamento do 

objeto avaliativo, movimentando teorizações para analisar o mundo do trabalho na 

STDS-Ceará, consubstanciado nas sistematizações da pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo.  

Na perspectiva da avaliação da gestão do trabalho como eixo estruturante da 

assistência social, fez-se necessário desenvolver três estratégias investigativas: uma 

pesquisa documental quantitativa, aos arquivos da própria STDS; uma pesquisa 

documental quantitativa junto ao Censo Suas 2012 e a Estadic, desenvolvida em 2012 e 

publicada em 2013 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), produto 

de convênio firmado com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS). E para adentrar nas especificidades deste mundo do trabalho na STDS, 

desenvolvemos a pesquisa qualitativa, com aportes quantitativos, viabilizando-a 

mediante instrumental técnico que foi delineando-se como necessário para atender a 

demanda do objeto, de modo a esboçar o perfil desse trabalhador, em cotejo com a 

situação nacional.  
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Conforme já explicitado neste percurso metodológico, os sujeitos investigados 

foram 151 trabalhadores de nível superior que atuam na política de assistência social da 

STDS no estado do Ceará. Estes profissionais desenvolvem suas atividades nas 

coordenadorias de proteção social básica e proteção social especial de média e alta 

complexidade e área da gestão do Suas da sede administrativa, bem como nas unidades 

de prestação de serviços tipificados como socioassistenciais. 

Deste modo, a pesquisa documental foi desenvolvida desde 2011, quando 

iniciamos o Mestrado em Avaliação de Políticas Públicas e redefinimos nosso objeto de 

investigação. A pesquisa de campo iniciou-se, de forma pontual, no segundo semestre 

de 2012, com uma entrevista e uma experiência de observação participante, como 

exigência da Disciplina Métodos Qualitativos e Quantitativos I. De fato, efetivamos o 

trabalho de campo, de forma intensiva e sistemática, no período de maio a agosto de 

2013. Mais especificamente, em maio e junho, distribuímos e recebemos os 

questionários e desenvolvemos nove grupos focais com trabalhadores do Suas atuantes 

na sede e nas unidades de atendimento da STDS. Em agosto, realizamos nove 

entrevistas, objetivando aprofundar dimensões e questões emergentes na inserção no 

campo, tendo como fio condutor o nosso objeto investigativo. 

Com todo o material empírico levantado e sistematizado, impôs-se o desafio da 

análise deste material. Assim, na interlocução com a nossa orientadora, definimos 

desenvolver uma análise de conteúdo que nos possibilitasse trabalhar este material de 

campo, a partir de unidades analíticas, viabilizando as tessituras teoria-empiria. 

A análise de conteúdo é uma via metodológica, com diferentes configurações, a 

partir de distintos autores. Bardin – referencia neste campo metodológico – assim a 

define:  

Um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2010:44). 

A análise de conteúdo, portanto, constitui-se para além de uma descrição dos 

fatos identificados, haja vista que esta técnica permite revelar significados e sentidos, 

que se encontram nos dados coletados e, em especial, nos depoimentos, gestos e 

atitudes dos sujeitos e nas observações diretas no contexto do campo investigativo. 
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Dentre as diversas concepções e perspectivas de análise de conteúdo, vamos 

trabalhar nesta investigação a alternativa configurada por Carvalho, que se constitui em 

sua visão como:  

Uma nova técnica de análise de conteúdo, [...] buscando ultrapassar no 
processo de conhecimento o nível de descrição para atingir o nível de análise. 
Essa proposição metodológica [...] faz a ligação entre a teoria e o material 
empírico. O processo metodológico inicia-se com a configuração de uma 
teoria no sentido da delimitação de categorias fundamentais que precisam ser 
simples e suficientemente gerais para orientar todo processo de investigação. 
Tendo por base as categorias teóricas fundamentais e a especificidade do 
objeto de estudo, definem-se as unidades de análise que são os temas. Os 
temas, como unidade de análise expressam feixes de relações, ou seja, uma 
combinação de relações. [...]. (CARVALHO, 1983:18-19). 

Nesta perspectiva, tendo como referencial as bases de sustentação teórica desta 

pesquisa avaliativa e o potencial analítico do material empírico e a sistematização da 

análise de conteúdo realizada por Diogo Fontenele (2013), delineamos, no processo de 

discussão com a orientadora, oito temas para empreender a análise de conteúdo6 que 

consubstanciamos a seguir: O estado do Ceará na lógica do ajuste em meio à 

reatualização do tradicional: O patrimonialismo e suas expressões contemporâneas; A 

morfologia social do trabalho na STDS; A precarização no trabalho no Suas: 

Configurações no universo da STDS; O cotidiano na vida dos trabalhadores: 

desvalorização e precarização existencial como fenômeno contemporâneo; Trajetórias 

identitárias dos trabalhadores do Suas; A formação continuada como processo em 

aberto: Ofertas estatais e busca dos trabalhadores; A interdisciplinaridade na prática 

socioassistencial; e a Valorização dos trabalhadores como desafio na gestão do trabalho 

no Suas. 

Esses temas são recursos heurísticos utilizados para trabalhar e avaliar as 

dimensões da gestão do trabalho delineadas, isto é: vínculo trabalhista, remuneração; 

forma de acesso ao serviço público; educação permanente; identidade dos trabalhadores 

do Suas, enquanto uma nova categoria em processo de construção; perspectiva da 

interdisciplinaridade enfocando como a presença dos diversos profissionais se articulam 

na construção de uma prática socioassistencial para garantir a proteção social. 

                                                
6 A análise de conteúdo pode ser trabalhada de forma variada. No entanto, optamos por seguir a 

sistematização de Fontenele que em sua investigação decidiu por temas e itens. Em nossa investigação, 
porém, resolvemos realizar a análise de conteúdo por meio de temas, de modo a simplificar o modo de 
apresentação do processo avaliativo e, assim, facilitar o entendimento deste trabalho. 
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A importância desse estudo está no fato de que a inserção e situação dos 

trabalhadores do Suas circunscrevem a questão atual, que se expressa em dilemas no 

exercício do trabalho socialmente necessário nas funções de gestão pública e na oferta 

dos serviços socioassistenciais continuados e de qualidade para assegurar proteção 

social à população em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social.  

Salientamos, por fim, que esse trabalho poderá não dar conta de todas as 

questões e seus desdobramentos acerca do tema, mas sem dúvida, contribuirá para o 

aprimoramento e fortalecimento da gestão do trabalho no Suas no estado do Ceará.  

A rigor esta pesquisa deu-nos a base para realizarmos esta avaliação, a começar 

pela reflexão da prática profissional e do próprio conhecimento produzido. Isto posto, 

iniciamos o segmento seguinte trabalhando as novas configurações do mundo no 

trabalho ocorridas no Brasil no final do século XX e início do século XXI, fruto da 

pesquisa bibliográfica de autores renomados no temas, tais como Giovanni Alves e 

Ricardo Antunes, que se tornou imprescindível para dar o suporte teórico necessário à 

triangulação do material empírico de campo com os dados secundários colhidos na 

pesquisa documental, na tentativa de cumprir com o objetivo desta avaliação em 

processo. 
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3 BRASIL CONTEMPORÂNEO NOS CIRCUITOS DO 

CAPITALISMO MUNDIALIZADO: novas configurações do 

mundo no trabalho no final do século XX e início do século XXI 

 

Este segmento trata da crise contemporânea e das transformações na produção 

capitalista, entendidas como processos que determinam as mudanças societárias em 

curso.  

Objetiva-se discorrer sobre o alcance e o significado das transformações sofridas 

na esfera da produção, desde os finais dos anos 70 do século XX, destacando seus 

impactos no processo de acumulação capitalista, na gestão do trabalho e nos modos de 

ser e viver da classe trabalhadora. Seu conteúdo está estruturado em três partes: 

inicialmente, ressaltamos o processo de democratização do Brasil pela luta dos 

movimentos sociais, que possibilitou o reconhecimento da assistência social como 

política pública no campo da seguridade social, destacando o movimento pela 

assistência social pela qual os trabalhadores do Serviço Social lutam pela afirmação na 

CF de 1988. 

Em seguida, buscaremos identificar o cenário das crises mundiais do capitalismo 

dos anos 70 do século XX e de 2008, assim como os mecanismos utilizados pelo capital 

para o seu enfrentamento, pautados na reestruturação produtiva, na mundialização 

financeira, nos mecanismos de gestão do trabalho e nas estratégias de construção da 

hegemonia do grande capital. Por fim, indicaremos as principais tendências dessas 

transformações no mundo do trabalho e rebatimentos da crise no Brasil, a configuração 

assumida pelo Estado e as mutações no mundo do trabalho no Brasil.  

3.1 Democratização brasileira e ajuste à ordem do capital mundializado 

No Brasil, a partir de 1964, ocorreu uma significativa mudança na relação das 

forças presentes no cenário político. Com o golpe de Estado, os governantes eleitos e 

reconhecidos são sumariamente retirados do cenário político pela força militar, 

rompendo-se as regras do jogo político na escolha dos dirigentes. Os militares passam a 

controlar as decisões econômicas, ocupando postos-chave da administração pública, tais 

como presidência e superintendência das instituições.  
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Naquele momento o Brasil para, proibindo-se expressamente as manifestações 

populares. Em 1968, os movimentos sociais voltam a se articular, com objetivos 

diferentes, mas com um único propósito de por fim ao sistema ditatorial. Destacam-se 

os movimentos estudantis, religiosos, operários e camponeses.  

Os movimentos sociais não podem ser pensados, apenas como meros resultados 

de lutas por melhores condições de vida, produzidos pela necessidade de aumentar o 

consumo coletivo de bens e serviços. Os movimentos sociais devem ser vistos, também 

(neles, é claro, os seus agentes), “como produtores da história, como forças instituintes 

que, além de questionar o Estado autoritário e capitalista, questionam suas práticas, a 

própria centralização e burocratização tão presentes nos partidos políticos” (RESENDE, 

1985, p.38).  

Assim, os movimentos sociais na América Latina nos anos 1970 e 1980 

coexistiram com ditaduras autoritárias que buscavam neutralizar a ameaça comunista 

que afligia o mundo após a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, com toda a repressão, a 

sociedade civil busca formas de pôr fim ao sistema ditatorial, surgindo vários focos de 

manifestações. O movimento tem como base a ação de trabalhadores ligados ao 

movimento operário e ao novo sindicalismo urbano exercido por suas confederações e 

centrais sindicais, que geraram a Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT) e 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) e o Partido dos Trabalhadores (PT) e ao 

movimento pela “Anistia geral e irrestrita”. Destaca-se, também, a participação da 

Igreja Católica progressista ancorada na Teologia da Libertação com suas pastorais e as 

Comunidades Eclesiásticas de Base, que tiveram grande importância para a construção 

desse movimento.  

Nos anos 1970, no Brasil, começa o movimento de educação popular, inspirado 

no ideário construído a partir da junção de conceitos marxistas e do cristianismo, tendo 

em Paulo Freire o seu principal representante. Esse movimento utilizava a alfabetização 

como um momento de libertação, que vai influenciar principalmente nos anos 1980 

organizações populares, setores progressistas da Igreja Católica e movimentos sociais 

como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra que passam a ter estruturas 

educacionais com concepção própria de uma educação emancipatória. 
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De fato, conforme constata Coutinho, (2008, p.129) de dentro da ditadura militar 

há a emergência de uma sociedade civil complexa, viva, atuante:  

[...] verifica-se uma tentativa de desativar e mesmo reprimir a sociedade civil. 
[...] seu objetivo não é organizar massa, mas precisamente desorganizá-las. 
[...] o discurso dos militares brasileiro, por exemplo, codificado na 
famigerada “doutrina da segurança nacional” era de que a política devia ser 
evitada porque ao expressar e legitimar conflitos, ela dividiria a nação [...]. 
Isso não significa, porém, que a ditadura tenha tido êxito em seu esforço de 
eliminar a sociedade civil. Ao contrário a sociedade civil cresceu 
enormemente ao longo do período ditatorial. 

Desta forma, não obstante a repressão aos movimentos sociais, advinda no 

período da ditadura militar, o final da década de 1970 e os anos 1980 foram marcados 

por uma intensa participação popular. Era a retomada das grandes manifestações de 

massa. Para Coutinho (2008, p.130) essa contradição aparece mais acentuada no 

momento em que tem lugar o “projeto de abertura”, a ser encaminhado “pelo alto” no 

governo Geisel, com a finalidade de “descompressão” com o qual buscou enfrentar o 

declínio do regime com a derrota nas eleições parlamentares de 1974. A década de 1980 

no Brasil marca, assim, a retomada da organização dos movimentos sociais que 

cumpriram um papel central na denúncia que revelava o caráter centralizador e 

autoritário das instituições brasileiras, ao tempo que reivindicavam alternativas de 

participação nas esferas de decisão da vida pública e privada. As bandeiras de luta 

variavam de interesses, dada a diversidade política e cultural brasileira, mas convergiam 

na discussão sobre participação em áreas como saúde, educação, habitação, trabalho, 

dentre outras políticas públicas. Neste ambiente, a noção de cidadania remodela-se, 

incorporando a idéia de sujeito político que, além de direitos e deveres, tem perspectiva 

ideológica, que pode ser convertida para uma atuação política orgânica e subjetiva, 

definida a partir dos interesses das bases populares. O modelo de cidadania que se busca 

superar, então foi gerado internamente na lógica de mercado produzida pelo modo de 

produção capitalista. 

Neste cenário, de forma progressiva, há a presença de movimentos sociais7 nas 

áreas da saúde, educação, e na de outras políticas públicas, para que seja garantida a 

inserção destas políticas na Constituição Federal de 1988 (CF 1988). 

No campo da assistência social, instala-se um complexo processo de debates e 

                                                
7 Destacaram-se os Movimentos pela Reforma Urbana; pelos direitos da criança e do adolescentes, pelos 

povos indígenas e pela reforma agrária. 
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articulações com vistas ao nascimento da política de assistência social, inscrita no 

campo democrático dos direitos sociais, garantindo densidade e visibilidade à questão.  

Nessa perspectiva, os profissionais dessa área, com destaque os do serviço 

social, põem sua força em campo desenvolvendo múltiplas articulações e debates, por 

meio das Associações Nacionais dos Servidores da LBA (Asselbas e Anasselbas), do 

Conselho Federal de Serviço Social (Cfess) e de intelectuais da academia, articulando-

se e gerando debates, documentos, posicionamentos e proposições para a efetiva 

inserção da assistência social na Constituição Federal como política social, direito do 

cidadão e dever do Estado.  

Em meio a essa efervescência e poder de pressão dos movimentos sociais, as 

políticas sociais encontram campo fértil para desenvolverem-se e auxiliarem a 

efetivação dos direitos sociais na CF 1988.  

Dessa forma, os movimentos sociais exerceram grande influência, emergindo 

com todo poder de pressão, conformando e norteando a configuração das políticas 

públicas e da política de assistência social. Assim, os movimentos sociais com suas lutas 

contribuíram para formatar a configuração das políticas sociais.  

Nesse contexto de grande mobilização democrática e exigência de práticas 

inovadoras na área social, teve início uma intensa discussão para a formulação de uma 

política pública de assistência social, constitucionalmente assegurada.  

Portanto, o contexto do processo constituinte que gestou a nova Constituição 

Federal é marcado por grande pressão social, crescente participação corporativa de 

vários setores e decrescente capacidade de decisão do sistema político. A Constituição 

Federal de 1988, aprovada em 5 de outubro, trouxe uma nova concepção para a 

assistência social, representa o marco legal para a compreensão das transformações e 

redefinições do perfil histórico da assistência social no País, que a qualifica como 

política de seguridade social da seguinte forma: 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
Parágrafo único – Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 
I – universalidade da cobertura e do atendimento; 
II -uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
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urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - eqüidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a 
participação da comunidade, em especial de trabalhadores empresários e 
aposentados. (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL, 1988) 
 

A Constituição Federal de 1988 dedica, no capítulo da seguridade social, uma seção 

específica para a assistência social, prevendo, inicialmente, em seu artigo 203, os 

destinatários deste segmento da ordem social. Já o artigo seguinte – 204, não somente 

indica a fonte primária dos recursos que custearão tais ações, mas, sobretudo as diretrizes a 

serem adotadas na política de assistência social. No que diz respeito às ações a serem 

desenvolvidas neste setor, dois princípios contidos no artigo 204 da Constituição são 

inovadores e de indiscutível importância para o seu completo êxito, ou seja, o que se refere 

à descentralização político-administrativa e o relativo à participação da sociedade brasileira 

na discussão dos temas afetos ao setor, a saber: 

Art.203 A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:  
I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;  
II – o amparo às crianças e adolescentes carentes;  
III – a promoção da integração ao mercado de trabalho;  
IV – a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária;  
V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
lei.  
Art.204 As ações governamentais na área da assistência social serão 
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no 
art.195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes 
diretrizes:  
I – descentralização político-administrativa, cabendo à coordenação e as 
normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos 
programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades 
beneficentes e de assistência social;  
II – participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 
(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988). 

Afirma Sposati (2004, p.42) que a assistência social, garantida na CF 1988 

contesta o conceito de “[...] população beneficiária como marginal ou carente, o que 

seria vitimá-la, pois suas necessidades advêm da estrutura social e não do caráter 

pessoal” tendo, portanto, como público alvo os segmentos em situação de risco social e 

vulnerabilidade, não sendo destinada somente à população pobre.  
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A CF 1988 ofereceu a oportunidade de reflexão e mudança, inaugurando um 

padrão de proteção social afirmativo de direitos que superasse as práticas assistenciais e 

clientelistas, além do surgimento de novos movimentos sociais objetivando sua 

efetivação.  

Paralelamente ao processo de democratização do Brasil, desde o final dos anos 

de 1970 identificam-se três grandes mudanças marcantes no “capitalismo globalizado” 

nos países centrais: as relativas ao papel do Estado (neoliberalismo), as tecnológicas e 

as financeiras, que, de forma articulada, consagram uma etapa histórica da crise do 

modo de produção capitalista, agravada pela crise mundial do petróleo, obrigando os 

países desenvolvidos a redefinirem suas estratégias de acumulação do capital.  

O projeto de restauração capitalista, como resposta do capital a sua 

sobrevivência à crise dos anos 1970, cuja hegemonia foi exercida pelos Estados Unidos, 

teve no Consenso de Washington sua base doutrinária e política, operacionalizado pelo 

Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e pela Organização Mundial do 

Comércio, transformado nas principais alavancas institucionais da integração e do ajuste 

das economias periféricas às necessidades do capitalismo internacional.  

Neste processo, destacamos a financeirização da economia, na base da qual se 

encontra a orgânica vinculação entre as grandes corporações produtivas transacionais e 

as instituições financeiras que passam a comandar a acumulação, contando para isso 

com novas tecnologias de processamento de informação e comunicação e com a 

desregulamentação operada pelo Estado por meio da liberalização dos mercados.  

De fato, as novas tecnologias de informação e comunicação vêm alterando as 

relações espaço-temporal. Ao incidirem sobre o território construído, complexificam as 

relações sociais e inauguram novos padrões associados à organização e à divisão das 

atribuições entre Estado e sociedade. As metamorfoses provocadas por essa revolução 

são societais e produtivas já que tecem novos laços entre produção material, saberes e 

habilidades, homens e máquinas, contribuindo significativamente nas relações de 

trabalho que se expandem pela vida social. Os avanços nas telecomunicações, na 

eletrônica e na informática permitiram a interconexão das bolsas, dos bancos e das 

praças financeiras, em tempo real, favorecendo fluxos de dinheiro acima das fronteiras 

nacionais, impondo leis internacionais aos territórios nacionais. Assim, essas mudanças 
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contribuíram para o processo de mundialização do capital financeiro. 

 No âmbito do sistema capitalista e da sua economia mundializada, instala-se 

muito mais do que uma crise econômica, uma crise orgânica, marcada pela perda dos 

referenciais sob o paradigma do fordismo, do keynesianismo, do Welfare State e das 

grandes estruturas sindicais e partidárias.  

Neste cenário surge como novo e mais adequado modelo de produção o 

toyotismo, um sistema produtivo que visava à qualidade total em todas as etapas do 

processo produtivo. Nele, a produção é flexível, e varia de acordo com a demanda. Ao 

contrário da Ford, que produzia em grandes quantidades e formava grandes estoques, a 

Toyota produzia o que era demandado no momento, evitando o desperdício e o risco de 

ter produtos estocados afetados pela queda da demanda ou obsolescência tecnológica. 

Qualificado por muitos como um período em que o trabalho perdeu a sua 

centralidade, fato é que os anos que se seguiram à década de 1980 são palco de um 

processo de restauração capitalista, assentada, de acordo com Harvey apud Antunes 

(2004), num duplo movimento: 1) a redefinição das bases da mundialização da 

economia, através da reestruturação produtiva e das mudanças no mundo do trabalho; 2) 

a ofensiva ideopolítica necessária à construção da hegemonia do grande capital, 

evidenciada na emergência de um novo imperialismo e de uma nova fase do 

capitalismo, marcada pela acumulação com predomínio rentista. 

Estes movimentos podem ser identificados historicamente em medidas que 

indicam: 

a) a reestruturação dos capitais, com as fusões patrimoniais, a íntima relação entre o 

capital industrial e financeiro, além da formação de oligopólios globais via 

processos de concentração e centralização do capital; 

b) as transformações no mundo do trabalho, que tanto apresentam mudanças na 

divisão internacional do trabalho como redefinem a organização do trabalho 

coletivo, reduzindo a fronteira entre os processos de “subsunção real e formal” 

do trabalho ao capital e compondo a nova morfologia do trabalho, segundo a 

expressão de Antunes (2004, p.336); 

c) a reconfiguração do aparato estatal e das ideologias e práticas que imprimem 
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novos contornos à sociabilidade capitalista, redefinindo mecanismos 

ideopolíticos necessários à formação de novos e mais eficientes consensos 

hegemônicos. 

 Inicialmente, esse processo de reconfiguração do capitalismo atingiu as 

economias centrais e posteriormente os países periféricos, incluindo o Brasil, 

produzindo um cenário no qual convivem, a acumulação e concentração da riqueza com 

a ampliação do desemprego, a precarização do trabalho e o agravamento da pobreza. 

A plena incorporação das economias periféricas ao processo de reprodução 

ampliada do capital ocorreu nos anos 1980 do século XX, quando os países então 

chamados subdesenvolvidos transformaram-se em campo de absorção de investimentos 

produtivos. 

É nesse marco que se dá a integração tardia do Brasil à ordem econômica 

mundial no governo Collor de Mello, por meio do processo de reestruturação produtiva 

que se inicia ainda no final da década de 1980 com a informatização produtiva, os 

programas de qualidade total e a implantação de métodos de gestão participativa. 

Segundo Antunes (2004, p.337), inicialmente, ela é marcada pela redução de postos de 

trabalho e pelo aumento da produtividade que dependeram da reorganização da 

produção e da intensificação da jornada de trabalho. 

Nos anos 1990, ela se intensifica com o governo Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), com a incorporação do ideário neoliberal consagrado no Consenso de 

Washington como solução para a inflação. Sob o imperativo do capital financeiro, 

justificando que os procedimentos adotados com a abertura comercial e financeira, 

ocorrem à privatização de ativos públicos e a flexibilização de relações contratuais 

trabalhistas, que levariam, via aumento da concorrência, à redução de custos, bem como 

ao combate à inflação e à retomada do crescimento econômico em bases sólidas. A 

liberalização da economia, dessa forma, se impunha para o estreitamento das relações 

das economias nacionais com o capitalismo central.  

Na prática, isso se traduz em medidas de ajuste econômico e retração das 

políticas públicas de proteção social, numa conjuntura de crescimento da pobreza, do 

desemprego e do enfraquecimento do movimento sindical, neutralizando, em grande 

medida, os avanços e conquistas sociais alcançadas pelas classes trabalhadoras nos anos 
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1980.  

Com a emergência das políticas neoliberais no cenário mundial e no Brasil a 

partir da década de 1990, que se constituem dentro de um novo momento do 

capitalismo, nos marcos da mundialização do capital que circunscrevem novas formas 

de valorização e acumulação. Nos percursos da mundialização, identificam-se processos 

da reestruturação produtiva com configurações específicas nos tempos contemporâneos 

dos últimos 30 anos, com a implantação de novos modelos de organização da produção 

em diversos setores da economia.  

No Brasil, portanto, nos percursos da democratização vivenciamos um processo 

de ajuste via Consenso de Washington, que passam a exigir a reforma do Estado 

brasileiro. Nessa reforma, há duas confluências estatais. De um lado o Estado 

Democrático, ampliado pela via política, dimensão do público, há a ampliação dos 

direitos (Loas, ECA, SUS dentre outros). De outro lado, o Estado Ajustador com a 

lógica da mercantilização, da ordem do capital destitui os direitos sociais conquistados. 

Inicia-se, nesse cenário, a reestruturação produtiva brasileira.  

No contexto da reestruturação produtiva brasileira, Carvalho (2010) analisa duas 

décadas de mundialização do capital (última década do século XX e primeira do século 

XXI), tendo como fundamentos de análise duas dimensões: 

a) mundialização do capital e suas formas de domínio gestando desigualdades 

sociais e transformações que afetam a economia, estado e sociedade. Com a 

intermediação do avanço da ciência e da tecnologia, substitui-se o trabalho vivo 

pelo morto, prescindindo da presença física do trabalhador. Nesse novo e 

precário mundo do trabalho, identifica-se uma dominação abstrata; uma cultura 

do descartável, um refugo humano de trabalhadores descartáveis; a destituição e 

desconstrução dos direitos. 

b) potencialidades de pressão, de tensionamento dos movimentos sociais nas suas 

formas de resistência, protagonizando a disputa hegemônica.  

Comandada pela ofensiva neoliberal decorrente da mundialização do capital 

financeiro, a ação sociorreguladora do estado se retrai, pulverizando os meios de 

atendimento às necessidades sociais dos trabalhadores entre organizações privadas 
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mercantis e não mercantis, limitando sua responsabilidade social à segurança pública, à 

fiscalidade e ao atendimento, por meio da assistência social, àqueles absolutamente 

impossibilitados de vender sua força de trabalho. 

A classe trabalhadora é também atingida pelos processos de privatização, 

inicialmente pela venda de empresas produtivas estatais, seguindo-se uma ampla 

ofensiva mercantil na área dos serviços sociais e de infraestrutura, tais como os de 

saúde, previdência, educação, saneamento, habitação etc., amparados pela liberalização 

da economia, sob a égide da liberdade de mercado e retração da intervenção do estado. 

Neste contexto, verificamos uma precarização estrutural da força humana de 

trabalho. Diante dos efeitos gerados pelo impacto da “globalização” do capital 

financeiro, os dados observados apontam para uma concentração de renda, exclusão e 

desigualdade social, como também a perda de direitos dos trabalhadores. Para melhor 

compreensão desses fenômenos que ocorrem na economia é relevante resgatarmos as 

tendências do mundo do trabalho ocorridas no final do século XX e os rebatimentos na 

classe trabalhadora. 

Para Antunes e Alves (1995) e (1999, p.342), a classe trabalhadora compreende a 

totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem da venda da sua força de 

trabalho – a classe-que-vive-do-trabalho, conforme sua denominação e que são 

despossuídos dos meios de produção. Com a reestruturação produtiva do capital, a 

classe trabalhadora presenciou no final do século XX um processo multiforme, cujas 

principais tendências indicaremos a seguir: 

a) com a retração do binômio taylorismo/fordismo, ocorreu uma redução do 

proletariado industrial, fabril, tradicional, manual, estável e especializado, dando 

lugar a formas mais desregulamentadas de trabalho, reduzindo fortemente o 

conjunto de trabalhadores estáveis que se estruturavam por meio de empregos 

formais; 

b) contrariamente à tendência anteriormente apontada, se caracterizou pelo 

aumento do proletariado fabril e de serviços, em escala mundial, presente nas 

diversas modalidades de trabalho precarizado. São os terceirizados, 

subcontratados, part-time, entre tantas outras formas assemelhadas, que se 

expandiram em escala global; 
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c) outra tendência foi o aumento significativo do trabalho feminino, 

preferencialmente no universo do trabalho part-time, precarizado e 

desregulamentado; 

d) foi perceptível também, uma significativa expansão dos assalariados médios no 

“setor de serviços”, que inicialmente incorporou parcelas significativas de 

trabalhadores expulsos do mundo produtivo industrial; 

e) uma outra tendência no mundo do trabalho foi a crescente exclusão dos jovens, 

que atingiram a idade de ingresso no mercado de trabalho e que, sem perspectiva 

de emprego, acabaram muitas vezes engrossando as fileiras dos trabalhos 

precários, dos desempregados, dada a vigência da sociedade do desemprego 

estrutural; 

f) paralelamente à exclusão dos jovens, ocorreu a exclusão dos trabalhadores 

considerados “idosos” pelo capital, com idade próxima de 40 anos e que, uma 

vez excluídos do trabalho, dificilmente conseguem reingresso no mercado de 

trabalho. O mundo do trabalho recusou os trabalhadores herdeiros da “cultura 

fordista”, fortemente especializados, que são substituídos pelo trabalhador 

“polivalente e multifuncional” da era toyotista; 

g) como desdobramento destas tendências, se desenvolveu no mundo do trabalho 

uma crescente expansão do trabalho no chamado “Terceiro Setor”, assumindo 

uma forma alternativa de ocupação, por intermédio de empresas de perfil mais 

comunitários, motivadas predominantemente por formas de trabalho voluntário, 

abarcando um amplo leque de atividades, nas quais predominam aquelas de 

caráter assistencial; 

h) outra tendência foi a da expansão do trabalho em domicílio, permitida pela 

desconcentração do processo produtivo, pela expansão de pequenas e médias 

unidades produtivas. Por meio da telemática, com a expansão das formas de 

flexibilização e precarização do trabalho, com o avanço da horizontalização do 

capital produtivo, o trabalho produtivo doméstico expandiu-se de várias formas 

em várias partes do mundo; 

i) por fim, a configuração do mundo do trabalho tornou-se uma tendência cada vez 
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mais transnacional. Com a reconfiguração, tanto do espaço quanto do tempo de 

produção, novas regiões industriais emergem e muitas desaparecem, além de 

inserirem-se cada vez mais no mercado mundial. 

Desse modo, conforme Antunes e Alves (1995) e (1999, p.336) para se 

compreender a nova forma de ser do trabalho e da classe trabalhadora nesse final de 

século, é preciso partir de uma concepção ampliada de trabalho, que compreende a 

totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem da venda da sua força de 

trabalho, não se restringindo aos trabalhadores manuais diretos, incorporando também a 

totalidade do trabalho social público estatal e privado, o setor informal, enfim, a 

totalidade dos trabalhadores que vende sua força de trabalho como mercadoria em troca 

de salário. 

Compreender, portanto, a classe-que-vive-do-trabalho, a classe trabalhadora, de 

modo ampliado, implica entendermos esse conjunto de pessoas que vivem da venda da 

sua força de trabalho, que são assalariados e desprovidos dos meios de produção. Esta 

noção de classe trabalhadora deve incorporar a totalidade dos(as) trabalhadores(as) 

assalariados(as), portanto, é mais ampla que o proletariado industrial produtivo, embora 

este ainda se constitua em seu núcleo fundamental. Ela tem, portanto, uma conformação 

mais fragmentada, mais heterogênea, mais complexificada, que somente pode ser 

apreendida se partirmos de uma noção ampliada de trabalho. 

No âmbito das relações e dos processos de trabalho, ocorrem mudanças 

substantivas – seja por intermédio da reedição de antigas formas de exploração, como o 

salário por peça, o trabalho em domicílio etc., transformando, entre outros, os espaços 

domésticos em espaços produtivos por força das terceirizações, seja instituindo novos 

processos de trabalho que externalizam e desterritorializam parte do ciclo produtivo, 

instaurando novas formas de cooperação, onde se incluem e se ajustam num mesmo 

processo de trabalho, atividades envolvendo altas tecnologias, superespecialização e 

precarização. 

Nesse quadro, uma das maiores perdas para os trabalhadores foi o 

comprometimento do seu potencial político‐organizativo. Este comprometimento se 

deveu a diversos fatores, entre eles, as novas práticas de gestão da força de trabalho, 

cujas expressões mais visíveis foram a “cultura” participativa e as modalidades de 
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externalização de parte dos processos de trabalho com base nas terceirizações, na 

compra de serviços, no trabalho em domicílio, por tarefa, etc. Enquanto a participação 

alimentava a passivização do trabalhador nos seus locais de trabalho, os mecanismos de 

externalização imprimiam novos meios de controle e dominação sob o argumento da 

autonomia do trabalhador por conta própria e da ideologia da empregabilidade. Outro 

fator preponderante foi a desterritorialização das empresas que, ao dispersar as 

concentrações operárias, esgarçaram as condições necessárias à organização dos 

trabalhadores nos seus locais de trabalho e nos sindicatos por categoria profissional.  

Todas essas situações afetam a composição da classe trabalhadora, inclusive ao 

gerar, de acordo com Santos (2006), impactos diferenciados nos jovens, nas mulheres e 

trabalhadores qualificados e não qualificados, resultando numa grande diversidade de 

questões e interesses que rebatem nas motivações e prioridades das suas lutas. O 

ambiente político deste processo é representado pela desestruturação do mercado de 

trabalho, tanto pela flexibilização da produção quanto pela gestão das relações 

produtivas, introduzindo novas formas de contrato de trabalho e criando um mosaico de 

situações jurídicas e profissionais que tornam menos visíveis os laços de classe 

existentes entre os trabalhadores, além de fragilizar o núcleo do trabalho estável e 

organizado  

Segundo Mota (2000), os resultados políticos da ofensividade das classes 

dominantes têm sido a fragmentação dos interesses classistas dos trabalhadores e a 

proliferação de movimentos sociais “extraeconômicos” e “transclassistas”. Ao mesmo 

tempo em que a burguesia consegue articular e agregar os interesses dos capitais de 

todas as partes do mundo, fragmenta as identidades e necessidades daqueles que vivem 

do seu trabalho. As consequências dessa fragmentação na composição e ação política 

das classes trabalhadoras resultam num processo de passivização de suas lutas. 

A estratégia político‐social e ideológica para assegurar a reprodução deste 

processo, como já referido, passou pela chamada reforma do Estado e pela redefinição 

de iniciativas que devem ser formadoras de cultura e sociabilidade, imprescindíveis à 

gestação de uma reforma intelectual e moral (MOTA, 2000) conduzida pela burguesia 

para estabelecer novos parâmetros na relação entre o capital, o trabalho e destes com o 

Estado.  
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O Estado tem atuado na ordem econômica mundial, em geral, como interventor 

ou regulador do mercado. No caso específico do Brasil, a atuação do Estado na ordem 

econômica está definida na Constituição Federal em seus artigos 170 a 181, como um 

agente normativo e fiscalizador, como detentor de monopólio, como indutor do 

desenvolvimento econômico. 

Para a temática aqui abordada, Offe (1984) traz interessante contribuição ao 

analisar as origens das políticas sociais traçadas pelo Estado capitalista contemporâneo 

para a sociedade de classes. Para o autor, o Estado atua como regulador das relações 

sociais a serviço da manutenção das relações capitalistas em seu conjunto, e não 

especificamente a serviço dos interesses do capital – a despeito de reconhecer a 

dominação deste nas relações de classe. 

Essencialmente voltado para o conteúdo das ações do Estado, Offe (1984) tem 

desenvolvido argumentações na perspectiva de responder como se originam e a partir de 

que movimentos de interesses surge a política social do Estado capitalista. 

No desenvolvimento do processo de acumulação capitalista – e nas crises do 

capitalismo –, ou seja, em momentos de profunda assimetria nas relações entre os 

proprietários de capital e proprietários da força de trabalho, o Estado atua como 

regulador a serviço da manutenção das relações capitalistas em seu conjunto. E esta 

função reguladora por meio da política social é claramente colocada por Offe: “[...] a 

política social é a forma pela qual o Estado tenta resolver o problema da transformação 

duradoura de trabalho não assalariado em trabalho assalariado” (Lenhardt e Offe, 1984, 

p.15). 

Conforme o autor, o Estado capitalista moderno cuidaria não só de qualificar 

permanentemente a mão de obra para o mercado, como também, por meio de tal política 

e programas sociais, procuraria manter sob controle parcelas da população não inseridas 

no processo produtivo.  

O sistema de acumulação capitalista engendra em seu desenvolvimento 

problemas estruturais relativos à constituição e reprodução permanente da força de 

trabalho e à socialização desta por meio do trabalho assalariado. O Estado deve 

responder a estes problemas, ou em outros termos, deve assegurar as condições 

materiais de reprodução da força de trabalho – inclusive visando uma adequação 
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quantitativa entre a força de trabalho ativa e a força de trabalho passiva – e da 

reprodução da aceitação desta condição. 

Estas podem ser consideradas as funções últimas da política social: como as 

distintas instituições sócio-políticas e estatais contribuem para a resolução dos 

problemas, gerando intervenções do Estado que atingem a sociedade como um todo? E 

a partir de que referenciais estas ações são equacionadas? 

Offe e Lenhardt (1984, p.32-37) colocam em questão dois esquemas de 

argumentação da ciência política: 

a) a explicação da gênese da política social estatal baseada na teoria dos 
interesses e das necessidades, a partir de exigências políticas dos 
trabalhadores assalariados organizados; 
b) a explicação da gênese da política social a partir dos imperativos do 
processo de produção capitalista, das exigências funcionais da produção 
capitalista. 

Ressaltando a dinâmica e movimento próprio do Estado nas sociedades 

capitalistas modernas, os autores relacionam as origens da política social a um processo 

de mediação – como estratégia estatal – entre interesses conflitivos e afirmam: 

[...] parece ser mais fecundo interpretar a política social estatal sob o ponto de 
vista estratégico de estabelecer um máximo de opções de troca para o capital 
e para a força de trabalho, de modo a maximizar a probabilidade de que 
membros de ambas as classes possam ingressar nas relações de produção 
capitalistas. (OFFE, 1984, p.128) 

Para Pereira (2005), o Estado foi fundamental para “regular” os inúmeros 

conflitos das lutas de classes, regulamentando leis políticas e sociais, mas mantendo sua 

função primordial: a de manter e fortalecer a ordem capitalista e, ao mesmo tempo, 

transfigurar-se como um ente acima das classes sociais. Além do importante papel 

político, o Estado desenvolveu desde o seu nascedouro ações econômicas cruciais para 

o desenvolvimento da empresa capitalista.  

Porém, torna-se importante ressaltarmos que as ações empreendidas pelo Estado 

não se implementam automaticamente, têm movimento, têm contradições e podem gerar 

resultados diferentes dos esperados. Especialmente porque se voltam e dizem respeito a 

grupos diferentes, o impacto das políticas sociais implementadas pelo Estado capitalista 

sofrem o efeito de interesses diferentes expressos nas relações sociais de poder. 

Mais do que ofertar políticas sociais, entre elas a assistência social, as ações 
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públicas, articuladas com as demandas da sociedade, devem se voltar para a construção 

de direitos sociais. 

Desta maneira, no período pós-CF 1988, com as fortes inspirações neoliberais 

nas ações do Estado no campo social, ocorre o processo de Reforma do Estado, iniciado 

na década de 90, “trabalharia em prol de uma redução do tamanho do Estado mediante 

políticas de privatização, terceirização e parceria público-privado, tendo como objetivo 

alcançar um Estado mais ágil, menor e mais barato” (NOGUEIRA, 2004, p.41). Neste 

contexto, as políticas sociais assumem características seletivas e compensatórias. 

Deflagra-se um movimento de desresponsabilização do Estado na gestão das 

necessidades e demandas dos cidadãos. O Estado passou a transferir as suas 

responsabilidades para as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos e para o 

mercado. Consequentemente, a implementação da Loas esbarra em aspectos da ordem 

política e econômica que comprometem a sua efetivação. Disso decorre a dificuldade do 

alcance efetivo da inclusão social, devido às perspectivas fragmentadas e seletivas da 

assistência social que focalizam os mais pobres e não contribuem para a ampliação do 

caráter global da proteção social.  

A avaliação da assistência social pós-Loas é, segundo Yazbek, (2004, p.24), 

portanto: 

[...] plena de ambigüidades e de profundos paradoxos. Pois se, por um lado, 
os avanços constitucionais apontam para o reconhecimento de direitos e 
permitem trazer para a esfera pública a questão da pobreza e da exclusão, 
transformando constitucionalmente essa política social em campo de 
exercício de participação política, por outro, a inserção do estado brasileiro 
na contraditória dinâmica e impacto das políticas econômicas neoliberais, 
coloca em andamento processos articuladores, de desmontagem e retração de 
direitos e investimentos públicos no campo social, sob a forte pressão dos 
interesses financeiros internacionais.  

 

3.2 Precarização do Trabalho nos Anos 2000 

 Na última década do século XX a reestruturação produtiva se desenvolveu mais 

intensamente no Brasil, continuando a avançar na primeira década do século XXI. 

Intensifica-se, então, a precarização estrutural do trabalho, agravada com a crise do 

capital de 2008, ocorrendo mudanças no modo de exploração da força de trabalho, 

constituindo-se, de acordo com Alves (2012, p.6), uma “nova morfologia social do 

trabalho”. Nessa perspectiva o autor afirma: 
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Na década de 1990, sob a vigência das políticas neoliberais e a crise da 
economia brasileira, ocorreu uma das reestruturações capitalistas mais 
profundas e amplas no Brasil. A ofensiva do capital na produção adquiriu um 
cariz sistêmico. A precarização do trabalho caracterizou-se pela demissão 
incentivada, terceirização e degradação das condições de trabalho, do salário 
e pela redução de benefícios e direitos trabalhistas. Atingiu grandes empresas 
do setor privado e setor público, principalmente naquelas de maior 
organização sindical. (ALVES 2012, p.3). 

A rigor, a reestruturação produtiva iniciada na década de 1990 teve como uma de 

suas principais consequências a precarização do trabalho que representou o trânsito para 

“um novo padrão de exploração da força de trabalho baseado no trabalho flexível” 

(ALVES 2012, p.8). Fato que é revigorado na década de 2000 via insegurança no 

emprego e perdas de benefícios sociais conquistados pelos trabalhadores por meio dos 

movimentos sociais. Estas mutações no mundo do trabalho ocorrem não apenas nas 

categorias do setor privado, mas também com trabalhadores no âmbito do setor público. 

Nesse cenário, a precarização do trabalho na década de 2000, assume novas 

formas, interferindo também, na vida pessoal e na saúde do trabalhador, afetando não 

apenas no modo de exploração da força de trabalho, mas transformando, segundo 

Vizzaccaro-Amaral e Mota, “o metabolismo social do trabalho com impactos na 

dinâmica da reprodução social do trabalho vivo” (Apud ALVES 2011, p.27). 

Assim, a precarização “do homem-que-trabalha” é societária e democrática, haja 

vista que atinge sem discriminação a todos os trabalhadores, tanto as gerações de 

trabalhadores da década de 1990, quanto as que se inseriram no trabalho reestruturado 

na década de 2000. Com o avanço da reestruturação produtiva, a nova precariedade 

emerge com o trabalho flexível, caracterizando o mundo do trabalho nos anos da década 

de 2000. Esta precariedade contemporânea tende a comprometer também as 

expectativas de realização pessoal de camadas de trabalhadores assalariados mais 

qualificados.  

Nessa perspectiva analítica, Druck (2009, p.48) identificou as diversas formas de 

precarização do mundo do trabalho atual no Brasil, circunscrevendo cinco modalidades 

de precarização: 

a) das formas de mercantilização da força de trabalho, produzindo um mercado 

de trabalho heterogêneo e marcado por uma vulnerabilidade estrutural, a 

configurar formas precárias de inserção dos trabalhadores. A rigor tem-se a 
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desestabilização dos trabalhadores estáveis com perda de direitos e vínculos e 

uma condição “provisória” de precarização que se torna permanente; 

b) do processo de construção das identidades individual e coletiva, a produzir 

desvalorização e descartabilidade das pessoas, aprofundando o processo de 

alienação e estranhamento do trabalho, principalmente pela situação de 

desemprego estrutural; 

c) da organização e das condições de trabalho, ampliando o ritmo e a jornada do 

trabalho e a definição de metas inalcançáveis e a produção da polivalência, da 

rotatividade. Tem-se, então, a multiexposição dos trabalhadores aos agentes 

físicos, químicos, ergonômicos e organizacionais que conduzem à 

intensificação do trabalho, potencializada pelo desenvolvimento tecnológico 

da microeletrônica; 

d) das condições de segurança no trabalho, com a diluição de responsabilidades 

entre estáveis e instáveis, em meio a precárias condições de trabalho com 

maior exposição a riscos e sujeição a condições aviltantes de aumento da 

produtividade, gerando precarização da saúde e da segurança no trabalho; 

e) das condições de representação e de organização sindical, fortalecendo a 

fragilidade sindical e verificando-se os efeitos políticos da terceirização. 

Produzem-se discriminação, pulverização e competição entre os próprios 

trabalhadores, fato que enfraquece a representação política da classe 

trabalhadora. 

Vários autores analisam e enfatizam a precarização estrutural do trabalho, dentre 

eles, Alves (2012, p.6) identifica Mészáros (2009), Boyer (1986), Beck (2000), Bihr 

(1998), Antunes (1999). Para esses autores existe um consenso quanto à ampliação da 

precariedade salarial nas condições do capitalismo global. A rigor, a reestruturação 

produtiva com a precarização estrutural do trabalho deu origem à nova precariedade 

salarial na década de 2000, emergindo novos ambientes de trabalho reestruturados do 

capitalismo, provocando alterações significativas na experiência do emprego assalariado 

e nas condições de trabalho dos operários e empregados “estáveis”, com consequências 

perversas na vida pessoal de homens e mulheres que trabalham. Depois do “dilúvio 
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neoliberal”, surgiu o novo “continente do labor”, caracterizado pela nova precariedade 

salarial (ANTUNES, 2011, p.6). 

Segundo Alves (2012, p.13), no Brasil, a chamada nova precariedade salarial é 

percebida na contratação flexível, nos ambientes de trabalho reestruturado, na 

flexibilização da jornada de trabalho e da remuneração salarial que constituem “a nova 

morfologia social do trabalho flexível”, emergindo como “elementos 

sociomorfológicos”: 

a) o novo arcabouço tecnológico-informacional, complexo de máquinas 

informacionais, inteligentes incorporadas a redes digitais, que passam a exigir 

novas habilidades técnico-comportamentais dos trabalhadores nos locais de 

trabalho reestruturados. “Os novos trabalhadores são a primeira geração do 

mundo do trabalho da era da Internet” (ALVES 2012, p.10). 

b) o espírito do toyotismo nos ambientes locais de trabalhos reestruturados, 

orientados pelos seus princípios, quais sejam: “autonomização”, ou seja, os 

operadores na produção devem ser capazes de intervir, pelas ideias ou atos, no 

processo de produção com vistas à solução de problemas; trabalho em equipe; 

qualidade total. Em verdade, geram-se novos modelos de gestão e organização 

da produção com a “era da gestão das pessoas”, o que significa disseminar 

valores, e aspirações que estimulam o trabalho flexível. Emerge então, nos 

ambientes laborais, o termo “colaborador” para os trabalhadores assalariados. E, 

exigem-se dos “colaboradores” atitudes proativas e propositivas a fim de torná-

los membros da equipe de trabalho para cumprir metas.  

c) a renovação geracional dos coletivos de trabalho por meio da mudança dos 

trabalhadores, através do incentivo a aposentadorias ou a demissões voluntárias 

via Programas de Demissões Voluntárias. O novo mundo do trabalho necessita 

de novos trabalhadores e enxugamento do trabalho vivo. Percebe-se, neste 

cenário “um processo de liofilização organizacional do trabalhador coletivo do 

capital.” 8 

                                                
8 O autor utiliza o termo “liofilizado” fazendo referência à noção de “liofilização organizacional”, 

utilizado por Ricardo Antunes no livro Sentidos do trabalho (Antunes apropria-se da expressão criada 
por Juan José Castilho, 1996). Diz Antunes, referindo-se à “década neoliberal” no Brasil: “Liofilizar” é 
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Foi nos anos 1990, que a reestruturação produtiva do capital desenvolveu-se 
intensamente em nosso país, através da implantação de vários receituários 
oriundos da acumulação flexível e do ideário japonês, com a intensificação 
da “lean production”, do sistema Just-in-time, kanban, do processo de 
qualidade total, das formas de subcontratação e de terceirização da força de 
trabalho, daquilo que, segundo Juan José Castillo, vimos denominando como 
liofilização organizacional. (ANTUNES, 1999, p. 67). 

d) as novas relações de trabalho flexíveis constituem um dos aspectos importantes 

para as mutações nessa nova morfologia do trabalho na primeira década do 

século XXI. A rigor, as alterações das relações de trabalho impõem novas 

determinações da condição salarial identificadas em determinadas estratégias: 

relação tempo de vida X tempo de trabalho; instituição do banco de horas que 

permite a flexibilização da jornada de trabalho; flexibilização da remuneração 

salarial; flexibilização do contrato de trabalho, determinando uma nova estrutura 

da vida cotidiana para trabalhadores brasileiros. 

Neste sentido, Krein (2005, p.15 a16) constata e classifica as formas atípicas de 

contratação no Brasil em cinco grupos: 

a) as modalidades de contratações atípicas destinadas à substituição 
eventual ou provisória de trabalho e as contratações de trabalho 
sazonais (o contrato de safra, o contrato temporário via agência de 
emprego e o contrato por projeto ou por tarefa), que são as formas 
clássicas e históricas do caso brasileiro; 

b) as formas de contratação introduzidas a partir de 1990, no bojo de 
uma concepção de “estimular” a contratação por meio de uma redução 
de custos e da ampliação das facilidades de despedir (contrato 
temporário, o do primeiro emprego e o parcial); 

c) os contratos atípicos visando facilitar a inserção de grupos com maior 
vulnerabilidade no mercado de trabalho (“contrato aprendiz” e o do 
primeiro emprego para jovens; e contratos de trabalho aos portadores 
de deficiência física); 

d) os contratos de trabalho destinados a prevenir possíveis passivos 
trabalhistas no futuro, tais como o trabalho voluntário; 

e) as modalidades de contratações atípicas de servidores públicos não 
efetivos, demissíveis e os contratados por tempo determinado.  

 

Desta forma, a nova precariedade salarial que avança na década de 2000, 

caracteriza-se, segundo Alves (2012, p.19), pela emergência de um “trabalhador 

                                                                                                                                          
um modo altamente sofisticado de desidratação de produtos perecíveis visando a sua preservação. Ao 
serem “liofilizados”, os produtos são desidratados − perdem água − e, embora não encolham 
necessariamente, pesam menos. Nesse caso, por analogia, a liofilização organizacional do trabalho 
implica a redução/fragmentação de coletivos do trabalho nas grandes empresas por meio da 
terceirização e a constituição de cadeias ampliadas de subcontratação. (ANTUNES, 1999). 
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coletivo do capital” ou “complexo vivo do trabalho social”, mais complexificado, 

fragmentado e heterogeneizado.  

Neste cenário da nova morfologia social do trabalho precarizado emerge uma 

nova camada social da classe trabalhadora, denominada pelos autores como 

“precariado”. Na verdade, não existe consenso entre analistas se o precariado seria uma 

nova camada social ou um segmento da classe trabalhadora ou um novo regime de 

precarização do trabalho. Castel (1995, p.6) usa o termo precariado para “designar um 

novo modo de regulação do saláriato ou um novo regime precarial,” isto é, nos últimos 

trinta anos, a partir de meados da década de 1970 deu-se a passagem da condição 

salarial para a condição de precariado. Para outros analistas como Standing (2011, p.08), 

o termo é utilizado para “designar o conjunto dos trabalhadores assalariados precários, 

ou seja, trabalhadores inseridos em contratos atípicos.” Contrapondo-se a Castel (1995) 

e Standing (2011), Alves (2012) utiliza o termo precariado, no sentido de uma nova 

camada social da classe social do proletariado. Assim, para ele o precariado não 

constitui uma nova classe social “tendo em vista que vivemos ainda sob o modo de 

produção capitalista que possui apenas duas classes sociais fundamentais: a dos 

capitalistas e a dos trabalhadores assalariados” (ALVES, 2012, p.7). 

No entanto, para determinados autores há consenso de que o precariado é 

constituído pelo conjunto de trabalhadores jovens-adultos altamente escolarizados e 

qualificados, desempregados ou possuindo vínculos de trabalho precários, oriundos, 

especialmente, da classe média que estão vivenciando a nova precarização do mundo do 

trabalho reestruturado. 

Nessa perspectiva, Standing (2011) realiza uma análise muito instigante sobre o 

assunto. As atuais modalidades de trabalho precário e sem direitos agregam conjuntos 

muito diversos e dispersos de grupos sociolaborais, marcados por recursos e 

subjetividades muito distintos e incertos. O rumo que perseguem está por definir, mas 

algo de novo está ocorrendo. Conforme o autor, olhando, hoje, o edifício da 

estratificação social pode se dizer que este “precariado” reúne pessoas com trajetórias 

muito diferenciadas, desde as camadas em declínio da classe média assalariada a frações 

do velho operariado, grupos excluídos, desempregados, minorias migrantes e novos 

segmentos juvenis da força de trabalho qualificada e precária. 
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Como é reconhecido por muitos observadores, intelectuais e estudiosos, com 

destaque para o sociólogo Braga (2012), o quadro social a que nos habituamos na 

segunda metade do século XX perdeu sentido. Desfez-se no ar o modelo com que 

sonhou a social-democracia europeia: a ideia de uma elite competente e qualificada que 

geria, por mérito próprio, os destinos das instituições, da economia e da sociedade, 

seguida por uma “classe média” zelosa que lhe servia de exemplo e principal 

sustentáculo e, na base da pirâmide, uma classe trabalhadora dialogante, através dos 

seus sindicatos, beneficiando-se de políticas sociais “bondosas” e com expectativas de 

ascensão social. O que vem a seguir não se sabe. 

De acordo com Braga (2012), apagou-se a miragem de um sistema meritocrático 

e de uma sociedade atomizada e consumista. No seu lugar ganha nova evidência a 

realidade da luta de classes. Uma luta de classes que, embora não sendo dicotômica, 

todos os dias nos revela a crueza dos interesses antagônicos. Uma “sobreclasse” global 

que multiplica tanto mais a sua riqueza quanto mais estreita for à camada dos mais ricos 

dos ricos. A extração de mais-valia deixou de ocorrer através do trabalho excedente do 

operário fabril para ocorrer à velocidade cibernética em que opera o capitalismo 

financeiro, usando e multiplicando o dinheiro, juros, ações e capitais circulantes como 

principal lubrificante do seu enriquecimento supersônico. 

Enquanto isso, uma parte cada vez mais volumosa da antiga classe média e seus 

descendentes mergulha no novo precariado. Essa nova camada social que não consegue 

se inserir na cidadania salarial, construída pelo capitalismo europeu de bem-estar social, 

construiu sua individualidade pessoal de classe baseada na perspectiva da carreira e de 

consumo. Veem-se decepcionados e indignados com esse status quo do capitalismo 

global. 

Na verdade, o capitalismo manipulatório que se constituiu nos últimos trinta 

anos se baseou na seguinte implicação paradoxal: por um lado, o discurso de 

compatibilização entre capitalismo liberal, democracia representativa e Estado de bem-

estar social. Construiu-se, a partir daí, a utopia educacional da juventude baseada na 

ideia do capital humano onde a alta escolaridade seria o lastro do emprego-padrão por 

tempo indeterminado, perspectiva de carreira profissional e o ethos do consumismo. É o 

ideal da boa vida no interior da ordem burguesa, onde se renuncia à utopia da 

emancipação social pela utopia dos pequenos sonhos individuais de carreira e consumo. 
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Por outro lado, a cultura neoliberal disseminou os valores-fetiche do individualismo 

possessivo. Esta perspectiva ideológica do capitalismo mais desenvolvido contagiou, 

em sua larga maioria, a “classe média” assalariada, lastro político dos partidos 

socialistas e social-democratas. 

Neste contexto, Braga (2012) declara em entrevista que concedeu por e-mail in: 

IHU On-Line: 

No capitalismo, como o trabalhador é despojado de meios de produção, 
necessitando vender sua força de trabalho para poder viver, a insegurança o 
acompanha desde o início de sua trajetória como assalariado. Afinal, ele 
precisa encontrar alguém que compre sua única mercadoria em condições 
sociais médias. [...] Os teleoperadores resumem todas as tendências 
importantes do mercado de trabalho no país na última década: formalização, 
baixos salários, terceirização, significativo aumento do assalariamento 
feminino, incorporação de jovens não brancos, ampliação do emprego no 
setor de serviços, elevação da taxa de rotatividade do trabalho, etc. Por tudo 
isso, estudar a trajetória e o destino histórico dos teleoperadores no Brasil é 
tão importante. Eles são uma espécie de retrato do precariado pós-fordista em 
condições sociais periféricas. As demandas das pautas operárias remetem, via 
de regra, ao velho regime fabril despótico, agora revigorado pelas 
terceirizações e pelas subcontratações. 

Enfim, Carvalho (2012, p.3) sintetiza esse novo momento do capital 

mundializado com a seguinte análise: 

[...] é sinal de novo tempo do capital, a reestruturação do mundo do trabalho, 
nos marcos do desemprego e precarização estruturais, passando-se a assumir 
uma nova linguagem, um novo léxico nos ambientes laborais: flexibilização, 
empregabilidade temporários, terceirização, colaboradores... Tem-se, então, à 
mostra, um grande contingente de sobrantes, a engrossar uma coletividade de 
despojados! E mais: jovens-adultos, com alto nível de qualificação 
perambulam por ocupações precárias, em meio ao desemprego, sem 
perspectivas de futuro! [...] É marca de nosso tempo a cultura da 
descartabildiade [...]. 

Assim, esse processo de reestruturação produtiva no Brasil que se vislumbra a 

partir do final dos anos 1970, mas é nos anos 1990 que ganha dimensão e se amplia 

nesse início do século XXI, com a da abertura econômica e a política neoliberal, que 

acarretou transformações no processo produtivo, organização e gestão do trabalho, bem 

como na dinâmica do espaço.  

A reestruturação produtiva ocasionou consequências significativas para o mundo 

do trabalho, tanto na materialidade como na subjetividade da classe trabalhadora. 

Noutros termos, a implementação de práticas e técnicas baseadas no modelo japonês 

levou ao aprofundamento do desemprego, contribuindo para a redução do emprego 
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industrial, a redução do trabalho com carteira assinada, o aumento do trabalho sem 

carteira assinada e do trabalho temporário e terceirizado.  

Portanto, a reestruturação produtiva não pode ser encarada como fenômeno 

homogêneo, visto que ocorreu e ocorrem em diferentes empresas, instituições públicas 

setores e regiões. Em cada lugar, cada setor, cada empresa esse processo assume suas 

especificidades. 

Na política de assistência social, quais foram às implicações? E mais 

especificamente, quais as repercussões da reestruturação institucional do mundo do 

trabalho no Suas? Essa discussão teórica nos inspira a retomar as categorias fundantes 

desta avaliação. Assim, tendo como referência as dimensões da gestão do trabalho 

estabelecidas na NOB de Recursos Humanos e da sociologia do trabalho para 

valorização dessa categoria de trabalhadores, objeto desta avaliação, analisaremos nos 

segmentos quatro e cinco os avanços e desafios e dilemas enfrentados pelos 

trabalhadores do Suas em âmbito nacional e na STDS do estado do Ceará. 
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4 CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL: o mundo do trabalho no SUAS 

 

A assistência social no Brasil afirmou-se historicamente de maneira marginal em 

relação aos direitos sociais. Sua trajetória é marcada pela caridade, filantropia, 

solidariedade religiosa, atividade voluntarista, carregada por uma forte herança 

moralista de patrimonialismo, clientelismo e das diversas expressões da cultura do 

favor, assumida pelas instituições religiosas e utilizada como “moeda de troca” política 

nas relações de poder.  

Esta corrente perdurou até a década de 1940, quando no Estado Novo, mas 

precisamente 1942, foi criada a LBA com o objetivo de atender as famílias dos 

pracinhas combatentes da 2ª Guerra Mundial. Inicialmente caracterizou-se por um 

atendimento materno-infantil. Posteriormente esta instituição foi crescendo e sua linha 

programática foi acompanhando as demandas do desenvolvimento econômico e social 

do país, bem como da população em estado de vulnerabilidade social. Porém, não fugiu 

à lógica da benemerência, do primeiro-damismo, fortalecendo a desprofissionalização, e 

a perspectiva do “favor aos pobres”: a assistência social que não assumia a condição de 

política pública sempre foi, portanto, cunhada pela ótica do favor, a serviço da 

manutenção da miséria e dos interesses das elites brasileiras.  

De fato, a LBA assegurava estatutariamente sua presidência às primeiras-damas 

da República, imprimindo dessa forma a marca do primeiro-damismo junto à assistência 

social e estende sua ação às famílias da grande massa não previdenciária, atendendo na 

ocorrência de calamidades com ações pontuais, urgentes e fragmentadas. Segundo 

Sposati (2004) essa ação da LBA traz para a assistência social o vínculo emergencial e 

assistencial, marco que predomina na trajetória da assistência social. 

Como primeiro-damismo, a assistência social é associada à bondade dos 

governantes pelas mãos “generosas” das mulheres dos políticos. Essa cultura, instaurada 

a partir da Era Vargas, irá configurar- se num importante instrumento de legitimação do 

poder político dos governantes a partir da bondade e benemerência das primeiras-
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damas. Assim, no imaginário coletivo dos que recebem as ações da LBA, primeiras 

damas /filantropia e benesse dos governantes se confundem: 

[…] a assistência social é associada à bondade dos governantes pelas mãos 
“generosas” das primeiras-damas. […] Na verdade, a relação de dominação, 
sob o eu do paternalismo que as primeiras-damas mantêm com os usuários 
dos serviços sociais, constitui uma face cruel da opressão que conduz à 
passividade, tratando esses usuários como seres dependentes desse tipo de 
serviço. (TORRES, 2002, p.93). 

Vale ressaltar que o fenômeno do primeiro-damismo seria uma expressão de 

certo modo de ser brasileiro alicerçado na ideia de cidadania relacional, onde existe um 

mediador entre a lei universal e o interesse particular. Para Da Matta (1997), a cidadania 

no Brasil se dá inversamente. Para exercê-la, o indivíduo prescinde dos dispositivos 

legais e universais, basta que ele tenha alguém que faça a mediação entre ele e o que se 

quer alcançar. É aí que se estabelecem as relações de favor, gesta – se o paternalismo e o 

“englobamento” do privado pelo público. A primeira-dama seria, pois, a mediadora 

entre os interesses do governante e os do povo, este último lutando por direito, e o 

primeiro, interessado em manter seu domínio. 

Para Torres (2002), o nascedouro do primeiro-damismo no Brasil foi motivado 

por uma dimensão política, visto que o Estado se via obrigado a promover estratégias de 

enfrentamento em toda questão social no período da Segunda Guerra Mundial. Para 

tanto, lançou mão dos valores e atributos femininos a fim de sensibilizar parcelas da 

sociedade a contribuírem para minimizar os problemas da ordem social de forma 

assistencialista, dando origem ao espírito filantrópico que tão logo seria a marcada ação 

das primeiras-damas. 

A prática do primeiro-damismo na direção das ações assistenciais perdurou no 

âmbito nacional até o governo de FHC (1994-2001), em que pese o período ditatorial no 

qual a figura da primeira-dama é pouco divulgada devido ao modelo autoritário 

vivenciado no momento, no qual o papel da mulher resume-se ao âmbito privado da 

família. 

Em verdade, dentre as intervenções do Estado, a assistência social foi à via 

privilegiada das práticas clientelistas, do assistencialismo e da filantropia. Desta forma, 

vivencia-se até os dias atuais o desafio de romper com essas culturas para implementar a 

assistência social como política pública a constituir dever de Estado e direito do 
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cidadão. 

Com as transformações ocorridas na sociedade brasileira na década de 1980 – no 

período de democratização do Brasil – encontramos um contexto em que se exige do 

setor assistencial práticas inovadoras para demandas postas pela nova realidade nacional 

de transição democrática, em que um número crescente da população pedia respostas 

mais ágeis e efetivas de uma política assistencial. 

Desde então se discutiu mais intensamente o caminho para se formular uma 

política pública de assistência social através da inclusão de direitos sociais e, mais 

especificamente, do direito à seguridade social, e nela, a garantia à saúde, à assistência e 

previdência social na Constituição Federal. 

Este cenário sociopolítico possibilitou que a política de assistência social 

alcançasse viabilidade como política pública ao estruturar-se no campo da Seguridade 

Social brasileira, consagrada no texto constitucional de 1988. 

A Constituição Federal de 1988 trazia em suas disposições transitórias a 

definição de que a organização da seguridade social e dos planos de custeio e de 

benefícios seriam apresentados, pelo Poder Executivo, no prazo máximo de seis meses 

ao Congresso Nacional, que teria idêntico período para apreciá-los, ou seja, desde 5 de 

outubro de 1989, o país deveria ter dotado o conjunto de lei regulamentador da 

seguridade social, cuja implantação progressiva deveria ter acontecido até o prazo 

máximo de 5 de abril de 1991. Porém, até o prazo constitucional de 5 de abril de 1989, e 

logo depois desse prazo, o Poder Executivo não havia encaminhado ao Congresso 

propostas de lei da assistência social. 

Desta forma, para regulamentar e institucionalizar os avanços alcançados na CF 

1988 tornou-se imprescindível a aprovação de leis orgânicas. A luta para a aprovação 

dessas leis exigiu um complexo procedimento de organização dos princípios 

preconizados na CF 1988. Sua deliberação esbarrou em forças conservadoras, 

convertendo-se em um processo de difícil operacionalização.  

Em verdade, o período pós-Constituição foi marcado pela luta das eleições 

diretas para presidente da República. Só ao final de 1989 é que ocorrem as eleições para 

presidente da República. É só, em 1990, com novo Congresso eleito que vai aprovar 
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várias leis regulamentadoras, tais como: 

1989 – Lei 7.853, da Pessoa Portadora de Deficiência;  

1990 – Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente; 

Dentre as políticas públicas, a área que alcançou maior avanço foi a saúde, 

fundamentada na VIII Conferência Nacional de Saúde, alcançando a aprovação de sua 

lei orgânica em 19 de setembro de 1990, por meio da Lei de nº 8.080. 

A Lei nº 8.213 da previdência social, apesar dos problemas na elaboração de 

seus planos de custeio e planos de benefícios, foi aprovada em de 24 de julho de 1991. 

A aprovação dessas leis gera uma ansiedade pela aprovação da Loas. Assim as 

forças da sociedade brasileira, unidas no movimento pró-assistência social passam a ser 

articuladas com a presença de diversos grupos e movimentos sociais, como sindicatos, 

partidos políticos, trabalhadores da área, intelectuais, profissionais liberais, parcelas da 

igreja, organizações públicas e privadas e de órgãos da categoria dos assistentes sociais 

que, através do então Conselho Regional de Assistentes Sociais (Cras) e Conselho 

Federal de Assistentes Sociais (Cefas) – hoje Conselho Federal de Serviço Social 

(Cress) e Cfess – vão se movimentar com a Anasselba, Frente Nacional de Gestores 

Municipais e Estaduais, Movimentos pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, dos 

Idosos, das Crianças e Adolescentes e pesquisadores de várias universidades pleiteando 

a regulamentação da assistência social.  

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), através de comissão, inicia o 

trabalho de construção do projeto de lei orgânica da assistência social. Aqui se destaca 

Potyara Pereira, analista de políticas sociais, que elabora os princípios e diretrizes da 

assistência social até hoje vigentes em texto legal. 

Assim, na realização do I Simpósio Nacional de Assistência Social, 

desencadeado pela Câmara Federal em 1989 é elaborado o Projeto de Lei n° 3099/89 

que, posteriormente, em setembro de 1990, fora integralmente vetado pelo então 

presidente Fernando Collor de Mello, o primeiro projeto aprovado pelo Legislativo em 

1990 foi vetado por Fernando Collor, sob a afirmação de que a nação não dispunha de 

recursos para o pagamento dos benefícios previstos, alegando que seus princípios eram 

contrários a uma Assistência Social responsável.  
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Mas o movimento se fortaleceu na luta e novo esforço foi empreendido. Em 

abril de 1991, a matéria volta à pauta no legislativo culminando com o 1º Seminário 

Nacional de Assistência Social, realizado em Brasília, em 1991, por iniciativa de 

diferentes entidades da categoria profissional. Daí foi eleita uma Comissão pela Loas 

que passa, então, a discutir e aperfeiçoar o projeto vetado, resultando no documento 

"Ponto de Vista que Defendemos", que serviu de subsídio a um novo projeto de lei sob o 

n.º 3154/91, encampado pelo Deputado Eduardo Jorge e outros, tendo a Deputada 

Fátima Pelaes como relatora. Este projeto foi ameaçado por uma ação de 

inconstitucionalidade pelo procurador da República Aristides Junqueira, alegando que o 

projeto deveria ter origem no Executivo, pois o primeiro fora vetado. Assim, seu trâmite 

no Congresso, novamente foi adiado por questões econômicas, sociais e políticas,  

Um novo momento sacode a sociedade em 1991 e 1992. Com escândalos da Era 

Collor que provocaram as lutas sociais entre democracia e direitos sociais novamente se 

mesclam com o consequente impeachment de Collor, assumindo a presidência o então 

vice-presidente Itamar Franco. 

Enquanto isso, na Câmara Federal emergem projetos de lei pró-regulamentação 

da Loas. As forças sociais se coalizam em 1993, em torno do projeto de lei nº. 3.154/92, 

de Eduardo Jorge e José Dirceu do PT 

Desta maneira, o Executivo se posicionou somente em meados de abril de 1993, 

na gestão do Ministro de Bem-Estar Social, Jutahy Magalhães Júnior, articulado a um 

movimento representativo da sociedade civil. Nessa época, o Ministério do Bem-Estar 

Social em estreita parceria com a LBA, Serviço Social do Comércio (Sesc) e Serviço 

Social da Indústria (Sesi), promoveram encontros regionais em todo o país para a 

discussão da Loas, tendo como base para a discussão o projeto n.º 3154/92. 

Participaram desses encontros representantes de organizações da sociedade civil, do 

Poder Legislativo, servidores e dirigentes da LBA, integrantes da Comissão de 

Seguridade e Família da Câmara dos Deputados, representantes do Movimento pela 

Ética na Política, da Associação Brasileira de Organizações não-governamentais – 

Abong e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar.  

Em julho de 1993 o novo ministro do bem-estar social envia um projeto de 

regulamentação da assistência social ao Presidente da República. O executivo entendeu 
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que não poderia aprovar um projeto de iniciativa do legislativo, já que o primeiro fora 

vetado, e assim, elaborou novo projeto. A pressão instalada e apoiada pelo Conselho 

Nacional de Seguridade Social decide pela formação de uma Comissão Especial no 

Ministério já instalada, para equacionar o estudo das atribuições da assistência social. O 

chefe de gabinete Japy Magalhães e o assessor Antônio Massarioli André vão coordenar 

o processo pelo executivo. 

O executivo produziu uma nova versão da Loas, contrária à que vinha sendo 

negociada até o momento e em 25 de agosto de 1993 o Presidente Itamar Franco envia, 

em regime de urgência, projeto de lei para a Câmara Federal onde recebe o N.º. 100/93.  

O Cfess, o Abepess, com a presença dos Cress – à época Cfas e Cras – 

organizaram forças e constituíram uma comissão interlocutora composta Laura Lemos 

Duarte, Carmelita Yazbeck, Potyara Pereira, Aldaíza Sposati, Rosângela Batista; Ana 

Lígia Gomes. 

As negociações, os debates sobre emendas ao texto original geram um momento 

ímpar, que se torna conhecido como a Conferência Zero da Assistência Social. No 

auditório da Câmara Federal é debatido artigo por artigo do projeto de lei entre 

representantes dos vários estados e dos movimentos pró-Loas, com a presença de 

parlamentares, líderes do governo, emissários do ministro, e a deputada Fátima Pellaes, 

relatora do projeto de lei. Nesse evento é fechado o texto básico, com a pressão de 

entidades e especialistas na área, a plenária presente à referida Conferência se 

posicionou e conseguiu reverter o processo, apoiando, por aclamação os principais 

pontos propostos no projeto n.º 3154. Porém, com perdas de alguns pontos 

significativos, tais como: a redução de alcance do BPC pelo aumento da idade para 

pessoa idosa e o vínculo à renda familiar de 1/2 salário mínimo per capita pretendido foi 

vetado pelo então Ministro da Fazenda FHC, para ¼ do salário mínimo.  

Finalmente, na assistência social, essa exigência de regulamentação, com a 

definição de normas para orientar sua estruturação e implementação, se concretizou em 

dezembro de 1993, por meio da Loas, após esse amplo processo de debates e 

movimentos realizados pela categoria de profissionais, especialmente, do Serviço 

Social, com destaque para as forças da Universidade de Brasília (UNB), da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/São Paulo) e outros segmentos da sociedade 
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civil. 

Nesse clima de conquista é convocada em 7 de julho de 1995 a I Conferência 

Nacional de Assistência Social que se realiza de 20 a 23 de novembro do mesmo ano. 

Para viabilizar o êxito dessa conferência várias organizações vão se articular com o 

CNAS, dentre as quais se destacam: Abong, Cfess, Anasselba, CUT, Associação 

Nacional de Gerontologia (ANG), Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua 

(MNMMR), Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Instituto Brasileiro 

de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), Caritas, Federação Brasileira das Instituições 

de Excepcionais (Febiex), Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), Associação de 

Pais e Amigos de Excepcionais (Apae) e a Confederação das Misericórdias do Brasil.  

Indiscutivelmente a Loas introduz um novo significado a assistência social 

enquanto política pública de seguridade, direito do cidadão e dever do Estado, 

instituindo um sistema de gestão descentralizado e participativo. 

É certo que a história da política de assistência social não termina com o 

sancionamento da Loas, visto que esta Lei introduziu uma nova realidade institucional, 

propondo mudanças estruturais e conceituais, um cenário com novos atores revestidos 

com novas estratégias e práticas, além de novas relações interinstitucionais e 

intergovernamentais, confirmando-se enquanto “possibilidade de reconhecimento 

público da legitimidade das demandas de seus usuários e serviços de ampliação de seu 

protagonismo” (YAZBEK, 2004, p.13), assegurando-se como direito não contributivo e 

garantia de cidadania.  

Desta forma, o trânsito da assistência social para o campo dos direitos, 

caracteriza-se como campo de disputa, ainda em processo, por meio de um movimento 

social onde a categoria de profissionais do Serviço Social destacou-se como atore 

significativo nas lutas empreendidas pela implementação dessa política de fato e de 

direito. 

Segundo Raichelis (1998, p.58), o grande desafio da assistência social é 

constituir-se como política e realizar-se como pública. Este é um processo contraditório 

com passos e contrapassos. 

Carvalho e Moroni (2011) consideram que construir a assistência social no 
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Brasil contemporâneo constitui-se uma saga pela realidade de negação, discriminação e 

desmonte onde os direitos apresentam-se como uma peça jurídica: 

Em meados dos anos 80, do século XX, no âmbito dos processos de 
redemocratização brasileira, deflagra-se a “Saga da Assistência Social” para 
afirmar-se como Política Pública, efetivando uma revolução de valores, 
sentidos, significados e práticas. Um movimento nacional no campo do 
Serviço Social, com forte expressão nas universidades, assume a luta coletiva 
por afirmar a Assistência Social como dever do Estado e direito do cidadão. É 
este um movimento social de resistência e de ousadia, onde a categoria de 
assistentes sociais tem se destacado como um dos atores políticos de maior 
peso. É um movimento construído na sociedade civil, adentrando no tecido 
estatal, a explorar o potencial das contradições do Estado, a nível municipal, 
estadual e nacional. Inegavelmente, este movimento vem conquistando 
espaços e efetivando o difícil trânsito da Assistência Social para o campo dos 
direitos, fazendo a história desta política pública, em meio a negações, 
discriminações e desmontes, a circunscrever um esforço coletivo de “remar 
contra a corrente” nesta ordem do capital, no contexto de tensões na 
construção democrática brasileira contemporânea. (CARVALHO e 
MORONI 2011, p.145). 

Em verdade para se entender a saga da assistência social para afirmar-se como 

política pública de direitos faz-se necessário compreender o Brasil contemporâneo numa 

visão crítica. Nesta perspectiva, Carvalho destaca dois processos estruturais que 

contraditoriamente se articulam com perspectivas políticas distintas. Primeiro, o 

processo de democratização, deflagrado a partir dos meados da década de 1970, com 

forte atuação nos movimentos sociais, com vistas à redefinição e ampliação dos direitos 

de cidadania, constituindo o Estado democrático ampliado pela via da política. 

Segundo, o processo de inserção do Brasil, nos anos 90 do século XX, na nova ordem 

do capital global, sob os marcos da mundialização com dominância financeira, passando 

a realizar ajustes estruturais, com base na lógica mercantil, fundamentada na ideologia 

neoliberal. 

Nesta perspectiva analisa Carvalho: 

 
Ao longo dos últimos 20 anos, na década de 1990 e nos anos 2000, o Brasil 
vivencia a confluência perversa da democratização e do ajuste estrutural que 
bem se encarna no Estado Brasileiro Contemporâneo que se desenvolve nesta 
confluência de duas configurações estatais: o Estado Democrático, a afirmar 
direitos de cidadania e o Estado Ajustador, a ajustar e ajustar-se aos ditames 
do capital mundializado. Nos diferentes governos de ajuste, vivencia-se a 
dominância do Estado Ajustador, em meio às lutas e aos tensionamentos da 
construção democrática. (CARVALHO, 2010, p.186). 

 

A rigor, a dominância do Estado Ajustador passa a investir contra as conquistas 
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democráticas de direitos, enredadas nos processos de ampliação do Estado democrático. 

Neste contexto, o movimento pela assistência social como política pública confronta-se 

com fortes resistências pela aprovação da Loas.  

De fato, conforme Pereira (2008), no governo Collor (1990/1992) inaugurou-se 

a inserção do Brasil no chamado ajuste estrutural brasileiro aos processos de 

mundialização do capital, legitimado pela ideologia neoliberal com intensos processos 

de desregulamentação, abertura dos mercados, incentivos à reestruturação das empresas 

e a disseminação ideológica por toda a sociedade brasileira de que a causa dos males 

sociais centrava-se no “gigantismo” do Estado e a solução seria reduzi-lo ao máximo, 

transferindo suas funções para empresas, supostamente mais eficientes. No campo das 

políticas sociais, simplesmente ignorou os preceitos constitucionais, desconsiderando o 

Sistema de Seguridade Social, inscrito na CF 1988, por meio da fragmentação desse 

sistema em diferentes ministérios, dando-lhe margem para realizar, na Saúde, um 

boicote orçamentário sistemático ao Sistema Único de Saúde (SUS). Na previdência, 

lançou um pacote de reforma previdenciária já em 1992, cuja função era retirar direitos 

dos trabalhadores conquistados na CF 1988. Na assistência social, vetou a Loas, 

desrespeitando os artigos 203 e 204 que necessitavam de regulamentação para que 

pudesse ser traduzida em política pública, sendo sancionada somente no governo Itamar, 

em 1993, após o impeachment de Fernando Collor de Melo e intensas mobilizações 

sociais.  

De acordo com Pereira (2008, p.5), o governo Itamar sancionou a Loas, mas 

preparou o terreno para a continuidade da política neoliberal, agora com um verniz 

intelectualizado. Foi assim que FHC assumiu o Ministério da Fazenda, lançou o Plano 

Real e elegeu-se, em 1994, para a Presidência da República. Com o governo FHC, 

pode-se afirmar que as políticas neoliberais foram eficientemente implantadas pelo 

Estado brasileiro:  

a) no plano econômico, através de ajuste fiscal, privatização da maior parte do 

patrimônio público, desregulamentação trabalhista, abertura dos mercados, apoio 

total ao capital financeiro; 

b) no plano político, o Estado operou uma verdadeira disseminação ideológica de 

que era preciso transferir para a sociedade civil – o “Terceiro Setor” – as tarefas 
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do Estado. Assim, implementou, com relativo sucesso, o projeto de reforma do 

Estado brasileiro, diminuindo suas funções bruscamente em relação aos 

interesses da classe trabalhadora, mantendo-se sempre alerta para responder às 

demandas do capital. 

De fato, nesse período realizou-se desmonte efetivo do Sistema de Seguridade 

Social conquistado nas lutas sociais e reconhecida na Carta Magna brasileira de 1988, 

como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos estatais e da 

sociedade civil, destinado a assegurar os direitos relativos à Saúde, à Previdência Social 

e a Assistência Social. Na Saúde, não garantiu o orçamentário necessário ao SUS; no 

Regime Geral da Previdência, realizou reformas no regime dos funcionários públicos e 

tornou mais rígidas as regras previdenciárias, na Assistência Social, desconheceu a Loas 

e criou de forma paralela o Programa Comunidade Solidária, passando ao largo do que a 

Loas estabelece. O Comunidade Solidária recebia recursos, sem controle social do 

CNAS e configurou-se como uma política assistencialista, indo na contracorrente dos 

avanços inscritos na CF 1988 e na Loas (1993). O governo FHC não cumpriu a lei, 

ignorando a necessidade de construção do Suas, para que os preceitos indicados pela CF 

1988 e Loas fossem efetivamente concretizados. 

Nesse cenário, a crise na gestão da assistência social vai sendo acentuada. Uma 

das mais graves foi a do impedimento da realização da III Conferência Nacional em 

1999, no primeiro ano da reeleição do presidente FHC. Foi derrubada sua realização por 

ordem presidencial e reprogramada para dezembro de 2001. Rompeu-se o disposto em 

lei onde as Conferências Nacionais deveriam se realizar de dois em dois anos. Dessa 

maneira, o Conselho Nacional de Assistência Social passou a convocar a Conferência 

Nacional de Assistência Social de quatro em quatro anos e não mais bianualmente, 

como prevê a Loas em seu inciso VI do artigo 18. Esse prolongamento dos intervalos 

entre as Conferências foi estratégico para desmobilizar a Loas, com o objetivo explícito 

de gerar esvaziamento político. Desta maneira, a última Conferência Nacional de 

Assistência Social na era FHC, mas precisamente, a terceira, realizou-se somente em 

20019.  

                                                
9 Essa sinopse histórica da saga da assistência social pela regulamentação dos artigos 203 e 204 da CF 

1988, por meio da Loas, bem como para firmar-se como política pública, foi inspirada por meio da 
pesquisa bibliográfica no estudo de livros e artigos de diversos autores, dentre os quais destacamos: 
Aldaíza  Sposati, Carmelita Yazbec, Alba Carvalho, Irma Moroni e Potyara Pereira. 
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Desta forma, o processo de inserção do Brasil na nova ordem do capital, nos 

anos 1990 e a construção da assistência social como política pública constituíram-se 

dois processos antagônicos, marcados por um contexto com enormes dicotomias entre 

duas culturas políticas numa confluência contraditória a direcionar as práticas 

sociopolíticas, quais sejam: a cultura da carência, elemento fundante da prática 

assistencial, baseada no autoritarismo, redesenhada pela versão neoliberal do ajuste que 

coloca, de um lado, para acesso a serviços e benefícios o grau de pobreza e miséria, e de 

outro lado, a cultura do direito. 

Nesse cenário de redefinições e reestruturações, no governo Lula, as 

conferências nacionais voltaram a ser convocadas a cada dois anos. Fato que significou 

um avanço no que diz respeito à retomada da valorização de espaços de controle social. 

Assim, foi possível realizar, em dezembro de 2003, a IV Conferência Nacional de 

Assistência Social10, convocada em caráter extraordinário, que deliberou que o sistema 

descentralizado e participativo deveria ser unificado no Brasil. Nesta perspectiva, a 

PNAS, aprovada pelo CNAS, em 2004, definiu o Suas como modelo de gestão. O Suas 

representa, portanto, o marco de um novo momento na concepção e organização da 

assistência social, por ser uma concreta forma de operacionalização da Política Nacional 

de Assistência Social, constituindo um grande avanço para que esta se configure como 

uma política de Estado e não de governo, reafirmada em cada esfera da federação. 

De acordo com a PNAS/2004 a assistência social passa assumir as funções de 

                                                                                                                                          
 
10 Até o ano de 2012 foram realizadas oito conferências nacionais de assistência social com os seguintes 

temas: I Conferência Nacional de Assistência Social, realizada no período de 20 a 23 de novembro de 
1995, com o tema geral: “A Assistência Social como um direito do cidadão e dever do Estado”. II 
Conferência Nacional de Assistência Social, realizada no período de 9 a 12 de dezembro de 1997, com o 
tema geral: “O Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social – Construindo a Inclusão – 
Universalizando Direitos”. III Conferência Nacional de Assistência Social, realizada no período de 4 a 7 
de dezembro de 2001, com o tema geral: "Política de Assistência Social: Uma trajetória de Avanços e 
Desafios". IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada no período de 7 a 10 de dezembro 
de 2003, como o tema geral: "Assistência Social como Política de Inclusão: uma Nova Agenda para a 
Cidadania – LOAS 10 anos”. V Conferência Nacional de Assistência Social, realizada no período de 5 a 
8 de dezembro de 2005, com o tema geral “SUAS – PLANO 10: Estratégias e Metas para 
Implementação da Política Nacional de Assistência Social”. VI Conferência Nacional de Assistência 
Social, realizada no período de 14 a 17 de dezembro de 2007, com o tema geral: “Compromissos e 
Responsabilidades para Assegurar Proteção Social pelo Sistema Único da Assistência Social - SUAS”. 
VII Conferência Nacional de Assistência Social, realizada no período de 30 de novembro a 3 de 
dezembro de 2009, com o tema geral: “Participação e Controle Social no SUAS”. VIII Conferência 
Nacional de Assistência Social, realizada no período de 07 a 10 de dezembro de 2011, com o tema 
geral: “Avançando na consolidação do Sistema Único da Assistência Social – SUAS com a valorização 
dos trabalhadores e a qualificação da gestão, dos serviços, programas, projetos e benefícios.” 
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proteção social, vigilância socioassistencial e defesa dos direitos socioassistenciais. 

Neste sentido, a proteção Social é organizada em dois níveis: proteção social básica e a 

proteção social especial. Ela assume ainda o desafio de realizar a vigilância 

socioassistencial com vistas à produção e sistematização de informações acerca dos 

índices e indicadores territorializados de vulnerabilidade e risco pessoal e social, que 

incidem sobre as famílias e/ou pessoas, bem como das potencialidades capazes de 

enfrentar essas vulnerabilidades e riscos pessoais e sociais, ao mesmo tempo em que 

acompanha o desempenho dos seus índices; e a defesa dos direitos socioassistenciais 

construídos nacionalmente nas conferências do ano de 2005. 

Esses avanços em confronto com a ordem do capital, no período 2004 a 2005, 

demarcam um novo campo de direitos sociais, os direitos socioassistenciais, afirmando 

direitos às seguranças e às proteções socioassistenciais para a “coletividade de 

excluídos”, gerada nesta ordem do capital.  

Assim, o Suas passa a ser constituído nacionalmente pelos eixos estruturantes da 

gestão, do financiamento, do controle social e da oferta de serviços, programas e 

benefícios.  

O modelo de gestão do Suas é descentralizado e participativo, fundamentado na 

cooperação entre os entes federados, cabendo competências comuns e específicas a cada 

esfera e garantindo o comando único das ações em todos os níveis. 

Neste sentido, o eixo da gestão do Suas assume responsabilidades na gestão do 

sistema e na garantia de sua organização, eficiência e efetividade na prestação dos 

serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais. Para a gestão do Suas, 

torna-se necessário a existência de um setor que gerencie os “elementos” essenciais ao 

funcionamento dessa política pública, tais como: a gestão das informações, o 

planejamento, o financiamento, a gestão do trabalho e a vigilância socioassistencial. 

Conforme previsto pela Constituição Federal, as políticas públicas da seguridade 

social – o que inclui a Assistência Social – devem ser financiadas com a participação de 

toda a sociedade, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, do Distrito 

Federal, dos estados e municípios e das diversas contribuições sociais. Assim, esse eixo 

é realizado pelos entes federados, sob a forma de cofinanciamento com divisão de 
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responsabilidades.11 

Os recursos de cada ente federado do cofinanciamento para a execução da PNAS 

são alocados nos Fundos públicos de assistência social, que se constituem unidades 

orçamentárias e tem como gestores os responsáveis pelos órgãos gestores da assistência 

social, pelos quais se efetiva a gestão financeira dessa política pública e com controle 

social dos Conselhos de Assistência Social que deve deliberar o planejamento, a 

proposta orçamentária, acompanhar a execução financeira e aprovar a prestação de 

contas.  

O eixo do Controle Social tem sua concepção decorrente da Constituição Federal 

de 1988, como meio de efetivação da participação popular no processo de gestão 

político-administrativo-financeira e técnico-operativa, democrático e descentralizado. O 

controle social no Suas tem dimensões política, técnica e ética e é realizado nas 

Conferências de Assistência Social e pelos Conselhos de Assistência Social. As 

conferências objetivam avaliar e deliberar propostas necessárias para a evolução da 

política pública. Os conselhos têm como principais atribuições aprovar o planejamento 

por meio dos planos e proposta orçamentária de assistência social, assim como 

acompanhar a execução financeira e dos referidos planos e fiscalizar a rede de 

atendimento vinculada ao Suas. 

Por fim, os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social no 

Suas são organizados e ofertados nos níveis de proteção social básica e especial no 

enfrentamento de situações de vulnerabilidade e risco e de promoção e defesa de direito. 

Assim, é que com o Suas, emerge uma nova categoria de trabalhadores, 

denominada “trabalhadores do Suas”, que passa a exigir à instituição a gestão do 

trabalho no âmbito da gestão do Suas como eixo estratégico para valorização desses 

trabalhadores, de modo a assegurar a oferta de serviços continuados e qualificados aos 

seus usuários. Neste sentido, fez-se necessária a formação de grupo de trabalho para 

construção de normas específicas, culminando com a deliberação da NOB-RH/Suas em 

dezembro de 2006. 
                                                
11 O financiamento da política de assistência social tem se constituído em um dos grandes desafios do 

Suas, tanto no que se refere aos valores repassados pela União para execução dos serviços, como em 
relação ao cofinanciamento do ente federado estadual junto aos serviços desenvolvidos em âmbito 
municipal. 
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Com a NOB-RH/Suas, a gestão do trabalho adquire o status de eixo estruturante 

da assistência social ao lado da descentralização, do financiamento e do controle social, 

que visa criar e/ou fortalecer as condições objetivas para qualificação dos serviços por 

meio da valorização dos trabalhadores.  

Em verdade, a NOB-RH/Suas estabelece e consolida os principais eixos, 

relacionados a seguir, que devem ser considerados para a gestão do trabalho e educação 

permanente no âmbito do Suas. Nessa abordagem, o trabalho é visto como um 

instrumento capaz de atuar como política orientadora da gestão, formação, qualificação 

e regulação: 

a) princípios éticos para os trabalhadores; 

b) princípios e diretrizes nacionais para a gestão do trabalho no âmbito do Suas;  

c) equipes de referência;  

d) diretrizes para a política nacional de capacitação;  

e) diretrizes nacionais para planos de carreira, cargos e salários;  

f) diretrizes para entidades e organizações de assistência social;  

g) diretrizes para o cofinanciamento da gestão do trabalho;  

h) responsabilidades e atribuições do gestor federal, estadual, do Distrito Federal e 

municipal; 

i) diretrizes nacionais para instituição de mesas de negociação;  

j) organização do Cadastro dos Trabalhadores do Suas – Cadsuas; 

k) controle social da gestão do trabalho. 

Assim, nesse cenário contraditório e de transformação, qual é o papel do Estado 

no Suas e especificamente na gestão do trabalho, de modo a materializar a NOB de 

recursos humanos? A PNAS/2004 instituiu que a gestão do Suas é realizada de forma 

compartilhada entre a União, estados e municípios, na forma de cooperação federativa. 

Neste sentido, os entes federados têm suas responsabilidades definidas por meio de 
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pacto federativo e estabelecidas na NOB/Suas-2005.  

Cabe, portanto, especificamente à União normatizar o Suas no território 

nacional, através de pactos e deliberações realizados nas instâncias de pactuação e 

deliberação, respectivamente CIT (formada por gestores municipais, estaduais e da 

união) e CNAS (órgão de controle social), e regulamentadas por meio da Secretaria 

Nacional de Assistência Social (SNAS), órgão gestor da assistência social em âmbito 

nacional, integrante do MDS.  

Aos estados e municípios competem a execução dos serviços, programas, 

projetos e benefícios de acordo com as suas especificidades. Nesta perspectiva, o ente 

federado estadual deve executar apenas os serviços de proteção social especial de 

âmbito regional para referenciar os municípios com baixa demanda que não justificam a 

oferta em âmbito municipal. Aos municípios cabem, portanto, obrigatoriamente, a oferta 

em âmbito local dos serviços de proteção social básica e de proteção social especial 

quando a demanda justificar a oferta em âmbito local. 

De acordo com a legislação do Suas, o estado é o coordenador da política em sua 

esfera, devendo ofertar apoio técnico e financeiro aos municípios para a execução dos 

serviços municipais. Especificamente no eixo da gestão do trabalho, conforme a 

NOB/Suas-RH, as principais responsabilidades e atribuições dos gestores estaduais são: 

a) instituir, em sua estrutura administrativa, setor responsável pela gestão do 

trabalho no Suas; 

b) elaborar um diagnóstico da situação de gestão do trabalho existente em sua área 

de atuação; 

c) contribuir com a esfera federal na definição e organização do Cadastro Nacional 

dos Trabalhadores do Suas; 

d) realizar concurso público para contratar e manter o quadro de pessoal necessário 

à execução da gestão dos serviços socioassistenciais, observadas as normas 

legais vigentes, conforme quadro de necessidades com vistas ao ingresso de 

trabalhadores e à substituição dos profissionais terceirizados; 

e) oferecer condições adequadas de trabalho quanto ao espaço físico, material de 
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consumo e permanente; 

f) implementar normas e protocolos específicos, para garantir a qualidade de vida e 

segurança aos trabalhadores do Suas na prestação dos serviços 

socioassistenciais; 

g) fortalecer mecanismos de desenvolvimento profissional nas carreiras, 

estimulando a manutenção de servidores no serviço público e valorizando a 

progressão nas carreiras; 

h) nomear comissão paritária entre governo e representantes dos trabalhadores para 

a discussão e elaboração do respectivo Plano de Carreira, Cargos e Salários, no 

seu âmbito de governo; 

i) instituir em seu âmbito uma Mesa de Negociações com composição paritária 

entre gestores, prestadores de serviço, trabalhadores da área da assistência do 

setor público e do setor privado; 

j) manter um sistema permanente de comunicação e negociação com os municípios 

para tratar das questões referentes a trabalhadores; 

k) formular, coordenar, cofinanciar e executar, em conjunto com a esfera federal, a 

Política Nacional de Capacitação, com o objetivo de contribuir para a melhoria 

da eficiência, eficácia e efetividade dos serviços, programas, projetos e 

benefícios, observando as peculiaridades locais, os perfis profissionais, a 

territorialidade e o nível de escolaridade dos trabalhadores, com base nos 

princípios da NOB-RH/Suas; 

l) elaborar e implementar junto com os municípios a Política Estadual de 

Capacitação para os trabalhadores, gestores e conselheiros da assistência social, 

com base nos princípios da educação permanente e diretrizes desta NOB, 

considerando aspectos das peculiaridades locais, perfis profissionais e nível de 

escolaridade; 

m) acompanhar e participar, em seu âmbito, das atividades de formação e 

capacitação promovidas pelo Gestor Federal. 
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Nesta perspectiva, os gestores da política de assistência social devem 

comprometer-se em garantir determinadas exigências na perspectiva de valorização dos 

trabalhadores: condições de acesso ao serviço público por meio de concurso público, 

haja vista que uma política pública deve ser executada por servidores públicos; Plano de 

Cargos Carreira e Salários (PCCS), com garantia de remuneração condizentes com as 

atribuições dos profissionais e que propicie a progressão de nível com base em critérios 

técnicos que incentive a educação permanente dos trabalhadores; condições de trabalho 

necessárias ao desempenho qualificado da gestão, serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais. 

Por outro lado, os trabalhadores devem assumir os compromissos éticos 

estabelecidos na NOB/RH-Suas, principalmente no que refere à defesa dos direitos 

socioassistenciais e prestação de serviços socioassistenciais, nacionalmente tipificados 

em 2009, condizentes com os padrões de qualidade do trabalho técnico no Suas e com 

as necessidades de cada usuário. 

Neste cenário, a saga da assistência social continua no desafio de avançar no 

processo de consolidação da assistência social como política pública, na materialização 

da NOB-RH/Suas que salienta a valorização dos seus trabalhadores e a qualificação da 

gestão, dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.  

Desta maneira, destacamos os avanços normativos recentes da política pública, 

com a aprovação da Lei 12.435 do ano de 2011, que institucionaliza o Suas como o 

sistema descentralizado e participativo da assistência social no enfrentamento das 

vulnerabilidades e riscos sociais, na busca continuada de promover a universalização de 

direitos sociais, no cerne das contradições da civilização contemporânea do capital. Por 

fim, a aprovação da nova NOB/Suas em 2012 que trata da gestão e do financiamento na 

assistência social e avança no planejamento e na adesão dos entes federados nesta 

política pública com vistas à qualificação da gestão e dos serviços no Suas. 

Esse novo estágio do Suas, regulamentado na Lei 12.435/11 e regulado pela 

nova NOB/Suas, anuncia uma agenda política e institucional centrada em processos 

unificados de aprimoramento da capacidade gestora dos entes federados, no 

desenvolvimento de responsabilidades de gestão, bem como no fortalecimento do 

compromisso ético dos diversos atores, contando, especialmente, com a capacidade de 
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gestores e trabalhadores de impulsionar reformas, construir reordenamentos e ampliar 

investimentos.  

Em verdade, a gestão do trabalho ganha maior complexidade. De modo mais 

abrangente, os diferentes profissionais responsáveis pelos programas, projetos, serviços 

e benefícios nas equipes interdisciplinares, bem como nos órgãos gestores, necessitam 

desenvolver referenciais a partir dos quais possam se identificar enquanto trabalhadores 

da assistência social. 

De fato, a questão dos trabalhadores adquire destaque especial, pois além de 

redundar na qualidade dos serviços socioassistenciais, constituem a “tecnologia básica” 

do Suas, por ser uma área de prestação de serviços públicos cuja mediação principal é o 

próprio profissional. O trabalho da assistência social está fortemente apoiado no 

conhecimento e na formação técnica e política do seu quadro de pessoal. 

Como analisa Sposati (2006, p.104): “Recursos humanos na gestão da 

assistência social é matéria prima e processo de trabalho fundamental. A assistência 

social não opera por tecnologias substitutivas do trabalho humano”. A rigor, o trabalho 

na assistência social é condicionado ao envolvimento, ao compromisso, ao saber e ao 

fazer da força de trabalho humano de profissionais, capazes de desenvolver tecnologias 

sociais para cumprir com o dever de ofertar a proteção social ao conjunto dos usuários 

que necessita ultrapassar as condições de vulnerabilidades e riscos pessoal e social para 

alcançar sua cidadania plena. 

Desta maneira, observa-se a importância desse estudo, na medida em que 

identificará as possibilidades e os principais desafios a serem enfrentados com vistas a 

valorizar os trabalhadores do Suas e apresentará sugestões para superar esses desafios. 

Assim, destacam-se duas questões básicas: Em que medida as ações planejadas e 

executadas pela STDS relativas à gestão do trabalho tem contribuído para a valorização 

dos trabalhadores do Suas no estado do Ceará? Quais os desafios e possibilidades da 

gestão da STDS na consolidação da NOB-RH/Suas frente às configurações 

contraditórias do estado neoliberal?  

As categorias fundantes estão circunscritas no exame crítico do mundo do 

trabalho e das configurações do Estado Capitalista contemporâneo e seus impactos na 
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política de assistência social. O foco é o universo do trabalho no Suas, avaliando as 

formas de precarização expressas nos vínculos trabalhistas, formas de acesso ao serviço 

público e remuneração; a dinâmica da interdisciplinaridade; os processos de construção 

de identidade e as exigências de educação permanente. 

Para trabalhar essas categorias fundantes serão utilizadas as bases teóricas 

marxistas, adentrando nas formulações sobre o novo mundo do trabalho a partir das 

análises de autores contemporâneos e de intelectuais estudiosos dos impactos junto aos 

trabalhadores da política de assistência social, tais como: Giovani Alves, Ricardo 

Antunes, Aldaíza Sposati, Raquel, Raicheles, Alba Carvalho, Irma Moroni, dentre 

outros. Os aportes sobre o Estado inspiram-se na construção gramsciniana com destaque 

para as interpelações de Carlos Nelson Coutinho e estudiosos desta vertente analítica.  

Neste sentido, a investigação avaliativa a ser desenvolvida na STDS será 

realizada a partir dos referenciais da NOB/RH-Suas, tendo em vista tratar-se de um 

importante instrumento para a consolidação do Suas e a estruturação da gestão do 

trabalho, direcionada para a construção de processos políticos e institucionais que 

expressem o compromisso ético-político dos trabalhadores, a garantia de direitos no 

âmbito dos serviços, a regulação do trabalho ofertado, visando à qualificação da oferta 

de serviços e o desenvolvimento da capacidade de gestão, além de suscitar o 

envolvimento efetivo das instituições formadoras de profissionais para a assistência 

social.  

A consolidação da NOB/RH-Suas constitui-se um desafio a ser enfrentado na 

saga vivenciada na construção da política pública de assistência social na trajetória 

paradoxal, em uma conjuntura contraditória de crescimento da demanda por força de 

trabalho qualificada ao mesmo tempo em que se presenciam processos de intensificação 

e precarização do trabalho que atinge o conjunto da classe trabalhadora. 

4.1 O mundo do trabalho no Suas 

As mutações no mundo do trabalho no capitalismo contemporâneo, iniciadas no 

Brasil, a partir da década de 1990 e ampliada no início do século XXI, não se 

restringiram ao setor privado, atingindo gradativamente o setor público. Assim, no 

âmbito do Estado, sob a égide do neoliberalismo, delineiam-se as diversas tendências de 

precarização do trabalho em curso, tornando-se assim, a gestão do trabalho uma questão 
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a desafiar a administração pública brasileira, especialmente no que se refere ao 

desenvolvimento das políticas públicas. 

Para Silveira (2011), na política pública de assistência social, os desafios 

adquirem dimensões próprias em decorrência de suas características socioculturais 

específicas, adquiridas ao longo de sua trajetória, marcada, principalmente, por 

determinados elementos cujos resquícios ainda são visíveis em meio aos avanços e 

conquistas: histórico de desprofissionalização; patrimonialismo; estruturas institucionais 

improvisadas; paralelismo e duplo comando das ações e primeiro damismo. 

A rigor, o trabalho no Suas é, prioritariamente, de responsabilidade pública 

estatal, podendo ser realizado, de forma complementar, em parceria com as entidades 

sem fins econômicos. Neste caso, torna-se necessário que essas entidades realizem o 

vínculo Suas, ou seja: estejam inscritas nos conselhos de assistência social; estejam 

cadastradas no órgão gestor da política de assistência social e componham o Cadastro 

Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social (Cneas).  

Nesse sentido, o trabalho do Suas, desenvolvido por entidades e organizações 

não governamentais, torna-se, também, de responsabilidade pública estatal, à medida 

que tais entidades e organizações são acompanhadas, fiscalizadas, monitoradas e 

orientadas pelos órgãos de controle social e gestor da assistência social, com vistas a 

assegurar a qualidade da oferta dos serviços socioassistenciais nacionalmente 

tipificados. 

Sposati afirma (2006, p.104) “O trabalho social desenvolvido na política de 

assistência social é a mediação central da própria política”, este fato eleva a 

responsabilidade pública na oferta dos serviços, programas e benefícios à população em 

situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social. Nesse contexto, de acordo com a 

autora, os trabalhadores do Suas “atuam em territórios de desesperança, de infelicidade, 

de tragédias pessoais e coletivas”, aspectos que reforçam a importância das condições 

éticas e técnicas para a valorização dos trabalhadores.  

De fato, os trabalhadores do Suas, enquanto profissionais no exercício do 

trabalho socialmente necessário nas funções de gestão e na oferta de serviços 

socioassistenciais, têm como dever de ofício: 
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Assegurar proteção social a segmentos populacionais atingidos por processos 
estruturais de insegurança, de desproteção social, de vulnerabilidade e de 
riscos sociais nos circuitos da expansão do capital, prestando serviços de 
caráter público no exercício do papel de operadores de direitos. […] o desafio 
posto aos trabalhadores no mundo trabalho no Suas é responder […] às novas 
interpelações da pobreza. (CARVALHO, 2012, p.03). 

Desta forma, o processo de trabalho no Suas, na relação entre trabalhador e 

usuário, vai desde a identificação até a promoção social dos usuários, visando à 

superação das situações de vulnerabilidade e/ou riscos pessoal e social. Dessa maneira, 

os processos do trabalho no Suas na gestão e na prestação de serviços pressupõem 

preferencialmente: 

a) identificação do usuário que pode ocorrer por meio da demanda espontânea, 

busca ativa do trabalhador ou encaminhamentos das diversas políticas 

públicas ou de outros órgãos do sistema de garantia dos direitos; 

b) realização de estudo social com a finalidade de elaboração do diagnóstico 

sociofamiliar para o planejamento da intervenção profissional; 

c) elaboração, junto com as famílias, do plano de acompanhamento e 

atendimento familiar interdisciplinar e intersetorial; 

d) execução do plano e avaliação sistemática do processo de evolução 

sociofamiliar;  

e) desligamento da família que deve acontecer quando se efetivar a segurança 

de autonomia que deve ser afiançada pela assistência social. 

No que se refere ao trabalho do Suas na gestão da política de assistência social, 

identificamos alguns eixos estratégicos essenciais para qualificar e fortalecer a proteção 

social:  

a) realização da vigilância socioassistencial para elaboração de diagnóstico 

socioterritorial no que se refere à identificação das vulnerabilidades, riscos 

pessoal e social e das potencialidades; 

b) gestão financeira e gerenciamento do Fundo de Assistência Social, com 

elaboração de instrumentos orçamentários e financeiros; 

c) organização, reordenamento e articulação de ações e processos institucionais 
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no acesso aos direitos; 

d) elaboração de instrumentos de gestão da assistência social, tais como: 

planos, relatórios e pactos de aprimoramento do Suas; 

e) gestão da informação, monitoramento e avaliação de serviços, programas, 

projetos e benefícios da rede socioassistencial; 

f) apoio às instâncias de pactuação e controle social do Suas; 

g) gestão do trabalho no Suas, abrangendo o quadro de pessoal da rede 

socioassistencial pública estatal e privada; 

h) regulação do Suas com a elaboração dos instrumentos legais, como leis, 

decretos, portarias e resoluções; 

i) apoio e orientação técnica da União aos estados, dos estados aos municípios 

e dos municípios às entidades e organizações de assistência social;  

j) coordenação dos níveis de proteção básica e especial, dos equipamentos e 

dos serviços e programas e benefícios ofertados, na perspectiva intersetorial 

e interdisciplinar. 

Esse processo do trabalho no Suas é, desta forma, realizado, exclusivamente, 

pelos profissionais que dependem de conhecimentos técnicos e científicos, das 

expertises adquiridas dos campos empíricos. Assim, de acordo com Silveira (2011, 

p.30): 

O trabalho social aqui tratado, portanto, não se fundamenta na lógica 
mecanicista do mercado, nem das práticas corporativistas que disputam 
espaços e poder simbólico, sem muitas vezes garantir a centralidade do 
próprio usuário e dos processos democráticos. As práxis se complementam, 
explicitam suas especificidades e são construídas no processo de 
democratização do acesso aos direitos e de participação, preconizados pelo 
Suas. Sobressai a produção coletiva de saberes críticos e competentes, que 
materializem o compromisso político com os usuários. 

Nesta perspectiva, esses profissionais, denominados “os trabalhadores do Suas” 

constituem uma nova categoria de trabalhadores emergentes no Brasil. Reconhecidos 

pelo CNAS, por meio da Resolução de Nº 17/2011, após um amplo processo de debate 

nacional com as diferentes entidades representantes das diversas profissões de nível 
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superior, realizado por meio de encontros regionais nas cinco regiões brasileiras, cujas 

definições e resoluções foram discutidas e sistematizadas em um Encontro Nacional dos 

Trabalhadores do Suas.  

Os trabalhadores de nível superior apontados como necessários ao trabalho na 

gestão e prestação dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais, por ordem 

alfabética são: 

a) administrador responsável pelos aspectos administrativos da gestão e do 

planejamento; 

b) advogado para subsidiar o amplo aspecto jurídico-político da defesa de direitos; 

c) antropólogo com a finalidade de contribuir na decodificação das representações 

simbólicas da diversidade cultural das etnias e grupos populacionais 

tradicionais, orientando as ações relativas à diversidade; 

d) assistente social distribuído na gestão e nas unidades de referência que ofertam 

os serviços e benefícios da proteção social e dos direitos sociais; 

e) contador com a tarefa de contribuir na gestão orçamentária e execução 

financeira; 

f) economista com vistas a ancorar as ações de inclusão produtiva; 

g) pedagogo responsável para orientar as ações socioeducativas; 

h) psicólogo distribuído nas unidades diversas de oferta de serviços, âncora de 

referência no acolhimento e no resgate de liames e outros aspectos das relações 

interpessoais; 

i) sociólogo como suporte indispensável nas análises situacionais e contextos 

sociais; 

j) além destes, foram apontados em alguns estados, o terapeuta ocupacional, 

economista doméstico e musicoterapeuta. Assim, a indicação destes 

profissionais não foi resultado de consenso nacional, como os demais, mas foi 

deliberado pelo CNAS como trabalhadores do Suas. 
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O trabalho na assistência social, realizado por esses profissionais, foi entendido 

nesses encontros regionais, conforme Barata (2011, p.130), como a “fonte de energia 

criadora do Suas e da materialização do Sistema” que deve ser acessado por meio de 

concurso público e não por indicações e legitimado com garantias de reconhecimento, 

remuneração e permanência. Este trabalho profissional, decisivo na viabilização da 

política de assistência social, deve atender a determinadas exigências: ser um trabalho 

com perspectiva de carreira e de ascensão, com base em qualificações, formação 

continuada e critérios de desempenho; aberto à integração, à interdisciplinaridade, à 

intersetorialidade com vistas ao diálogo de saberes e de setores; ser um trabalho pautado 

nas éticas profissional, pública e política; e, por fim, ser um trabalho com condições 

objetivas de realização. 

Porém, no caminho da destituição e flexibilização dos direitos trabalhistas, 

arduamente conquistados pelos trabalhadores nos movimentos sociais, o mundo do 

trabalho no Suas também é afetado pela precarização, decorrente da reestruturação 

produtiva nos circuitos do capitalismo contemporâneo. Assim, os trabalhadores do Suas, 

em sua maioria, estão inseridos na nova camada social do “precariado” e os horizontes 

estabelecidos na NOB-RH/Suas estão ameaçados, desconsiderados e fadados a 

transformarem-se em desafios. 

De fato, a gestão do trabalho no Suas emerge em plena expansão da 

reestruturação produtiva e da precarização estrutural do trabalho, logo, as garantias 

estabelecidas na NOB-RH/Suas, como necessidade e como estratégia para valorização 

dos trabalhadores, regulamentadas em 2006, contrapõem-se às tendências do novo 

mundo do trabalho. Tais garantias afirmam que a assistência social, como política 

pública, deve ser executada por servidores públicos concursados, com planos de cargos 

carreiras e salários compatíveis com as funções exercidas, qualificados em um processo 

de educação permanente. Cabe salientar que essas garantias devem ser definidas de 

forma democrática e transparente em mesas de negociação, instituídas pelo órgão gestor 

local, compostas pelos gestores, entidades de atendimento e representativas das 

categorias de profissionais. Sustenta Silveira (2011, p.20): 

A concepção de gestão do trabalho no Suas supõe processos unificados e 
construídos coletivamente com definição de requisitos, competências e perfis 
profissionais para o desenvolvimento de funções correspondentes aos 
controles democráticos, às responsabilidades de gestão e ao atendimento 
prestado, com implementação de condições condignas de trabalho. Portanto, 
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trata-se de uma gestão que obedece às diretrizes da participação e 
democratização de processos que ampliem e qualifiquem trabalho e os 
direitos.  

E avalia Raichelis (2011, p.41): 

O debate sobre a gestão do trabalho no Suas e a necessidade de valorização 
dos trabalhadores na política de assistência social ocorre em meio ao fogo 
cruzado em que se encontra o trabalho na sociedade capitalista 
contemporânea. Identificado no processo de restruturação produtiva através 
da reorganização do trabalho nas empresas, nos bancos, no comércio e em 
todos os setores produtivos que adotaram medidas neoliberais de 
enxugamento da produção, mudanças na organização do trabalho, de intensa 
incorporação de tecnologia/máquinas que economizam o trabalho humano, 
com demissão de trabalhadores, rebaixamento salarial, dentre outras.  

Em verdade, na esfera estatal, também está em plena construção a reestruturação 

do mundo do trabalho e suas tendências de precarização, por meio da “ideologia da 

gerência e da qualidade total”, da eficiência das metas e dos resultados. 

Parafraseando Raichelis (2011, p.44), o trabalho no Suas não pode ser 

desvinculado dos direitos dos trabalhadores e dos instrumentos e condições 

institucionais para a realização da política por meio dos serviços, benefícios, projetos e 

programas. Assim, são questões indissociáveis à gestão do trabalho, à qualificação dos 

serviços e aos direitos dos trabalhadores e usuários. 

Entendemos ser imprescindível conhecer e interpretar o perfil dessa nova 

categoria de trabalhadores no Brasil que atuam no âmbito da política de assistência 

social. É um perfil sociopolítico que possibilita a avaliação preliminar das formas de 

valorização desses profissionais, identificando os rebatimentos das mutações no mundo 

do trabalho junto aos trabalhadores do Suas como consequência da mundialização do 

capital financeiro.  

Nesta perspectiva, a pesquisa quantitativa documental, realizada pelo Censo 

Suas,12 desenvolvido pelo MDS, a partir do ano de 2007 até o ano de 2012, no âmbito 

da gestão do trabalho revelou que a categoria dos trabalhadores do Suas constitui um 

                                                
12 De acordo com as informações coletadas do site do MDS o censo Suas é regulamentado pelo Decreto 

nº 7.334 de 19 de outubro de 2010 e realizado anualmente desde o ano de 2007, por meio de um 
trabalho conjunto entre a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e a Secretaria de Avaliação 
e Gestão da Informação (Sagi), o Censo Suas é uma ferramenta de levantamento de dados coletados por 
meio de um formulário eletrônico preenchido pelos Órgãos Gestores (Secretarias) e Conselhos de 
Assistência Social, municipais e estaduais e tem por objetivo propiciar ao Suas a possibilidade de 
observar a execução das ações e apontar para os aperfeiçoamentos necessários com base em avaliações 
e pactuações realizadas entre os três entes da federação.  
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contingente em expansão. No percurso de seis anos de realização do censo, quase 

duplicou o número de trabalhadores, passando de 140 mil para 260 mil, em 2012, 

compreendendo trabalhadores de nível superior, trabalhadores de nível médio e 

trabalhadores de nível fundamental. Desse contingente, 84,9 mil (33%) são 

trabalhadores de nível superior, objeto desta pesquisa. Cabe ressaltar o contingente 

expressivo de trabalhadores de nível médio (49%) e um número decrescente de 

trabalhadores de nível fundamental (18%). 

 Em verdade, o crescimento significativo dos trabalhadores do Suas representa 

uma consequência da rápida expansão do Suas por todo o território nacional, o que vem 

ampliando o seu quadro de recursos humanos entre profissionais de diversas áreas 

profissionais. 

No que se refere ao vínculo empregatício, o censo Suas do ano de 2012 revelou, 

com nitidez, a precarização do trabalho no âmbito do sistema. No universo de 260 mil 

trabalhadores, 128,4 mil não têm vínculo permanente, o que representa um total de 49% 

de trabalhadores somente com cargos comissionados e outros vínculos precarizados; 

38% são estatutários, ou seja, 97,4 mil trabalhadores; 13%, significando 33,9 mil são 

celetistas. Desta forma, juntando-se os estatutários e os celetistas, vê-se que esses dois 

contingentes representam pouco mais da metade, ou seja, 51% dos trabalhadores, 

enquanto os outros 49%, fazem parte da camada social do precariado brasileiro, através 

de diferentes estratégias: contratos temporários; terceirizados via empresas; 

terceirizados via ONGs; terceirizados via cooperativas, isto é, com vínculo provisório. 

Em se tratando dos trabalhadores de nível superior, identificamos no Censo Suas 

que 40% são estatutários, ou seja, 34,4 mil. Apenas 14% são celetistas, o que 

corresponde a 11,7 mil. Enquanto 46%, ou seja, 38,8 mil estão inseridos em outros 

vínculos ou somente cargos comissionados, que representam vínculos não permanentes 

e precarizados. 

Raichelis (2011, p.41 a 49) analisando a precarização do trabalhador no Suas 

afirmando: 

[...] é expressa na perda de direitos duramente conquistados pela luta coletiva 
dos trabalhadores e nesse cenário neoliberal a condição “provisória” de 
precarização se torna permanente. A fragmentação de coletivos, com 
diferentes formas de contrato e níveis salariais, muitas vezes na mesma 
equipe, geram dificuldades para a luta reivindicatória e uma diferenciação 
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interna da própria classe trabalhadora: divisão entre contratados e 
terceirizados, estáveis e não estáveis, trabalhadores de primeira e segunda 
categoria. Como consequência de tal fragmentação é a fragilização das 
entidades, dos processos de organização, de construção das identidades 
individual e coletivas dos trabalhadores, produzindo desvalorização e 
descartabilidade das pessoas, aprofundando o processo de alienação do 
trabalho, da organização política e da representação sindical enfraquecendo a 
representação da classe trabalhadora.  

Por outro lado, em decorrência dos vínculos precários e baixo nível salarial se 

tem observado a alta rotatividade dos profissionais entre municípios no âmbito dos 

estados e uma forte tendência de intensificação do trabalho no Suas, materializado em 

diferentes estratégias: extensas jornadas de trabalho para além do horário de expediente; 

o profissional da gestão, não raro, é o mesmo das unidades de prestação de serviços; o 

trabalho extensivo ao domicílio via tecnologias informacionais, tais como internet, 

telefones celulares; e o vínculo de prestação de serviços em mais de um município, para 

complementação salarial, como estratégia de sobrevivência.  

A intensificação do trabalho é considerada por Raichelis (2011, p.51), mais do 

que esforço físico, haja vista que envolve o conjunto de capacidades do trabalhador a 

mobilizarem seu corpo, sua mente, suas emoções e afetividade, os conhecimentos e 

saberes adquiridos pela formação especializada e pela experiência acumulada e, 

também, as relações estabelecidas com outros trabalhadores, chefias e demais sujeitos 

que participam do trabalho coletivo e cooperado. Nesse sentido, adota-se a conceituação 

de Dal Rosso (2008, p.23), que define intensificação como: “os processos de quaisquer 

naturezas que resultam em maior dispêndio das capacidades físicas, cognitivas e 

emotivas do trabalhador com o objetivo de elevar quantitativamente ou melhorar 

qualitativamente os resultados. Em síntese, mais trabalho.”  

Em relação à terceirização, Raichelis (2011, p.233) recorre às análises de Franco, 

Druck e Seligman-Silva (2010) que afirmam: 

A terceirização dos vínculos de trabalho é uma das mais danosas 
consequências da flexibilização das relações de trabalho, pois lança um 
manto de invisibilidade sobre o trabalho real – ocultando a relação 
capital/trabalho e descaracterizando o vínculo empregado/empregador que 
pauta o direito trabalhista – mediante a transferência de responsabilidades de 
gestão e de custos para um terceiro. 
Os efeitos da terceirização para o trabalho social com as famílias e 
populações nos territórios são profundos, pois ela:  
a) desconfigura o significado e a amplitude do trabalho técnico realizado 
pelos trabalhadores sociais; 
b) desloca as relações entre a população, suas formas de representação e a 
gestão governamental, pela intermediação de empresas e organizações 
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contratadas; 
c) subordina as ações desenvolvidas a prazos contratuais e aos recursos 
financeiros definidos, implicando em descontinuidades, rompimento de 
vínculos com usuários, 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. 

No tocante à forma de acesso a serviços públicos, PCCSs e mesas de 

negociação, o censo Suas 2011 constatou que 80% dos municípios brasileiros não 

realizaram concurso público, 97% não instalaram mesas de negociação e 90% não 

implementaram os PCCSs, contrariando o que estabelece a NOB/RH-Suas. 

Quanto à situação do processo de educação permanente dos trabalhadores, em 

âmbito nacional, o MDS tem procurado, desde o ano de 2005, desenvolver programas 

de capacitação junto aos municípios, porém não de forma complementar aos planos de 

capacitação dos estados, fato este que tem interferido negativamente, haja vista que 

coincidem os mesmos temas e público e, algumas vezes, até as datas. Dessa maneira, 

com vistas ao equacionamento desta problemática ficou acordado em reunião entre o 

Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência Social – Fonseas e o MDS que 

os programas de capacitação da União seriam planejados juntamente com o ente 

federado estadual. Assim, no ano de 2012, foi pactuado na CIT o Programa Nacional de 

Capacitação do Suas – CapacitaSuas. 

O CapacitaSuas13, ainda em processo inicial, é financiado pela União e 

executado pelos estados junto aos trabalhadores de âmbito municipal e estadual, por 

meio das Instituições de Ensino Superior (IES). Nesta perspectiva, foi instituída a Rede 

Nacional de Capacitação e Educação Permanente do Suas, mediante seleção pública, na 

qual foram credenciadas 101 IES no Brasil. 

Em março de 2012 foi deliberado pelo CNAS a Política Nacional de Educação 

Permanente no Suas, resultado de um amplo processo de debate nacional, iniciado e 

pactuado na CIT no ano de 2011. Dentre os pontos importantes do processo de educação 

permanente no Suas, a política nacional estabelece cinco patamares de educação 

permanente tais como: cursos introdutórios para nivelamento de informações; cursos 

                                                
13 Os três cursos iniciais são: Curso de introdução ao provimento dos serviços e benefícios 

socioassistenciais do Suas e à implementação de ações do Plano Brasil Sem Miséria; Curso de 
atualização em gestão financeira e orçamentária do Suas e Curso de atualização em indicadores para 
diagnóstico e acompanhamento do Suas e do Brasil Sem Miséria. 
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para atender agendas pactuadas; cursos de atualização; especialização e mestrado. 

 Em relação à forma continuada, os trabalhadores do Suas encontram um cenário 

favorável ao processo de construção da identidade enquanto trabalhadores da política de 

assistência social e de uma prática socioassistencial interdisciplinar, com vistas a 

contribuir na garantia dos direitos dos usuários, com a finalidade da superação das 

vulnerabilidades e riscos pessoal e social. Neste sentido, esses profissionais, em 

expansão no país, necessitam participar de um amplo processo de educação e formação 

permanente e continuada em torno das diretrizes e eixos estruturantes do Suas, 

objetivando unificar o trabalho necessário e construir vínculos entre as categorias. É 

preciso considerar que muitos deles, atingidos pela precariedade do trabalho, inserem-se 

na assistência social, sem possuir a identidade com essa política pública. Portanto, não 

têm o conhecimento e a compreensão necessários em relação ao significado da natureza 

da assistência social na sociedade brasileira. De acordo com Carvalho e Moroni (2011, 

p.163 a 167), a formação profissional com vistas à valorização dos trabalhadores no 

contexto da qualificação do trabalho, circunscreve três dimensões fundamentais para 

que, de fato, a assistência social seja exercida na perspectiva emancipatória, 

favorecendo a construção da identidade profissional: a dimensão política, a dimensão 

ética e a dimensão técnica. 

A dimensão política traduz-se na capacidade de compreender e interpretar a 

realidade brasileira em suas dimensões estruturais e expressões conjunturais. Fato que 

fortalecerá o efetivo apoio às expressões de resistência e de lutas nas diferentes 

configurações. Haja vista que no “contexto de destituição de direitos e reconfigurações 

neoliberais do Estado, a formação política é indispensável na luta pela universalização 

das políticas sociais visando à ampliação dos direitos sociais e à cidadania plena” 

(CARVALHO e MORONI, 2011, p.163 a 167). A dimensão ética está entrelaçada com a 

técnica. As diversas profissões do Suas são normatizadas por um conjunto de princípios 

éticos e técnicos, que “impõe aos profissionais o dever de perseguir a autonomia do 

trabalho, assegurando a liberdade de pesquisar, planejar, executar e avaliar” 

(CARVALHO e MORONI, 2011, p.163 a 167). 

A rigor, isto significa que o trabalhador do Suas deve exercer sua prática 

profissional visando a qualidade dos serviços prestados, pautada no respeito à cultura, 

aos valores da sociedade e dos territórios, na perspectiva de afirmação dos direitos 
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humanos e, particularmente, de garantia dos direitos socioassistenciais. Concluem as 

duas autoras:  

A valorização dos trabalhadores como um imperativo do presente que precisa 
encarnar- se na afirmação e reconhecimento de direitos e conquistas a 
viabilizarem condições efetivas para o exercício do trabalho qualificado na 
perspectiva do projeto ideo-político, consubstanciado na assistência social, 
como campo de direitos a assegurar cidadania nessa civilização do capital. 
(CARVALHO E MORONI, 2011, p.163-167). 

Desta maneira, no cenário da construção da assistência social, como um campo 

de disputa em processo, no trânsito do clientelismo, assistencialismo para o campo dos 

direitos, é fundamental a gestão do trabalho, com vistas à materialidade da NOB- 

RH/Suas, na busca do reconhecimento e valorização do trabalhador em todas as suas 

dimensões, materializando e qualificando a rede de proteção e promoção social.  
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5 O MUNDO DO TRABALHO NA STDS DO CEARÁ: configurações 
da precarização do trabalho 

 

Este segmento foi construído a partir do material empírico, levantado nas 

pesquisas documental e de campo que se concretizaram por meio de informações dos 

questionários sistematizados, em tabelas e gráficos, depoimentos em grupos focais e nas 

entrevistas e registros de observações sistemáticas. Representa um esforço processual de 

desvendamento do objeto avaliativo, movimentando teorizações para analisar o mundo 

do trabalho na STDS do Ceará, consubstanciado nas sistematizações da pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo.  

Conforme descrito no segundo e quarto segmentos desta dissertação, as 

categorias e dimensões delimitadas neste estudo, ou seja: as formas de precarização 

expressas nos vínculos trabalhistas, remuneração e formas de acesso ao serviço público; 

educação permanente; identidade dos trabalhadores do Suas, enquanto uma nova 

categoria em processo de construção e a perspectiva da interdisciplinaridade enfocando 

como a presença dos diversos profissionais se articulam na construção de uma prática 

socioassistencial para garantir a proteção social, serão avaliadas a partir dos seguintes 

temas: 

Tema I: O estado do Ceará na lógica do ajuste: o patrimonialismo e suas expressões 

contemporâneas 

O patrimonialismo, conforme Faoro (2001, p.733-748), teve início a partir do 

período colonial, quando o Brasil se encontrava apenas em condição de patrimônio da 

coroa portuguesa. As práticas patrimonialistas criaram raízes em nosso território, 

determinando a formação, desenvolvimento e o modo de funcionamento de nosso 

Estado e de sua burocracia.  

No Brasil, o patrimonialismo enraizou-se devido à implementação de uma forma 

de governo com características oriundas da formação familiar. A esfera da família, em 

que estão o aconchego e as formas emotivas de tratar o outro é absorvida pela esfera do 

Estado, gerando uma confusão entre aquilo que é privado e o que é público.  

Em verdade, as práticas patrimonialistas têm se expressado em nosso país de 
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formas variadas, dentre as quais, Holanda (1995, p.141-151), identificou a expressão 

contemporânea do “homem cordial” como consequência do patrimonialismo. Essa 

autoridade utiliza-se de seu poder pessoal para usufruir e legislar a coisa pública da 

maneira que melhor lhe convém.  

Segundo Holanda (1995, p.141-151), o brasileiro criou-se dentro de um núcleo 

familiar, acentuadamente patriarcal e trouxe para o meio público esses traços que o 

fizeram indivíduo. Nesse contexto, destaca-se sua dificuldade em desvincular-se dos 

laços familiares e afetivos a partir do momento em que se torna um cidadão. Ele leva 

consigo essa forma de tratamento cordial, em que ele precisa criar uma intimidade com 

aqueles que se relaciona. “Tal intimidade entre os homens chega a ser desrespeitosa, o 

que possibilita chamar qualquer um pelo primeiro nome, usar o sufixo ‘inho’” 

(Holanda, 1995, p. 148) para as mais diversas situações e até mesmo colocar santos de 

castigo, como forma de torná-los mais acessíveis aos sentidos e de aproximá-los do 

coração. A família, nesse caso, é quem fornece parâmetros à formação do Estado. Os 

homens públicos são moldados no círculo doméstico, em que laços sentimentais e 

familiares são transportados para o ambiente do Estado. É um homem que tem o 

coração como intermédio de suas relações 

Neste tema, abordamos os fundamentos e origens do patrimonialismo e suas 

formas de expressões no Ceará, com base em pesquisa bibliográfica, documental e de 

campo e observações ao longo de três décadas de exercício profissional. Buscamos 

circunscrever como o patrimonialismo se expressa no espaço estatal cearense e, 

especificamente, nas relações institucionais e nas relações de trabalho, sobretudo no que 

tange à forma de acesso ao serviço público e à rotina diária do trabalho. 

Cabe ressaltar que na análise deste tema, necessário se fez uma pesquisa 

bibliográfica específica sobre o patrimonialismo e o primeiro damismo, como expressão 

patrimonialista no âmbito da assistência social.  

Tema II: A morfologia social do trabalho na STDS 

A nova morfologia social do trabalho nos anos 2000, em consequência da reestruturação 

produtiva, caracteriza-se, principalmente, segundo Alves (2012), pelo complexo de máquinas 

informacionais, com a rede digital permeando o trabalho e o cotidiano dos trabalhadores, pelos 

novos métodos de gestão e organização do trabalho com base no espírito do toyotismo, pelos 
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coletivos geracionais híbridos do trabalho reestruturado, pelas novas relações flexíveis de 

trabalho expressas na remuneração, jornada de trabalho e nova formas de contratação 

flexíveis.  

Essa nova morfologia social do trabalho não se deteve as empresa privadas, mas 

adentrou ao serviço público por meio da reestruturação institucional do trabalho. Desta forma, 

com vistas a identificar e analisar a morfologia social do trabalho na STDS tomamos como 

referência a estrutura organizacional, enfatizando sua missão e valores, a forma 

contratual do quadro de trabalhadores da gestão e serviços ofertados nas diversas 

unidades socioassistenciais.  

Em segundo lugar, analisamos as ações planejadas pela STDS, no Plano 

Plurianual de Assistência Social e no Pacto de Aprimoramento do Suas, realizado com o 

governo federal, com vistas a valorizar seus trabalhadores. Salientamos que o Pacto de 

Aprimoramento do Suas é um dos instrumentos estabelecidos desde a NOB/Suas-2005 

para adesão dos estados ao Suas. O pacto atual, que representa o segundo acordo 

firmado, foi realizado no ano de 2011 e tem prazo de cumprimento até o ano de 2015. O 

pacto foi elaborado com base nas oito prioridades nacionais, pactuadas na CIT14. Dentre 

essas prioridades, duas se relacionam à gestão do trabalho, na perspectiva de valorizar 

os trabalhadores do Suas: o reordenamento institucional dos órgãos gestores estaduais 

para adequação ao Suas e a coordenação, o gerenciamento, a execução e o 

cofinanciamento de programas de capacitação para gestores, trabalhadores e 

conselheiros do Suas. 

Neste tema, trabalhamos, especificamente, duas ações da primeira prioridade 

que se referem à revisão da estrutura organizacional, contemplando as áreas essenciais 

                                                
14 As oito prioridades nacionais do Pacto de Aprimoramento da Gestão do Suas, pactuadas na CIT, por 

meio da Resolução nº 17 /2010 são as seguintes: (1) Reordenamento institucional e programático dos 
órgãos estaduais e do Distrito Federal gestores da assistência social para adequação ao Suas; (2) 
Organização do território estadual e do Distrito Federal em regiões/microrregiões, com identificação 
para orientar a implantação dos serviços de caráter regional nos municípios-sede ou pólo e municípios 
de abrangência; (3) Prestação de apoio técnico aos municípios na estruturação e implantação de seus 
Sistemas Municipais de Assistência Social, na gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família; 
(4) Coordenação, gerenciamento, execução e cofinanciamento de programas de capacitação para 
gestores, trabalhadores e conselheiros; (5) Implantação e implementação do Sistema Estadual de 
Informação, Monitoramento e Avaliação; (6) Municipalização da execução direta dos serviços de 
proteção social básica; (7) Cofinanciamento da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial; e 
(8) Apoio ao exercício da participação e do controle social. 
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do Suas e respectiva revisão do regimento interno. 15  

Tema III: A precarização do trabalho no Suas: configurações no universo da STDS 

Em meio à reestruturação produtiva a classe trabalhadora fragmentou-se, 

heterogeneizou-se e complexificou-se ainda mais. Estas mutações criaram uma classe 

trabalhadora mais heterogênea, mais fragmentada e mais complexificada, mercado 

formal e informal, jovens e velhos, homens e mulheres, estáveis e precários, imigrantes 

etc. (ANTUNES, 2008). Essas características se manifestam em todos os segmentos dos 

trabalhadores na divisão sociotécnica do trabalho, especificamente em relação aos 

trabalhadores do Suas que, com a instalação, a partir de 2005, do Suas, ocorre um 

impacto no mercado de trabalho da assistência social com a criação dos Centro de 

Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (Creas) e ampliação das unidades de acolhimentos. 

Com a reestruturação produtiva surgem novas formas de precarização do 

trabalho, dentre as quais a precariedade salarial, novas opções de modalidades flexíveis 

de contratação, alargando a condição de precariedade laboral no núcleo do mercado de 

trabalho formal. Na verdade, a reestruturação produtiva com precarização do trabalho 

significou a passagem para um novo padrão de exploração da força de trabalho baseado 

no trabalho flexível, que se verifica com vigor na década de 2000 (Alves, 2011). 

Neste tema, trabalhamos as diversas formas de precarização do trabalho na 

STDS identificadas na pesquisa documental e pesquisa de campo, a partir dos seguintes 

indicadores: das formas de contratação, vínculos trabalhistas, valor dos salários, acesso 

aos direitos trabalhistas, PCCS, tempo dedicado ao trabalho e condições objetivas de 

trabalho, guiadas pelas fundamentações teóricas de Giovanni Alves, Ricardo Antunes, 

Graça Druck e Rachel Raicheles.  

Tema IV: O cotidiano dos trabalhadores: desvalorização e precarização existencial como 

fenômeno contemporâneo 

                                                
15 As demais ações estabelecidas na primeira prioridade do pacto de aprimoramento do Suas, que trata da 

realização de estudo das necessidades de pessoal para adequação da realidade; definição de uma política 
de recursos humanos; elaboração dos projetos de concurso público e do PCCS para negociação com o 
gabinete do governo do estado, são analisadas no tema III. A segunda prioridade do pacto de 
aprimoramento do Suas, foi pactuada com a ação de elaboração, gerenciamento e execução de um Plano 
Estadual de Capacitação, foi trabalhada no tema VI. 
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Segundo Alves (2013), o complexo das novas determinações da condição 

salarial altera um dos traços da cotidianidade laboral: “a relação tempo de vida/tempo 

de trabalho”. Enfim, constitui-se uma nova estrutura da vida cotidiana de homens e 

mulheres que trabalham, afetando a saúde do trabalhador. Portanto, a precarização do 

trabalho nos anos 2000 afeta não apenas as condições objetivas do trabalhador, mas, 

também a subjetividade causando a precarização existencial. 

Neste tema, inspiradas nos estudos de Giovanni Alves, abordamos as diversas 

formas de precarização existencial a que estão submetidos os trabalhadores do Suas no 

âmbito da STDS, identificados por ocasião da pesquisa de campo. A precarização 

existencial do homem que trabalha, para além da precarização estrutural das condições 

de trabalho, formas de vínculo trabalhista e situação salarial, configura-se como uma 

das dimensões de precarização do trabalho identificada pelo autor. 

Tema V: Trajetórias identitárias dos trabalhadores do Suas  

O contexto produtivo contemporâneo vem passando por transformações 

significativas, afetando tanto as relações concretas, como as formas de ser dos sujeitos 

aí incluídos ou excluídos. Tais transformações apontam para a necessidade de buscar 

estratégias de investigação capazes de apreender as complexas relações entre as 

dimensões subjetivas e objetivas do trabalho contemporâneo.  

Assim, neste tema abordamos determinados coletivos de trabalhadores do Suas, 

com os quais estabelecemos interlocução em nossos percursos investigativos, visando 

identificar suas trajetórias ocupacionais e os sentidos que atribuem ao trabalho. Na 

dinâmica expositiva, inicialmente, fazemos uma síntese teórica sobre sentidos do 

trabalho, para, a seguir, tecer considerações sobre identidade e suas articulações com o 

mundo do trabalho na contemporaneidade, considerando construções identitárias como 

processos em curso. Por fim, tecemos considerações sobre as trajetórias identitárias dos 

trabalhadores no âmbito da política de assistência social no contexto da STDS. 

Desse modo, nesta temática, apresentamos os resultados das investigações, 

realizadas com diferentes coletivos de trabalhadores do Suas, lotados na sede e nas 

unidades de prestação de serviço e inseridos no serviço público em diferentes formas de 

contratação, desde o estatutário até o terceirizado e conveniados. São contingentes de 

trabalhadores inseridos em diversas situações precárias de trabalho. 
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Tema VI: A formação continuada como processo em aberto: ofertas estatais e busca dos 

trabalhadores 

A formação continuada dos trabalhadores do Suas, constitui-se um dos 

princípios estabelecidos na NOB/ RH-Suas para valorizar os trabalhadores da política 

de assistência social e uma das estratégias fundamentais para qualificação desta política, 

no que se refere à gestão e oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais. O processo de formação continuada desses trabalhadores torna-se 

importante, ainda, à medida que contribui na construção do processo identitário 

enquanto trabalhadores do Suas, bem como, possibilita o exercício da 

interdisciplinaridade na prática socioassistencial. Desta forma, apresentamos nesta 

temática como tem se materializado o processo de educação permanente dos 

trabalhadores do Suas no âmbito da STDS, seja na gestão e nas unidades de prestação 

de serviços. Esta análise é realizada com base na prioridade, pactuada pelo Estado com 

a União, estabelecida no pacto de aprimoramento do Suas, a partir da fundamentação da 

importância do processo de educação e formação continuada dos trabalhadores a partir 

das dimensões macrossocietárias que estabelecem o terreno sócio-histórico em que se 

exerce a prática profissional, seus limites e possibilidades; e, de outro, as respostas de 

caráter ético- político e técnico-operativo. 

Tema VII: A interdisciplinaridade na prática socioassistencial 

A construção da investigação deste tema contou inicialmente com uma pesquisa 

bibliográfica que auxiliou sobremodo a reflexão ampliada do entendimento da 

interdisciplinaridade e sua importância para a práxis socioassistencial. Para esta 

finalidade foi necessário o estudo do próprio conceito da interdisciplinaridade e de sua 

origem como medida adequada para a elucidação do mesmo, de modo a fundamentar a 

análise de conteúdo dos dados coletados na pesquisa de campo. Deste modo, abordamos 

e analisamos como vem ocorrendo a prática socioassistencial pelas equipes 

multidisciplinares das unidades de prestação de serviços da STDS, no atendimento aos 

usuários da política de assistencial social. Neste sentido, recorremos aos depoimentos 

dos sujeitos nos grupos focais e entrevistas, que enfocaram os procedimentos desde o 

preenchimento e utilização dos prontuários, acompanhamento dos casos e, em algumas 

situações, os processos de desligamentos das famílias ou indivíduos dos serviços 

socioassistenciais.  
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Tema VIII: Valorização dos trabalhadores como desafio na gestão do trabalho no Suas 

O debate sobre a valorização dos trabalhadores que compõem o Suas encontra-se 

diretamente relacionado com a qualidade dos serviços socioassistenciais, de modo que a 

assistência social supere a trajetória de clientelismo, do assistencialismo e outras 

práticas patrimonialistas a fim de que o atendimento às famílias e indivíduos seja de 

qualidade, capaz de possibilitar a superação das situações de vulnerabilidade e riscos 

pessoal e social em que estão inseridos. 

Nesta perspectiva, realizamos, finalmente, a análise dos dados coletados na 

pesquisa de campo referentes à situação da valorização dos trabalhadores do Suas na 

STDS, a partir da situação avaliada nos temas anteriores, bem como as sugestões 

apresentadas por estes trabalhadores que representam seus anseios e esperanças para se 

sentirem valorizados enquanto trabalhadores do Suas, executores de um trabalho 

socialmente necessário à população cearense em situação de vulnerabilidade e riscos 

pessoal e social e integrantes da STDS. De maneira geral, no processo de análise de 

conteúdo, sistematizamos e organizamos os dados coletados por meio de tabelas e 

depoimentos emergentes da fala, do discurso, do conteúdo das respostas dos 

trabalhadores. Buscamos, assim, classificar o material sob análise (transcrição das 

entrevistas ou registros do diário de campo) em categorias pré-definidas a partir da 

teoria estudada. O nosso propósito, neste segmento, é apresentar as reflexões, análises e 

questões que se construíram durante a nossa investigação, com vistas a revelar os 

sentidos e significados circunscritos do nosso objeto de estudo. De fato, ao trabalhar 

estas temáticas, nos percursos avaliativos de nosso objeto, estamos adentrando em 

inquietações emergentes ao longo da nossa trajetória profissional, como veremos a 

seguir. 

5.1 O estado do Ceará na lógica do ajuste em meio à reatualização do tradicional: o 
patrimonialismo e suas expressões contemporâneas 

Discutir o patrimonialismo exige recorrer às contribuições de Weber (1993)16 

quanto à dominação tradicional em que destaca expressões patrimonais na burocracia 

estatal. Assim, para analisarmos as expressões do patrimonialismo no Estado do Ceará e 

na STDS tomamos por base elaborações weberianas e reflexões, inspiradas em Weber, 
                                                
16 Weber, em suas sistematizações teóricas, identifica três tipos de dominação, conhecidos como “tipos-

ideais”: a dominação tradicional, destacando-se o patriarcalismo e o patrimonialismo; a dominação 
carismática e a dominação racional-legal, cujo tipo mais puro é a burocracia (WEBER 1993). 
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de Faoro (2001), Bresser-Pereira (1996), Schwarz (1991), retomando, nos percursos da 

discussão, vias analíticas abertas por um dos pensadores do Brasil, que se faz clássico: 

Sérgio Buarque de Holanda.  

O patrimonialismo se funda na tradição e, de acordo com Weber (2009), a 

dominação patrimonial caracteriza-se pela descentralização do poder doméstico, através 

da divisão de terras ou de pecúlio aos filhos e a pessoas dependentes do círculo familiar. 

Este padrão teria mediado a maioria das monarquias europeias, como afirma Bresser-

Pereira: 

O patrimonialismo definiu as monarquias absolutas, no qual o patrimônio 
público e o privado eram confundidos. Nesse tipo de administração, o Estado 
era entendido como propriedade do rei. O nepotismo e o empreguismo, senão 
a corrupção eram as normas. Esse tipo de administração revelar-se-á 
incompatível com o capitalismo industrial e as democracias parlamentares, 
que surgem no século XIX. É essencial para o capitalismo a clara separação 
entre o Estado e o mercado; a democracia só pode existir quando a sociedade 
civil, formada por cidadãos, distingue-se do Estado ao mesmo tempo em que 
o controla. Tornou-se assim necessário desenvolver um tipo de administração 
que partisse não apenas da clara distinção entre o público e o privado, mas 
também da separação entre o político e o administrador público. Surge assim 
a administração burocrática moderna, racional-legal. (BRESSER-PEREIRA, 
1996, p.4-5). 

No âmbito do patrimonialismo, a administração pública é exercida como 

patrimônio do chefe, ou seja, o líder político comanda seus atos a partir de interesses 

privados e coloca a máquina pública a seu favor. O que prevalece no patrimonialismo é 

a lealdade ao chefe político pela via da tradição. De acordo com Faoro (2001), no caso 

brasileiro, o patrimonialismo não teria sido vivenciado em sua forma “pura”, tendo em 

vista a herança do patrimonialismo português e sua imbricação com capitalismo inglês, 

moderno e burocrático. Assim, o Brasil adota uma política burocrática, sem deixar de 

recorrer às relações patrimoniais tradicionais. 

Uma das expressões desse “patrimonialismo à brasileira” é a figura do coronel 

que, segundo Faoro (2001), atua como uma extensão do poder político, arregimentando 

votos e garantindo segurança e atendimento às necessidades da população rural que a 

ele se submetia, com vistas à garantia de sua proteção.  

De acordo com o autor: 

O coronelismo se manifesta num "compromisso", uma "troca de proveitos 
"entre o chefe político e o governo estadual, como atendimento, por parte 
daquele, dos interesses e reivindicações do eleitorado rural. As despesas 
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eleitorais cabem, em regra, ao coronel, por conta de seu patrimônio. Em 
troca, os empregos públicos, sejam os municipais ou os estaduais sediados na 
comuna, obedecem às suas indicações. Certas funções públicas, não 
institucionalizadas, estão enfeixadas em suas mãos. Daí que o coronel, 
embora possa ser oposicionista no âmbito municipal — coronel contra 
coronel—, há de ser governista no campo estadual e federal. (FAORO, 2001, 
p. 752). 

Segundo Leal (1975), “[o] ‘coronelismo’ é, sobretudo, um compromisso, uma 

troca de proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecido e a decadente 

influência social dos chefes locais” (p. 20). Assim, “qualquer que seja, entretanto, o 

chefe municipal, o elemento primário desse tipo de liderança é o ‘coronel’ que 

comanda, discricionariamente, um lote considerável de votos de cabresto” (p. 23).  

Para Parente (2000), porém, não é possível falar em coronelismo no Ceará a 

partir das características apresentadas por Faoro e Leal, tendo em vista que aqui não 

houve oligarquias agrárias fortes, como aconteceu em outros estados do Nordeste. A 

expressão “O Ceará dos Coronéis”, muito utilizada para designar o período em que 

Virgílio Távora, Adauto Bezerra e César Cals se revezaram na direção da máquina 

pública cearense, teria sido cunhada em referência à patente desses gestores, que eram 

militares de carreira, e não ao fenômeno do coronelismo, como expressão do 

patrimonialismo. O coronelismo cearense também não está associado ao título de 

coronel, dado ao senhor de terras que se integrava à Guarda Nacional durante o Império. 

A esse respeito, Rejane Carvalho (1991) também afirma que interpretar o 

“coronelismo” cearense na linha argumentativa de Faoro e Leal não teria sentido, tendo 

em vista que “o Estado, via políticas de desenvolvimento rural, unificou a nova natureza 

da terra não mais como mera ‘condição natural’ de produção, mas como equivalente de 

capital” (CARVALHO, R. 1991, p. 69). Nesse sentido, o “coronelismo” no Ceará não 

seguiu as mesmas características do coronelismo vivenciado em outros estados do 

Nordeste. Aqui, este fenômeno ganha certa independência em relação à influência dos 

donos de terra, posto que as táticas para angariar votos se estabeleceram a partir das 

relações de lealdade entre os próprios políticos que negociavam seus votos diretamente 

com a população, a partir de práticas clientelistas.  

Nesse sentido, é possível afirmar que, no Ceará, no período do ciclo dos 

coronéis (1963 a 1987), foi praticado, especialmente, o recurso ao clientelismo, como 

tática de manutenção do poder, por parte das elites políticas. Assim, o que garantia 
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legitimidade a um grupo político ou a outro se determinava, tanto pelas alianças, que 

faziam entre si os chefes políticos, as conhecidas “manobras” políticas, quanto pela 

capacidade de estabelecer a prática do favor com a população. Assim, a oposição era 

quase inexistente. Havia um acordo entre os três “coronéis” para que cada um 

comandasse a política por um tempo, possibilitando uma rotatividade entre eles na 

ocupação dos cargos do executivo e do legislativo.  

O clientelismo, portanto foi uma prática que permeou, também, a oferta de todas 

as políticas públicas, mas, sobretudo no âmbito da assistência social, porque, 

historicamente, foi compreendida do ponto de vista do assistencialismo. Como afirma 

Sposati (1995), ao referir-se à assistência social nos marcos do assistencialismo: “é 

contra ponto do direito, é patrimonial, é prática elitista de fazer política”. E acrescenta: 

“É o acesso a um bem através de uma benesse, de doação, isto é, supõe sempre um 

doador e um receptor [...]” (SPOSATI, 1995, p.26).  

O assistencialismo tem sempre um sujeito–público ou privado – e um sujeitado. 

O sujeito age como se fosse ele o proprietário de um bem que distribui, dado a “sua 

bondade” a alguém, e quer ganhar o reconhecimento e a dívida de favor por essa prática 

(Id. Ibid).  

A assistência social foi por muito tempo, e ainda continua em muitos contextos e 

práticas, sendo moeda de troca, confundida com as ações filantrópicas, caritativas, 

benemerentes, transmutando seu real sentido na face do assistencialismo e do 

clientelismo. Segundo Mestriner: 

A identificação da assistência social – prática social de ajuda científica ou 
empírica com a filantropia e a benemerência é comum em nossa sociedade. 
Entendidas como expressões do altruísmo, solidariedade e ajuda ao outro, 
envolvem desde atitudes ocasionais até formas institucionais praticadas por 
organizações sem fins lucrativos; ou, no campo político, formas da regulação 
do favor- “o toma lá dá cá” – quer pelo primeiro-damismo, quer pelas 
concessões de benesses por representantes políticos. (MESTRINER 2008, 
p.13). 

Em verdade, a cultura do primeiro-damismo, desde Darcy Vargas, alastrou-se da 

União tanto para os estados quanto para os municípios, em especial àqueles onde 

existiam coordenações da LBA. 

 No Ceará, a história do primeiro-damismo não foi diferente. Embora não se 

tenha um material sistematizado acerca do tema, a historiografia e determinados 
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trabalhos de autores como Josênio Parente, Moisa Medeiros, Clara Sales, Maria D.Barreto 

e Rejane Carvalho, apontam para práticas assistenciais no contexto cearense, aqui 

caracterizadas como ações de caráter voluntário com conotação caritativa e de ajuda ao 

próximo, já empreendidas pelas mulheres dos coronéis, tendo público-alvo tanto os 

migrantes quanto as famílias dos seus “trabalhadores” e agregados. Tais ações 

garantiam o poder dos “coronéis” sobre os mesmos. 

No Ceará, a LBA foi instalada em 1942, ou seja, no mesmo ano da sua criação 

em âmbito nacional, sob o título de Comissão Estadual da LBA - Seção Ceará, após 

contato realizado por Dona Darcy Vargas com a então primeira-dama do Estado, que 

passaria a ser a primeira presidenta da LBA no Ceará, Dona Brígida Holanda Pimentel, 

esposa do interventor Menezes Pimentel (1937 a 1950). A missão inicial era 

proporcionar articulações com possíveis parceiros financeiros e “voluntários que 

ofereciam seus serviços, guiados pelo espírito de solidariedade e caridade cristã” 

(SALES, s/d, p. 3). 

Destaca-se também uma dama da sociedade que desempenhou um papel 

caritativo por longo tempo na história da assistência social do Ceará e que, depois, 

passaria a ser a primeira-dama do Estado, em dois mandados distintos: Dona Luíza 

Távora, esposa do Coronel Virgílio Távora, que costumava dizer: “nosso trabalho de 

ação social é um ato constante de amor ao próximo” (BARRETO, 2000, p.12). Dona 

Luíza, como era conhecida no contexto da sociedade cearense, também foi presidenta da 

LBA, durante o primeiro mandato de Virgílio Távora (1963-1966), concluindo o ciclo 

de sucessão de primeiras – damas na presidência da LBA-Ceará17. Vale ressaltar que a 

atuação das primeiras-damas não se restringia à LBA. Luíza Távora, no segundo 

mandato de seu marido, iria coordenar as ações da pasta da assistência social do Estado. 

De fato, no retorno de Virgílio Távora à chefia do executivo estadual (1979 - 

1983), Dona Luíza não volta à presidência da LBA, mas assume as obras sociais do 

governo e propõe a unificação das ações assistenciais do Estado, até então espalhadas 

em várias secretarias. 

                                                
17 Foram presidentas da LBA–Ceará as seguintes primeiras-damas: Brígida Holanda Pimentel (1942-

1944), Branca de Carvalho (1945-1946), Ilnah Araripe Barbosa (1951-1955), Albaniza Rocha Sarasate 
(1955-1959), Olga Barroso (1959-1963) e Luíza de Morais Correia Távora (1963-1966). 
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Nesse período, é criado o Centro Administrativo de Ação Social, que fica sob a 

direção de Luíza Távora, abrangendo o Movimento de Promoção Social (MPS), o 

Fichário Central de Obras Sociais do Ceará (FCOS) e a Fundação do Bem-Estar do 

Menor do Ceará (Febemce), já existentes e as recém-criadas Fundação dos Serviços 

Sociais do Estado do Ceará (Funsesce) e a Fundação Programa de Assistência às 

Favelas da Região Metropolitana (Proafa), que buscavam dar condições para a execução 

do projeto social, previsto no Plano de Metas Governamentais II (Plameg II) 

(BARRETO, 2000). 

Em meio a esse modelo de gestão, ocorre, na década de 1970, uma crise 

capitalista que iria gerar transformações estruturais nas políticas econômicas e sociais, 

nos marcos de novas formas de valorização e acumulação do capital que exigem novas 

configurações do Estado. Assim, é que, em meados da década de 1980 e início dos anos 

1990 do século XX, no Ceará, tem-se a ascensão ao poder de um grupo de empresários, 

ligados ao Centro Industrial do Ceará (CIC), circunscrevendo o chamado “governo das 

mudanças”18. Conforme Mamede (1996), o estado do Ceará, então, passa por um 

momento de intensa ebulição política e ideológica quando esses empresários, tidos 

como modernos, passam a adotar uma dupla posição com relação ao desenvolvimento 

econômico do estado. No âmbito nacional defendem o liberalismo econômico, com a 

livre concorrência dos mercados como forma de estimular a eficiência e competência. Já 

na esfera estadual, abandonam essa conceituação para propor a intervenção planejada do 

Estado.  

O Ceará insere-se, neste período, na nova ordem estabelecida pelo grande capital. 

Surge, então, um novo discurso, modernizador, da globalização, do liberalismo 

econômico e do desenvolvimento sustentável, adotado pela burguesia industrial e setores 

da administração pública, que tenta promover uma ruptura com o conservadorismo 

clássico que imperava no estado. A ideologia do novo, do moderno passou a ser 

difundida na administração pública, oriunda das oligarquias industriais e do capital, que 

                                                
18 “A partir de 1978 inicia-se a luta e ascensão de um grupo de empresários cearenses pelo comando 

político cearense. O processo teve início com a reativação do Centro Industrial Cearense (CIC), 
utilizado para aglutinar as forças auto identificadas como modernas e atingiu a campanha eleitoral 
para o governo do Estado em 1986. Com o Slogan de “governo das mudanças” tem-se o lançamento e 
vitória da candidatura do empresário Tasso Jereissati. Os “novos empresários”, mesmo sendo 
herdeiros de empresas originadas em um contexto de acumulação tradicional, eram representantes do 
segmento industrial e, através do CIC, tentaram demarcar fronteiras entre a velha e a nova 
mentalidade empresarial, elegendo como temas principais de seus debates a questão Nordeste e o 
modelo político e econômico brasileiro” (MAMEDE, 1996, p.65).  
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ora dominavam as esferas do poder no estado. O período passa a ser marcado por 

políticas de grandes investimentos, tanto por parte do Estado quanto do grande capital 

para que, através dos chamados vetores de modernidade – turismo, indústria e 

agronegócio –, puderam ser inseridas determinadas faixas do território cearense, dentro 

da lógica do capitalismo globalizado.  

Na área do turismo, o Estado cria uma Secretaria de Estado para dar um novo 

suporte a este campo. A secretaria serve para atrair o capital internacional do setor 

hoteleiro e das grandes companhias de turismo mundial, divulgando as belezas naturais, 

mostrando as condições climáticas favoráveis para a vinda dos grandes conglomerados 

turísticos, proclamando isenção fiscal, modernização das rodovias e capacitação de mão 

de obra local. Presencia-se, nesse domínio, a forte presença do Estado como o principal 

agente de intervenção, com vistas a fornecer subsídios e infraestrutura para o grande 

capital.  

Segundo Santos (1996), o Estado passa a construir no território cearense, 

estratégias, mecanismos e um sistema de ações que vão dar suporte a essa política de 

modernização do setor: recuperação e ampliação no Aeroporto Internacional Pinto 

Martins; construção do Porto do Pecém; construção do Centro Dragão do Mar de Arte e 

Cultura, com cinemas, teatros, anfiteatros, planetário, praças de alimentação, museus, 

livrarias, galerias para exposição de artes, com padrão internacional, dentre outros 

empreendimentos.  

Com o discurso de ruptura com o passado e de implantação no estado de um novo 

modelo de administração, voltado para a moralização e eficiência do serviço público e 

reforma no aparelho do Estado, inicia-se, neste período, o processo de privatização de 

empresas estatais e de precarização do servidor público.  

Nesse contexto é criada, em 1987, no governo Tasso Jereissati, antes mesmo da 

assistência social ser instituída como política pública, a Secretaria da Ação Social 

(SAS), por meio da Lei No. 11.306, de 01 abril de 1987, com o objetivo de coordenar as 

ações da área social, tendo a ela vinculados os seguintes órgãos: a Fundação dos 

Serviços Sociais do Estado do Ceará (Funsesce), a Fundação de Assistência às Favelas 

da Região Metropolitana de Fortaleza (Proafa) e a Fundação Estadual do Bem Estar do 
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Menor do Ceará (Febemce). Em outubro do mesmo ano, a Coordenadoria Estadual da 

Defesa Civil passou a integrar a estrutura organizacional da SAS.  

Em 1991, no governo Ciro Gomes, a Secretaria da Ação Social passou a 

denominar-se Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas), por intermédio da Lei nº. 

11.809, de 22 de maio de 1991, adicionando em seu âmbito, a missão de gerar 

oportunidades de emprego e renda para todos. Vinculam-se a Setas as seguintes 

instituições: a Fundação da Ação Social (FAS) - que é resultado da incorporação da 

Proafa e Funsesce em 1990 - e a Febemce.  

Em 1994, no segundo mandato do governador Tasso Jereissati, a Setas, pela Lei 

12.961 de 03 de novembro de 1999 e pelo Decreto Nº 25.706, de 15 de dezembro de 

1999, foi reestruturada, absorvendo toda a estrutura organizacional e o quadro de 

servidores da FAS, extinta mediante o Decreto Nº 25.696, de 29 de novembro de 1999 e 

da Febemce, também extinta pelo Decreto Nº 26.697, da mesma data. A partir de então, 

torna-se órgão de execução e coordenação das políticas do trabalho e assistência social, 

no âmbito do estado do Ceará.  

Em 2003, no governo Lúcio Alcântara, a Secretaria do Trabalho e Ação Social – 

SETAS, conforme a Lei Nº 13.297, de março de 2003 – dentro do modelo de gestão do 

Governo – passou novamente a ser denominada Secretaria da Ação Social (SAS), com 

as competências de planejar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar a política de 

assistência social19. 

No governo Cid Gomes, em 2007, a Secretaria de Ação Social, de acordo com a 

Lei Nº 13.875, de 07 de fevereiro de 2007 e do Decreto Nº 28.658, de 28 de fevereiro de 

2007, foi reestruturada absorvendo toda a estrutura organizacional de Secretaria do 

Trabalho e Empreendedorismo, passando a ser denominada Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social (STDS), tendo por finalidade contribuir com o desenvolvimento 

social e econômico do Estado e promoção da cidadania. No âmbito da assistência social, 

com a instituição do Suas, em 2005, a estrutura da STDS é organizada, de modo a 

adaptar-se ao novo modelo de gestão da política de assistência social.  

                                                
19 No período de 2003 a 2006, a política do trabalho passou a ser coordenada executada por um órgão 

gestor específico, denominado Secretaria do Trabalho e Emprendedorismo (Sete). 
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Portanto, atualmente, a STDS coordena e executa as políticas de assistência 

social e do trabalho e parte da política de segurança alimentar e nutricional20, bem como 

as medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade para adolescentes em 

conflito com a lei21. 

 Em verdade, a construção do campo socioassistencial na STDS tem sido 

permeada de desafios, especialmente em relação à gestão do trabalho, com vistas a 

valorizar os trabalhadores do Suas. Tais desafios são agravados pelo fato do Ceará ter 

sido, praticamente, o berço da reestruturação produtiva do mundo do trabalho aos 

ditames da mundialização do capital junto ao serviço público.  

Assim, no serviço público, ocorre uma reestruturação institucional com base na 

lógica empresarial, que segue os ditames da nova morfologia social do trabalho das 

empresas privadas. Especificamente na STDS, em se tratando da forma de acesso dos 

trabalhadores do Suas, salientamos que o último concurso público, realizado no âmbito 

do estado para esta área foi em 1980 para admissão de servidores na Febemce, portanto 

para profissionais que trabalhavam com o segmento de crianças e adolescentes. Em 

meados da década de 1990 foi realizado outro concurso público para esta mesma 

categoria de trabalhadores, ou seja, para a área do segmento de criança e adolescente, 

                                                
20 Salientamos que a política de SAN é executada também por outros órgãos gestores. Nesse sentido, 

ficaram sob a responsabilidade da STDS as seguintes ações: Propor diretrizes para a formulação de 
programas e ações de SAN do governo estadual;  assessorar o funcionamento da Câmara Intersetorial 
de SAN (Caisan-Estadual),  integrada pelas secretarias estaduais que atuam no âmbito da SAN, na 
articulação e integração de programas e ações governamentais;  apoiar os serviços de alimentação e 
nutrição das unidades coordenadas pela STDS;  elaborar materiais educativos, tais como: cartilhas, 
guias e manuais sobre educação alimentar e nutricional e direito humano a alimentação adequada;  
assessorar os municípios, no planejamento, implantação e implementação, do Sistema de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Sisan);  assessorar os municípios na criação dos marcos regulatórios para 
adesão ao Sisan, tais como:  Leis municipais de SAN (Losan Municipal), Câmaras Intersetoriais e 
planos municipais de SAN;  assessorar e capacitar os municípios no processo de implementação da 
política no que se refere à normatização, formação de funcionamento dos conselhos municipais de 
SAN; apoiar e monitorar programas relativos à promoção da SAN para grupos vulneráveis 
desenvolvidos por outros  órgãos do Governo estadual;  ccoordenar ações do restaurante popular, 
adotando medidas necessárias ao seu funcionamento e cumprimento do contrato de fornecimento das 
refeições  

 
21Embora as medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade para adolescentes em conflito 

com a lei, estabelecidas no ECA , constem na PNAS como ação socioassistencial , não foram tipificadas 
na Resolução de nº 109/2009 da CIT como serviços da política de assistência social. Isto se explica, 
pelo fato de não existir um consenso nacional sobre qual política pública deve executar esses serviços. 
Tanto que consta no próprio caderno de orientações do Censo Suas, que o órgão gestor da política de 
assistência social que executam estes serviços, não deve contabilizar os profissionais que atuam nessas 
medidas socioedutativas como trabalhadores do Suas. 
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porém, os aprovados não foram convocados. Em verdade, não há registro de concurso 

público para a política de assistência social no estado do Ceará. 

A inserção no mundo do trabalho da STDS revelou que dos 151 trabalhadores 

pesquisados – conforme registrados na tabela 1 – apenas 07 são concursados, 01 

acessou o serviço público por meio de seleção pública, para assumir o cargo 

comissionado, 10 entraram por seleção interna e a grande maioria 133, ou seja, 88,1% 

acessaram a política de assistência social por indicação. 

Tabela 1 - Distribuição dos trabalhadores segundo a forma de acesso ao serviço público 
 

Forma de acesso Nº de trabalhadores % de trabalhadores 
Concurso público 07 4,6% 
Seleção pública 01 0,7% 
Seleção interna 10 6,6% 
Indicação 133 88,1% 
Total 151 100% 

FONTE: Processo investigativo realizado pela pesquisadora no ano de 2013  

 

Ressaltamos que, neste aspecto, a gestão estadual do Suas não difere dos demais 

estados brasileiros, haja vista que, conforme o gráfico 1 do censo Suas 2011 nos anos de 

2008 a 2010, apenas 06 estados realizaram concurso público. A maioria, ou seja, 20 

estados, perfazendo 74% não realizaram nos últimos anos concurso público para o 

campo da assistência social destacando-se, entre estes, o Ceará. 
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Gráfico 1 - Concurso público para contratação de trabalhadores (nível superior ou 
médio) para a Secretaria de Estado de Assistência Social nos anos de 2008 a 2010 

 
FONTE: Censo Suas 2011- MDS 
 

No ano de 2011 a situação agravou-se em termos de Brasil, uma vez que não foi 

realizado concurso público em 100% dos estados brasileiros para a política de 

assistência social, conforme o gráfico 2 do censo Suas 2012. 

Gráfico 2 - Realização de concurso público para contratação de trabalhadores (nível 
superior ou médio) para a Secretaria de Estado de Assistência Social no ano de 2011 

FONTE: Vigilância socioassistencial da STDS, a partir dos dados do Censo Suas 2012- MDS22  
 
 

                                                
22 A fonte “vigilância socioassistencial da STDS a partir dos dados do censo Suas”, indica que o gráfico 

foi produzido pela STDS tendo como referência os dados do censo do MDS. 
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Esses dados revelam que o ente federado estadual vem contrariando não apenas 

a NOB/RH- Suas, mas a CF 1988 que estabelece no inciso II do artigo 37 que:  

 
A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza 
e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas 
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração. (BRASIL, CF 88) 

Cabe destacar que o acesso dos trabalhadores temporários23 do Suas na STDS 

não acontece nem por meio de seleção pública, mas de “indicações” com bases na troca 

de favores e amizades, resquícios da forte cultura do patrimonialismo, expressos na 

forma de homem cordial que estabelece relações autoritárias, particulares (amigáveis), 

interferindo fortemente, nos atos e ações públicas.  

Em verdade, no ano de 2007, foi realizada uma seleção pública para os cargos 

comissionados da direção das unidades de prestação dos serviços socioassistenciais 

executados pela STDS, contratados na condição precarizada de vínculo trabalhista de 

cargo em comissão. Ao longo da pesquisa, identificamos que há apenas um diretor de 

unidade nesta condição, os demais, contratados nesta condição de cargo em comissão, já 

se desligaram.  

A rigor, este quadro interfere diretamente nas relações trabalhistas, expressando 

formas de poder institucionalizado por uma via verticalizada, com impactos negativos 

no cotidiano do trabalho da equipe, tanto nas relações estabelecidas com seus pares, 

quanto na qualidade do atendimento aos usuários. 

Estas questões foram identificadas nos seguintes depoimentos em reuniões do 

grupo focal:  

A precarização do trabalho é estrutural, só o fato de não ter a estabilidade é 
muito preocupante, Prefiro que haja concurso público e não seleção. 
(Depoimento de participante do grupo focal 7) 
 
Acho que o concurso público é a melhor saída mesmo. (Depoimento de 
participante do grupo focal 7). 
 
 
 Não privilegiam quem está na ponta. (Depoimento de participante do grupo 
focal 2). 

                                                
23 Os trabalhadores temporários na STDS são os terceirizados vis convênios com ONGs e têm seus 

contratos rescindidos sistematicamente, na maioria das vezes, anualmente. Esta categoria de 
trabalhadores é denominada de “colaboradores”. 
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Quando tem capacitação ou cursos de pós-graduação, quem tem mais acesso 
é quem tá na “corte”, nas promoções normalmente estamos em desvantagens, 
pois a comprovação de elogios, instrutorias, cursos e outros ficam, 
preferencialmente, com a corte. (Depoimento de participante do grupo focal 
2). 
 
Sinto-me bem no trabalho, gosto do que faço, mas, carente de uma política de 
recursos humanos [...] as pessoas chegam à unidade sem saber o que vão 
fazer. Muitas vezes não têm o perfil para o trabalho a ser desenvolvido, pois 
são indicados, não passam por um processo seletivo. O reflexo disso é 
negativo no envolvimento e na qualidade do atendimento aos usuários. 
(Depoimento de participante do grupo focal 8). 
 
 

Em relação aos cargos comissionados os trabalhadores estatutários investigados, 

das unidades de prestação de serviços, declararam que: 

Dificilmente somos chamados para cargos em comissão, pois há 
corporativismo, sempre as mesmas pessoas assumem os cargos. (Depoimento 
de participante do grupo focal 2). 
 
 

Constatamos, nessas falas, que os profissionais se realizam com o trabalho que 

desenvolvem, mas estão insatisfeitos com a falta de concurso para acesso ao serviço 

público, com a precarização do trabalho, a falta de estabilidade e, acima de tudo, vimos 

o quanto ainda são fortes as práticas patrimonialistas, e, para nossa surpresa, a 

percepção do imaginário que alguns trabalhadores da sede administrativa são 

denominados como “corte” e das unidades de prestação de serviços como a “ponta”. 

Interpretamos esta comparação metafórica como “a corte e os súditos”, nos fazendo 

rememorar o patrimonialismo no período do Brasil colonial, fato que nos reporta a 

Raimundo Faoro (2001) e Sérgio Buarque de Holanda (1995), que apresentam o 

patrimonialismo como forma de hegemonia de poder, bem como a marcante 

característica do homem brasileiro, período em que o estamento burocrático é abordado 

como orientador da ordem social e administrativa que se desenvolveu e resiste aos 

tempos contemporâneos. 

Essa máquina político-administrativa controlada pelo estamento burocrático 

manteve a nação sob tutela. Os gestores entendem a coisa pública como extensão do 

próprio patrimônio. No entender de Faoro (2001), ocupam o lugar da outrora nobreza 

que cercava as cortes europeias, vivendo ao abrigo dos reis. 

Na herança legada do patrimonialismo na formação brasileira, como produtos de 
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uma situação histórica adquirida das antigas estruturas coloniais, mostra-se evidente a 

burocracia ineficiente e autoritária das instituições públicas, bem como a equivocada 

forma de gestão e concepção da coisa comum que, na maioria das vezes, trata a coisa 

pública como se fosse particular. Enfim, as relações verticalizadas tornam-se práticas 

comuns, não florescendo na gestão os valores republicanos.  

Destacamos, por outro lado, que embora a maioria dos trabalhadores 

terceirizados deseje a realização de concurso, encontramos dentre estes contratados via 

terceirização aqueles que preferem que não se realize concurso público, pois temem 

perder a ocupação pela não aprovação, conforme depoimentos nos grupos focais, dentre 

as quais destacamos: 

Eu prefiro que não haja concurso por que, temos pouco tempo para estudar e 
corremos o risco de não ser aprovado [...] e aí podemos perder nosso 
emprego. (Depoimento de participante do grupo focal 7). 
 
 
 Não faço questão de concurso, pois não quero sair da STDS, gosto muito do 
meu trabalho e toda a experiência que temos não pode ser perdida para outros 
que ainda vão conhecer o trabalho. (Depoimento de participante do grupo 
focal 1). 
 
 
 
Sinto-me profundamente realizado, iniciei aos 16 anos como estagiário e 
percorri todos os setores da secretaria por reconhecimento do trabalho que 
realizo. Só vejo que não é bom o salário, para melhorar o financeiro e a 
estabilidade por seleção, não concurso, porque corre o risco de não passar 
(Depoimento de um trabalhador com 20 anos na STDS nesta forma de 
contrato por ONG. Grupo focal 7).  

Esses depoimentos revelam a grave situação dos trabalhadores terceirizados, que 

se deparam com o temor e a insegurança de enfrentar um concurso público, não passar e 

perder o emprego, em primeiro lugar pelo fato de não ter tempo de estudar, pois a 

jornada de trabalho é intensa e muitas vezes cansativa. Em segundo, pelo descrédito no 

processo seletivo idôneo e ainda, pelo risco de ser aprovado e não ser chamado para 

assumir a função.  

Em verdade esta constatação encontra-se em consonância com Antunes (1997), 

que aponta como uma das conseqüências das mudanças ocorridas no mundo do 

trabalho, “a criação de um novo tipo de trabalhador, mais flexibilizado, mas, em 

contrapartida, mais inseguro em seu emprego”. Este fato aliado ao desemprego 

estrutural e a propagação de suas consequências devastadoras, deixam o trabalhador 
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muito mais vulnerável, e em situação muito mais fragilizada.  

De fato, o medo e a angústia do trabalhador com vínculo trabalhista flexibilizado 

é uma das piores consequências do desemprego. Para Dejours (2003), 

“O 'consentimento' da maioria das pessoas com a situação de desemprego e 
miséria tem origem no medo, na vergonha e na forma como marcamos as 
distâncias em relação aos excluídos do sistema, para nos protegermos e 
suportarmos o sofrimento sem perder a razão.” (DEJOURS, 2003:41).  

Constatamos, portanto, que o alinhado discurso de modernização e de 

rompimento com o conservadorismo, do grupo que deu origem à inserção do estado do 

Ceará ao processo de reestruturação do trabalho, não foi capaz de superar o fenômeno do 

patrimonialismo, mas o resgatou, nos governos seguintes, com uma nova roupagem, 

iniciando assim o novo modelo de patrimonialismo.  

O neopatrimonialismo traz um agravante no serviço público que é a figura do 

colaborador. Os “trabalhadores indicados” antes eram denominados servidores, tendo em 

vista que, constitucionalmente, essa forma de acesso ao serviço público não era, então, 

vetada, ao contrário, era a prática comum. Hoje, estes trabalhadores indicados são 

denominados “colaboradores” e são inseridos pelo vínculo precário da terceirização, 

contratados por empresas ou entidades não governamentais para prestar os serviços 

essenciais que devem ser assumidos por profissionais concursados. De fato, esta é a 

forma encontrada de continuar o processo de apadrinhamento político, uma vez que a 

constituição atual veta essa prática para o denominado servidor público. 

5.2 Morfologia social do trabalho na STDS 

A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, criada pela Lei nº 13.875, 

de 07 de fevereiro de 2007, tem sua competência redefinida de acordo com o artigo 51, 

desta Lei, e reestruturada consoante o Decreto nº 28.658, de 28 de fevereiro de 2007. 

Constitui-se órgão da administração direta estadual, de natureza substantiva regendo-se 

pelas normas internas e a legislação pertinente. 

Assim, com o objetivo de implementar o Suas no estado do Ceará, em 2007, no 

governo Cid Gomes, o órgão gestor estadual da assistência social realizou a revisão de 

sua missão e estrutura organizacional, passando a ser denominada Secretaria do 

Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS). 
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Nesta revisão, a STDS ficou com a competência de coordenar as políticas de 

assistência social, trabalho, segurança alimentar e nutricional e de execução das 

medidas socioeducativas de restrição e privação de liberdade, estabelecidas no Estatuto 

da Criança e Adolescentes, para adolescentes em conflito com a lei. 

 Inicialmente, verificamos que um dos grandes desafios da política de assistência 

social no estado do Ceará é a sua visibilidade institucional, no sentido do seu 

reconhecimento e identificação na própria denominação da Secretaria na condição de 

órgão gestor desta política. A rigor, desde a criação da Secretaria e ao longo de todas as 

reestruturações, jamais foi colocado o nome assistência social na denominação do 

órgão. No máximo, foi explicitada a expressão “ação social” que não representa a 

política pública de assistência social, mas, sim, refere-se a qualquer ação de todas as 

políticas sociais. 

Por outro lado, o fato do órgão gestor não ser exclusivo da assistência social nas 

suas diversas reestruturações, demonstra o forte legado patrimonialista na concepção da 

assistência social, vista como política de segunda categoria, uma política efêmera, fugaz 

e abstrata, não sendo, pois, necessário um órgão gestor exclusivo. Assim, na visão 

oficial, não se justificava o investimento financeiro em uma secretaria específica para a 

assistência social. Logo, a alternativa é a assistência social ser alocada com outras 

políticas congêneres, compartilhando o mesmo espaço institucional.  

Este fato não é exclusivo do estado do Ceará, conforme circunscrito no gráfico 

3, a estrutura administrativa do órgão gestor estadual da política de assistência social 

assim se configura no contexto brasileiro: 
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Gráfico 3 - Estrutura administrativa do órgão gestor estadual da política de assistência 
social no Brasil 
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FONTE: Vigilância socioassistencial da STDS, a partir dos dados do Censo Suas 2012- MDS  
 
 

A rigor, no Brasil, com base nos censo Suas 2012, constatamos que apenas oito 

estados, (29.6%) têm órgãos gestores exclusivos da área de assistência social e 19, ou 

seja, 70,4%, incluindo o distrito federal possuem secretaria estadual em conjunto com 

outras políticas públicas. Neste censo, as políticas públicas com as quais a assistência 

social encontra-se associada ou subordinadas são: segurança alimentar, trabalho, direitos 

humanos e habitação. 

Após aprovação da nova estrutura pelo Governo do Estado, no ano de 2007, a 

STDS passou a ter como missão, conforme sua legislação: “desenvolver e coordenar as 

políticas do trabalho, assistência social e segurança alimentar e nutricional, voltadas 

para a melhoria da qualidade de vida da população, sobretudo dos grupos socialmente 

vulnerabilizados”. 

Nesta perspectiva, são valores da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 

Social: parceria no desenvolvimento das ações; participação social; transparência das 

ações; qualidade dos serviços prestados ao cidadão, evidenciando a humanização do 
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atendimento; integração de ações; valorização do servidor público e melhoria contínua 

da gestão. 

A estrutura organizacional da STDS, na área da assistência social contempla as 

seguintes áreas (vide anexo I): 

a) coordenadoria, subdividida em célula e núcleos de ações e de gestão dos 

benefícios socioassistenciais e programas de transferência de renda; 

b) coordenadoria de proteção social especial que gerencia as células de média e 

alta complexidade e as medidas socioeducativas restritivas e privativas de 

liberdade; 

c) área de gestão do Suas. 

A coordenadoria de proteção social básica tem dentre suas atribuições a gestão 

do Programa Bolsa Família, dos Benefícios Eventuais, do Benefício de Prestação 

Continuada e assessoramento e capacitação aos municípios nos serviços, programas e 

benefícios socioassistenciais deste nível de proteção social. 

A coordenadoria de proteção social especial é responsável pela assessoria aos 

municípios nas ações de proteção social especial e executa diretamente os serviços de 

proteção social especial de média complexidade em dois Creas regionais, com dez 

municípios vinculados, sendo cinco em cada Creas. Um está situado na região sul e o 

outro, na região metropolitana de Fortaleza 

Na alta complexidade, são executados diretamente os serviços socioassistenciais 

tipificados como abrigos institucionais para acolhimento às crianças e adolescentes, 

idosos e mulheres. Em regime de parceria com a sociedade civil é financiado o 

acolhimento de usuários da assistência social em unidades. 

A área de gestão do Suas gerencia e desenvolve ações relativas à gestão do 

trabalho, à regulação do Suas, assessoramento e capacitação à gestão municipal do Suas 

e à vigilância socioassistencial. 
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A STDS dispõe também em sua estrutura das seguintes áreas ou meios: 

coordenadoria administrativa e financeira; assessoria jurídica; assessoria de 

comunicação; ouvidoria e assessoria de planejamento e desenvolvimento institucional. 

Especificamente, no tocante ao cumprimento da prioridade do pacto de 

aprimoramento do Suas, no que se refere à ação de revisão da estrutura organizacional – 

conforme citado anteriormente – em 2007, foi instituída a primeira estrutura de acordo 

com o Suas. No entanto, com o avanço desse modelo de gestão da política de assistência 

social, impõe-se a necessidade de nova revisão dessa estrutura, com a finalidade de 

inserir a gestão do trabalho que funciona dentro da área de gestão do Suas, de forma 

extraoficial. Desta forma, foi iniciada em 2012, com apoio de uma consultoria 

especializada, a revisão dessa estrutura, com vistas a contemplar este eixo estruturante, 

com previsão de conclusão para o ano de 2013. 

 Nesta ação, com base no Censo Suas da gestão estadual, realizada em 2012, foi 

possível comparar o Ceará aos demais estados brasileiros e ao Distrito Federal. Assim, 

no gráfico 4, constata-se que a estrutura da STDS contempla todas as áreas essenciais 

do Suas, com exceção da área da gestão do trabalho, a funcionar de maneira informal. 

Gráfico 4 - Secretaria estadual de assistência social com áreas constituídas na estrutura 
formal 

 

FONTE: Vigilância socioassistencial da STDS, com base nos dados do Censo Suas 2012- MDS  
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 Em verdade, o gráfico 5 mostra que, em relação à área da gestão do trabalho, o 

Ceará insere-se no grupo dos doze estados nos quais esta área está instituída de maneira 

informal, enquanto que dez estados não constituíram nem informalmente e cinco 

estados já instituíram esta área na estrutura formal. 

Gráfico 5 - Secretaria estadual de assistência social com áreas constituídas de maneira 
informal 
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FONTE: Vigilância socioassistencial da STDS com base nos dados do Censo Suas 2012- MDS 

Quanto ao regimento interno da STDS, ainda não foi realizada a revisão, haja 

vista que estamos aguardando a aprovação da nova estrutura organizacional. No 

entanto, dentre os vinte e seis estados brasileiros, o censo Suas revelou que o Ceará 

encontra-se entre os dez estados nos quais os órgãos gestores da política de assistência 

social possuem regimento interno, enquanto dezesseis estados ainda não elaboraram 

esse instrumento regulador, conforme gráfico 6. 
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Gráfico 6 - Situação das secretarias estaduais em relação ao regimento interno 

 Situação que se insere o estado do Ceará (STDS) – Tem regimento interno  

         Situação que não se insere o estado do Ceará (STDS) – Não tem regimento interno 

FONTE: Vigilância socioassistencial da STDS, com base nos dados do Censo Suas     2012- MDS  

No que concerne à quantidade de trabalhadores em relação ao vínculo trabalhista 

para coordenação e execução das três políticas públicas e das medidas socioeducativas 

vinculadas à Secretaria, a STDS conta em seu quadro de pessoal com 3223 

trabalhadores. Deste total, conforme pesquisa realizada aos arquivos institucionais 

identificamos que 854 (26%) são estatutários, 50 (2%) estão vinculados como cargo 

comissionado, 2027 (63%) são terceirizados por meio de convênio com entidades não 

governamentais e 292 (9%) são terceirizados por intermédio de empresa privadas, 

conforme sistematização na tabela 2. 
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Tabela 2 - Nº de trabalhadores da STDS no âmbito do Suas em relação ao vínculo 
trabalhista 

Vínculo 
trabalhista /Nº 

de 
trabalhadores 

Exclusivos de outras 
políticas da STDS 

Exclusivos do Suas ou 
comuns as outras 

políticas 

Total 

Nº % Nº % Nº % 

Estatutário 145 4% 709 22% 854 26% 

Terceiceirizado 
empresa 

(comuns ao 
Suas) 

 

292             9% 

 

292 

 

9% 

Terceirizado 

ONG 

218 7% 1809 56% 2027 63% 

Somente cargo 
comissionado 

22 1% 28 1% 50 2% 

Total 385 12% 2838 88% 3223 100% 
FONTE: Sistematização da pesquisa de campo realizada no ano de 2013. 

 
Deste contingente, 2838 são trabalhadores exclusivos da política de assistência 

social, ou comuns às políticas públicas coordenadas pela STDS. Esses trabalhadores 

representam 88% dos trabalhadores desta secretaria e encontram-se lotados nas áreas 

meios, ou seja, assessoria jurídica, área administrativa e financeira, área de 

planejamento e desenvolvimento institucional, gabinete e assessoria de comunicação. O 

vínculo trabalhista desses 2838 trabalhadores, conforme o censo Suas, estão assim 

identificados: 709 são estatutários, 2101 são celetistas contratados via terceirização, 

dentre os quais, 292 ou 9% são contratados por empresas e 1809 ou 56% por ONGs e 

28 ou 1% são vinculados apenas com cargo comissionado.  

Constatamos, desta maneira, que a maioria dos trabalhadores do Suas no âmbito 

da STDS estão vinculados a relações trabalhistas precárias, haja vista que os 

terceirizados ou “colaboradores” e os vinculados por cargo comissionado representam 

75%, ou 2129, do quadro de total desses trabalhadores, em contraposição aos 25% 

estatutários que são efetivos e encontram-se em extinção, uma vez que estão em fase de 

aposentadoria. Segundo os dados dos arquivos institucionais, até o ano de 2016 todos os 

servidores efetivos terão completados os critérios necessários à aposentadoria. 
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Ao analisar a situação dos trabalhadores da STDS em relação aos demais estados 

do Brasil, constatamos que, de acordo com a tabela 3, no Ceará, dos 2838 trabalhadores 

do Suas, o percentual de estatutários é de apenas 25%, e, assim, encontra-se muito 

abaixo do total de trabalhadores estatutários dos estados brasileiros que corresponde a 

58,3%, ou seja, menos da metade média nacional. 

  
Tabela 3 - Distribuição dos trabalhadores do Suas da gestão estadual no Brasil em 
relação ao Ceará 

Trabalhadores por 
vínculo 

Brasil Ceará 

 
Estatutários 

Nº % Nº % 
10808 58,3 709 25,0 

Celetistas/Terceirizado
s 

2663 14,4 292 10,3 

Somente Cargo 
Comissionado 

3297 17,8 28 1,0 

Outros vínculos 1766 9,5 1809 63,7 
Total 18534 100,0 2838 100,0 

FONTE: Elaborado pela autora com base nos dados do censo SUAS 2012 e os arquivos da STDS. 

Na pesquisa de campo, conforme depoimentos registrados a seguir, colhidos por 

meio dos grupos focais, entrevistas e questionários os trabalhadores declararam que 

gostam e sentem-se realizados com o trabalho que desenvolvem. No entanto, 

enfatizaram sua insatisfação com o vínculo trabalhista: 

A STDS tem um trabalho de grande relevância e necessário. No entanto, 
coloca o profissional terceirizado para desenvolver as funções que deveriam 
ser de servidor. (Depoimento de trabalhador na entrevista 5) 
 
 Eu vim aqui para me aposentar, mas não sinto mais com vontade de me 
aposentar. Depois que tive contato com os usuários, identifiquei-me muito e 
quando dispara o telefone que atendemos com a situação dos usuários, de 
carência, negligência, me sinto necessária e útil. (Depoimento de trabalhador 
participante do grupo focal 9) 
 
A STDS tenta melhorar, mas não está conseguindo. (Depoimento de 
trabalhador no questionário 38) 
 
A STDS não se responsabiliza pelos seus trabalhadores à medida que 
terceiriza. (Depoimento de trabalhador no questionário 41) 
 
Não me sinto fazendo parte da STDS. O trabalho é muito bom, foi um dos 
lugares que aprendi mais. Aqui é um laboratório, mas não me sinto da STDS, 
pois não sou concursada. Sou da ADES – Agência de Desenvolvimento 
Econômico e Social. Sou apenas colaboradora na STDS. Sou doida que tenha 
concurso para ser servidora e fazer parte da STDS. Não me sinto parte pela 
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forma de contrato e até na equipe de trabalho não me sinto da STDS. 
(Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 4) 

 
Não me sinto orgulhosa hoje, enquanto trabalhadora da STDS. Já teve época 
de me envergonhar em fazer parte da secretaria, pois vejo muitas pessoas sem 
compromisso com os usuários. Mas busco fazer o melhor porque tenho 
compromisso gosto do que faço. (Depoimento de trabalhador participante do 
grupo focal 5) 

 
Com 30 anos de serviço público, sinto-me realizada, sempre fui muito 
comprometida com o trabalho. (Depoimento de trabalhador na entrevista 2) 

 
Iniciei em creche em 1984, hoje estou neste setor e estou feliz. (Depoimento 
de trabalhador na entrevista 4) 
 
Apesar de todas as adversidades (baixos salários, condições de trabalho 
precárias) me sinto feliz pela oportunidade que estou tendo aqui. A despeito 
de tudo, gosto do que faço. (Depoimento de trabalhador no questionário 3) 
 
Sinto-me realizada, e gosto do que faço. Identifico-me com o trabalho, porém 
o apoio da gestão é insuficiente. (Depoimento de trabalhador no questionário 
26) 

Vimos, assim, constatado que a nova morfologia social do trabalho das empresas 

privadas, identificado por Giovanni Alves, adentrou, de fato, no serviço público, com a 

reforma do aparelho do Estado, causando uma reestruturação institucional do trabalho e 

das relações trabalhistas, o que significou, além do enxugamento da máquina estatal, a 

partir dos processos de privatizações, uma reformulação nas carreiras do servidor 

público estadual, passando, assim a adotar procedimentos oriundos do setor privado, 

com a priorização às formas precárias de contratação em detrimento ao concurso 

público, retomando e fortalecendo as práticas patrimonialistas e clientelistas.  

Estas alterações afetam diretamente os trabalhadores do Suas nas formas de 

contratações precárias, sem vínculos trabalhistas com o poder público estatal, mas com 

empresas terceirizadas ou ONGs conveniadas. Estes trabalhadores, de acordo com os 

depoimentos, até então, relatados, sentem-se profissionalmente realizados, gostam do 

que fazem. Os aprendizados no trabalho os satisfazem profissionalmente e como ser 

humano. De fato, o campo de trabalho desenvolvido na STDS, por meio da política de 

assistência social, tem esse diferencial, se aprende muito. O ponto frágil, no entanto, é a 

nova morfologia social do trabalho, percebida, neste tema na fragilização dos vínculos 

trabalhistas. 

Na pesquisa de campo, buscamos aprofundar, por meio das entrevistas, junto aos 

trabalhadores que têm consciência em qual política pública atua na STDS, a visão do 
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trabalhador acerca da política de assistência social e as mudanças recentes. De acordo 

com os depoimentos, identificamos as seguintes categorias de diferenciadas percepções: 

Categoria A – os que reconhecem avanços na política de assistência social: 

Como um modelo de trabalho voltado para a garantia de direitos dos usuários 
para melhorar a qualidade de vida e promovendo a autonomia. A política vem 
contribuindo para a quebra de paradigma do clientelismo. (Depoimento de 
trabalhador na entrevista 3) 
 
Sair do empirismo para a técnica. Hoje há a normalização do Suas que 
contribui para colocar na prática a questão técnica para avançar na profissão e 
nos direitos. Só não avançou no salário. (Depoimento de trabalhador na 
entrevista 7) 
 
A política avançou muito, embora tenha muitos desafios e dúvidas, mas 
devemos efetivar como deve ser e avançou principalmente com a tipificação 
dos serviços socioassistenciais. (Depoimento de trabalhador na entrevista 4) 
 
Avanços nos benefícios. A sociedade reconhece como mais política do que 
assistencial. Os equipamentos de referência nas comunidades que sabe aonde 
se dirigir. Os serviços estão mais bem definidos, com os cadernos específicos 
de orientação, tais como: Cras e Creas. (Depoimento de trabalhador na 
entrevista 6) 
 
 
A quebra da cultura do trabalho assistencial nos municípios voltado para o 
clientelismo, assistencialismo, embora a passos lentos, os gestores estão se 
adequando a este novo modelo. (Depoimento de trabalhador na entrevista 1) 
 

  
 

Categoria B – os que percebem possibilidades no âmbito da política de 

assistência social, mas enfatizam os seus limites: 

Precariedade da política. Não se dão respostas devidas às demandas, 
especialmente em relação à rede de atendimento. Não se consegue empoderar 
as famílias para que elas não fiquem expostas a situações de riscos. 
(Depoimento de trabalhador na entrevista 10) 
 
Ela é contraditória: cobram-se as famílias, mas não lhes dão condições para 
que elas fiquem autônomas. (Depoimento de trabalhador na entrevista 2) 
 
 
A nova PNAS chegou em boa hora, até tardia, mas precisa ser ajustada, 
incorporada e assumida pelos gestores, tais como: recursos humanos e 
implementação de programas que são executados de forma precária. Precisa 
ter mais visibilidade diante da sociedade. (Depoimento de trabalhador na 
entrevista 9) 
 

Categoria C – os que revelam uma visão centrada nos entraves e 

impossibilidades no campo do trabalho com a política de assistência social: 
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A política consegue identificar o reconhecimento dos direitos, embora na 
garantia precisa avançar mais. O trabalho é de grande relevância, é 
fundamental, mas ao mesmo tempo sente-se angustiada pelas situações de 
riscos não resolvidas. (Depoimento de trabalhador na entrevista 8) 
 
A política está engatinhando, o Suas foi instalado faz pouco tempo. Há muito 
que desenvolver. Há muitos desafios para sua implementação em termos de 
reordenamentos. (Depoimento de trabalhador na entrevista 5) 
 

Percebemos, assim que, não obstante os avanços recentes na política de 

assistência social, muitos desafios são impostos com vistas à sua qualificação no âmbito 

da gestão e da oferta dos serviços, de modo a vencer o desafio da cultura de práticas 

patrimonialistas nas relações do trabalho e avançar na cultura dos direitos e, 

especialmente, neste caso, dos direitos trabalhistas conquistados via CF 1988, para os 

trabalhadores do Suas, essenciais na promoção dos direitos socioassistenciais junto aos 

usuários, com vistas à superação das situações de vulnerabilidade e riscos pessoal e 

social e deste modo, garantir a segurança de autonomia das famílias e indivíduos. 

5.3  A precarização do trabalho no Suas: configurações no universo da STDS  

Coforme a análise realizada no terceiro segmento desta dissertação, com base no 

estudo do estado da arte dos autores Geovanni Alves e Ricardo Antunes, constatamos 

que o universo do trabalho vem sofrendo profundas transformações nas últimas 

décadas: exacerba-se, como jamais visto, a exploração do trabalho pelo capital 

materializada nas diversas formas de precarização das relações de trabalho e, 

consequentemente, na subjetividade das pessoas. Essa realidade do mundo do trabalho 

atual demonstra-se através da intensificação da exploração do trabalhador, desemprego, 

flexibilização das relações de trabalho, desregulamentação dos direitos trabalhistas, 

trabalhos em condições precárias, exigências crescentes, insatisfações, entre tantos 

outros aspectos nefastos dessa dura realidade que assola a classe trabalhadora por 

provocar a exclusão social de uma crescente massa de profissionais qualificados, e que 

invadiu o serviço público, atingindo diretamente os profissionais de nível superior 

responsáveis pelo desenvolvimento de políticas públicas nos órgãos públicos e 

instituições privadas, dentre estes, os trabalhadores do Suas. 

Torna-se necessário desvelar esta realidade no mundo do trabalho na STDS, 

junto aos trabalhadores do Suas, para possibilitar uma reflexão crítica de como as 

transformações que vêm ocorrendo neste contexto e a percepção desses trabalhadores, 



130 
 

bem como a forma como vêm lidando com tensões para se reagir a esses novos tempos.  

Tomando especificamente a questão do vínculo trabalhista dos trabalhadores do 

Suas de nível superior na STDS, em cotejo com o quadro nacional, configurado na 

Estadic, percebemos como a precarização do vínculo trabalhista revela-se como uma 

grave dimensão do mundo do trabalho no âmbito do órgão gestor no Ceará, conforme 

mostra a tabela 4. De fato, em um contingente de 456 trabalhadores de nível superior, 

177 são estatutários, o que representa 38%; 260 são celetistas perfazendo 57%; e 19, ou 

seja, 4% têm somente cargo comissionado. Em nível nacional, a categoria dos 

trabalhadores do Suas é constituída por 5132 profissionais, assim distribuídos: 3886 são 

estatutários, ou seja, 76%; 308 são celetistas, perfazendo 6%; 1504, ou seja, 29% 

vinculam-se via cargo comissionado; e 794, perfazendo 15% têm outros vínculos. 

Tabela 4 - Distribuição dos trabalhadores de nível superior segundo o vínculo 
empregatício 

Trabalhadores 
por vínculo 

 Brasil  Ceará (Trabalhadores da 
STDS) 

Nº % Nº % 

 

Estatutários 

    

3886 76 177 38 

Celetistas 308 06 260 57 

Somente 
Comissionados 

1504 29 19 04 

Outros vínculos 784 15 00 00 

Total 5132 100% 456 100% 

FONTE: Elaborado pela própria autora, tendo como fonte a Estadic e os arquivos da STDS 

Assim, percebemos claramente que a STDS está em contraposição à tendência 

nacional no tocante ao vínculo empregatício dos profissionais de nível superior, haja 

vista que a maioria dos trabalhadores da gestão estadual do Suas (76%) possui vínculo 

permanente, enquanto no Ceará apenas 38% são estatutários. De fato, a maior a maior 

incidência na STDS é de profissionais celetistas (57%,), não tendo, pois, vínculo 

permanente, uma vez que o vínculo trabalhista se efetiva pela CLT mediante contrato 

celebrado com uma empresa terceirizada. Somando-se o percentual dos celetistas aos 

que têm somente cargos comissionados, têm-se um montante de 61% de trabalhadores 
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em situação de precarização de vínculo trabalhista. Este expressivo contingente pode ser 

configurado como fazendo parte da camada social do precariado, circunscrito por Alves 

(2012). São profissionais temporários em situação de instabilidade e insegurança, sendo 

que o contingente terceirizado tem rescisão de contrato anualmente, antes mesmo de 

completar um ano de serviço, para não gerar vínculos com a STDS e ter acesso aos 

direitos trabalhistas, visto como dispendiosos para a gestão. Constatamos, inclusive, a 

negação do direito às férias anuais, fato constatado na entrevista realizada com uma 

trabalhadora do Suas:  

 
[...] a questão da contratação hoje é uma questão que nos deixa bastante 
vulnerável. Durante esses sete anos, que eu trabalho aqui na STDS eu já 
passei por cinco empresas, por terceirização e ai o que acontece, na maioria 
das vezes, a gente não consegue nem tirar férias, porque antes que termine 
antes de chegar um ano já se está com aviso prévio, já iniciando o processo 
de aviso prévio e isso deixa a gente numa situação bastante precária, porque a 
gente não consegue nem se planejar nem pra viajar por conta dessa rescisão 
de contrato e ainda tem a questão da [pausa], questão salarial mesmo porque 
assim a gente percebe que toda empresa que a gente é contratada o nosso 
salário é [...] diminui, os direitos trabalhistas permanecem, porém, assim de 
forma bem precária mesmo. (Depoimento de trabalhador na entrevista 10). 

Em relação à demissão anual, como mecanismo de contratação precária pela via 
da terceirização, os trabalhadores apresentam dois posicionamentos distintos a serem 
compreendidos no contexto da precariedade do trabalho. 

O primeiro posicionamento é o de insatisfação com este sistema de instabilidade 
e insegurança: 

A demissão não compensa, pois se o FGTS acumulasse ajudaria bastante na 
aposentadoria. (Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 9). 
  
Todo ano somos demitidos e readmitidos e isto deixa insegurança, angústia e 
apreensão, será que vamos ser readmitidos ou será que vão colocar outras 
pessoas em nosso lugar? Interfere no trabalho de equipe, pois mostra 
anualmente que não temos vínculo com a instituição. (Depoimento de 
trabalhador participante do grupo focal 4). 
 
O contrato tem rescisão anual, não se cria vínculos e o dinheiro que recebe é 
momentâneo, não melhora em nada, se recebesse na aposentadoria poderia 
melhorar. (Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 1). 
  
 

O segundo revela uma visão imediatista de, mesmo considerando a demissão 

anual como algo negativo, ressaltar como importante o dinheiro recebido por ocasião da 

rescisão: 

A demissão anual é ruim, mas é bom o dinheiro, ajuda a pagar as dívidas. 
(Depoimento de trabalhador participante do grupo focal  6). 
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Mesmo não gostando da demissão, o dinheiro da rescisão é bom. 
(Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 9). 
  
 

Ao analisarmos a terceirização, sob a ótica dos direitos do trabalho e da 

organização coletiva dos trabalhadores, a investigação com os sujeitos de campo 

confirmou o que Druck (2009) evidenciou como a divisão a segmentar os trabalhadores 

entre os de “primeira” e os de “segunda” categoria, fragmentando, assim, coletivos com 

diferentes formas de contrato e níveis salariais, muitas vezes na mesma equipe, gerando 

dificuldades e constrangimentos para o trabalho social e para a luta coletiva. De fato, o 

mundo do trabalho “liofilizado” na STDS criou duas categorias, ou seja, os 177 

estatutários são servidores, os 260 terceirizados não são considerados servidores e, sim, 

denominados de “colaboradores”.  

Os colaboradores na STDS representam a categoria de trabalhadores 

terceirizados, seja por empresa ou por meio de convênios com entidades não 

governamentais. Conforme Alves (2012), esse termo “colaborador” emergiu nos 

ambientes laborais, para designar “os trabalhadores assalariados inseridos no mundo do 

trabalho precarizado. E exigem-se dos “colaboradores” atitudes proativas e propositivas 

a fim de torná-los membros da equipe de trabalho para cumprir metas”. São, portanto, o 

grupo de trabalhadores com contratos temporários e sem vínculo permanente, que se 

sentem à margem: 

Esquecidos [...] a ponta do sistema, mas não tem direitos, a capacitação é 
apenas uma ou duas vagas para a unidade, mas só é para o servidor, o 
terceirizado não pode. Isto quando as vagas chegam à unidade. (Depoimento 
de trabalhador participante do grupo focal 2). 
  
Não conseguem espaço junto ao secretário para discutir as deficiências das 
condições objetivas de trabalho. (Depoimento de trabalhador participante do 
grupo focal 3). 
 
 Estou há quatro meses aqui. O status de estar no Estado é mais um ponto 
favorável, porque estamos mais perto da União. Mas a precarização é maior 
que nos municípios, pois as oportunidades nos municípios são maiores, 
inclusive para estudar e custear despesas dos terceirizados. Aqui, na STDS o 
campo e oportunidades para os terceirizados é muito reduzido, inclusive com 
ameaças de perda do emprego. (Depoimento de trabalhador participante do 
grupo focal 7). 
 
 A questão da gratificação de risco de vida, sempre se recebe abaixo do que 
tem direito - e os celetistas nem tem esse direito. (Depoimento de trabalhador 
participante do grupo focal 1). 
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Verificamos, mais uma vez, o descumprimento das normas que orientam a 

gestão do trabalho no Suas e das normas que regem a administração pública que permite 

terceirização em atividade-meio, mas nunca em atividade-fim. De fato, quando a ação 

finalística for intrínseca à missão institucional pública estatal, as atividades não devem 

ser terceirizadas. Assim o contrato por tempo determinado, em conformidade com o 

inciso IX, do artigo 37 da Carta Magna, deve ser realizado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público e viabilizado por meio de seleção pública 

simplificada. E, neste caso, o contrato é firmado diretamente pelo órgão gestor e não por 

terceiros. 

No caso, a execução dos serviços, programas, projetos e benefícios da política de 

assistência social é responsabilidade prioritária do poder público estatal e, de acordo 

com a NOB-RH/Suas, o trabalho no Suas deve ser conquistado por meio de concurso 

público, de forma a ser realizada por servidores públicos e não “colaboradores”.  

Em relação aos 74 trabalhadores ouvidos mediante técnicas de questionário e 

entrevista, foi possível realizarmos a triangulação entre a idade e vínculo trabalhista 

desses trabalhadores, que nos revelou, de acordo com a tabela 5, que 55 (74%) não têm 

vínculo permanente, são terceirizados ou detêm somente cargos comissionados, e, 

apenas 19 (26%) são estatutários. Dos 55 terceirizados e cargos comissionados, apenas 

um tem idade acima de 60 anos, os demais, ou seja, 54 trabalhadores ou estão na faixa 

de etária de jovens e adultos24, condição que permite afirmar que estão na categoria do 

precariado. Este dado mostra-se em coerência com a análise de estudiosos do tema de 

que o precariado é constituído pelo conjunto de trabalhadores jovens-adultos altamente 

escolarizados e qualificados, mas desempregados ou possuindo vínculos de trabalho 

precários. Dos estatutários, 13 são adultos entre 30 e 59 anos, um está acima de 60 anos 

e nenhum se encontra na faixa etária considerada jovem. 

 

 

 

                                                
24 Embora legislação brasileira estabeleça como jovem a pessoa na faixa etária entre 16 e 29 anos, no 

âmbito deste estudo, quando falamos de jovens estamos nos referindo aos trabalhadores na faixa etária 
entre 18 e 29 anos completos e adultos a faixa etária entre 30 a 59 anos completos. 
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Tabela 5 - Distribuição dos trabalhadores segundo a idade e o vínculo trabalhista 
Vínculo 

trabalhista 
 

Estatutário Terceirizado 
(CLT) 

Somente cargo 
comissionado 

Total 

Idade 

18 ---| 29 0 17 1 18 
30 |---| 40 1 18 4 23 
41 |---| 59 12 14 0 26 

60 mais 6 1 0 7 
Total 19 50 5 74 

FONTE: Sistematização da pesquisa de campo realizada no ano de 2013. 

 

Outro aspecto que nos instigou a investigar, nesta pesquisa, diz respeito aos 

valores dos salários dos “colaboradores” e dos servidores da STDS. Nesta perspectiva, 

realizamos investigação junto aos trabalhadores que revelou os dados apresentados na 

tabela 6. 

Tabela 6 - Distribuição dos trabalhadores da STDS segundo o salário e o vínculo 
trabalhista 

Salário (R$) 
/ 

Vínculo 

Estatutário Terceirizado 
(CLT) 

Somente cargo 
comissionado 

Total 

Nº %        
Nº 

% Nº     % Nº % 

1.000,00 ----| 
2.000,00 

4 05,4 50 67,5 4 5,4 58 78,4 

2.000,00 ----| 
3.000,00 

2 02,7 0 00,0 1 1,3 03 04,0 

3.000,00 ----| 
4.000,00 

2 02,7 0 00,0 0 0,0 02 02,7 

4.000,00 ----| 
5.000,00 

3 04,0 0 00,0 0 0,0 03 04,0 

acima de 
5.000,00  

8 10,8 0 00,0 0 0,0 08 10,8 

Total 19 25,6 50 67,5 5 6,7 74 100 
  FONTE: Sistematização da pesquisa de campo realizada no ano de 2013. 

 

Constatamos, assim que, dos 74 trabalhadores pesquisados, 19 profissionais 

(25,6%) são estatutários, 50 são terceirizados (67,5%) e apenas 04 têm o vínculo 

trabalhista de cargo comissionado. Deste total, 100% dos terceirizados, ou 67,5% do 

contingente de trabalhadores envolvidos na pesquisa recebem mensalmente um salário 

entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00 (um e dois mil reais).  
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No que concerne aos vinculados à STDS por cargos comissionados, dos cinco 

profissionais pesquisados, quatro, ou seja, 80% também percebem salários entre R$ 

1.000,00 e R$ 2.000,00 (um e dois mil reais); apenas um ou 20% tem o salário na faixa 

de R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00 (dois e três mil reais).  

Quanto aos estatutários, dos 19 pesquisados, que corresponde a 25,6% do 

contingente dos 74 trabalhadores desta pesquisa, oito, perfazendo um subtotal de 42%, 

têm o salário no valor superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); dois, ou 10,5% 

encontram-se na faixa salarial entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00 (dois e três mil reais); 

dois, ou 10,5% encontram-se na faixa salarial entre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00 (três e 

quatro mil reais); três que perfazem 16,0% estão na faixa salarial entre R$ 4.000,00 e 

R$ 5.000,00 (quatro e cinco mil reais) e apenas quatro, ou seja, 21% entre R$1.000,00 e 

R$ 2.000,00 (um e dois mil reais).  

Importante ainda destacar que por meio da observação sistemática em campo, 

identificamos que o baixo nível salarial dos profissionais é, sem sombra de dúvida, 

motivo de insatisfação entre os membros das equipes. No entanto, cabe salientar que 

essa insatisfação não interfere no compromisso dos profissionais em relação ao 

cumprimento de suas atribuições que se desdobram na execução do plano anual de ação 

da sua área de trabalho. No entanto, esta questão do baixo nível salarial, de maneira 

geral, interfere no tempo de permanência dos profissionais na STDS, haja vista que 

sempre que esses trabalhadores encontram melhores oportunidades, em termos salariais, 

desligam-se da instituição. Este fato gera rotatividade no grupo e intensifica, ainda mais, 

o trabalho entre os membros que permanecem e passam, então, a adicionar, no seu 

cotidiano de trabalho, as funções e tarefas que ficaram descobertas, até que outro seja 

admitido e esteja apto a exercer suas atribuições. 

A questão da insatisfação salarial, a partir da rotatividade dos profissionais pode 

ser constatada no depoimento de uma das “colaboradoras” por ocasião de entrevista: 

[...] É um dos que se paga pior. O nível de salário dos técnicos assistentes 
sociais no estado do Ceará, ele tem uma média de R$ 2.500,00, enquanto que 
a gente está ganhando bruto, R$1.300,000 e essa questão salarial bastante 
precária e isso também de certa forma pela experiência que eu estou tendo 
nesse setor precariza também a própria Gestão do Suas, por quê? Porque há 
gente, como eu coloquei anteriormente, desde quando eu cheguei aqui na 
gestão da SUAS eu venho me capacitando. Só que chega uma hora que a 
gente acaba recebendo convites, com um salário um pouco melhor e a gente 
acaba tendo que se afastar deste local tão bacana que é a Gestão do Suas. Pra 
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gente, enquanto profissional, por conta do salário e aí, às vezes, a gente vai 
pros municípios trabalhar de uma forma mais precária. Ainda mais por conta 
da questão salarial a gente acaba se afastando. E então, depois que eu estou 
nessa equipe, eu já vivenciei isso com muitos bons profissionais, que se 
capacitam, que se doam totalmente aos municípios, que criam um vínculo 
muito bacana com os municípios, que contribuem pra evolução dos 
municípios, mas em compensação chega uma hora que não dá mais pra 
continuar e a gente tem que pedir demissão pra poder ter um salário mais 
digno. Às vezes trabalhando um pouco mais nos municípios, mas realmente a 
gente não vê aqui dentro da STDS a questão de uma discussão mais 
aprofundada em relação a essa questão salarial mesmo [...]. (Depoimento de 
trabalhador na entrevista 10). 

Depoimentos de outros sujeitos também enfatizam esta precarização salarial, 

implicando em insegurança e na necessidade de exercer outros trabalhos: 

Estou feliz por trabalhar numa equipe tão capacitada e pela experiência, Só 
fico triste pelo valor do salário. No município ganhava bem melhor. 
(Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 7). 
 
Não temos segurança física, a qualquer momento pode acontecer algo e há 
insegurança e instabilidade do profissional. Salários baixos, o valor do 
assistente social é diferente do psicólogo, pois depende da empresa que 
contrata. (Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 2).  

 
O salário é baixo. A juíza que represento os casos, disse que este valor é o 
salário que paga a sua babá. (Depoimento de trabalhador participante do 
grupo focal 5). 
 
O valor do salário não dá para sobreviver. É preciso ter outras ocupações, a 
coordenadora tem quatro empregos, outros trabalham com vendas. Há, 
portanto o desgaste físico e emocional. (Depoimento de trabalhador 
participante do grupo focal 8). 
 

Em verdade, em consequência da baixa remuneração, os “colaboradores” 

terceirizados e trabalhadores que têm somente cargos em comissão, vivenciando a 

precarização passam a exercer outras atividades profissionais precarizadas para 

complementação da renda familiar. Cabe ressaltar que não identificamos nenhum 

servidor estatutário recorrendo a esta estratégia, considerando que a maior parte desses 

profissionais recebe os salários mais altos. 

As atividades identificadas para complementação de renda dos profissionais 

variam desde a venda de confecções, cosméticos, atividades em outros setores públicos 

da prefeitura e entidades não governamentais.  

Os relatos, apresentados pelos trabalhadores ao serem questionados sobre este 

assunto são: 
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Para sobreviver e satisfazer nossas necessidades e da família, precisamos ter 
outra atividade profissional, vendo roupas e cosméticos. (Depoimento de 
trabalhador no questionário 4) 

Tanto eu quanto outros trabalhadores da unidade de atendimento 
desenvolvemos outra atividade para geração de renda extra. (Depoimento de 
trabalhador no questionário 18) 

Infelizmente preciso viajar para complementar meu salário com as diárias, 
pois pago plano de saúde meu e da minha mãe. Gosto do trabalho de 
assessoria, mesmo que ganhasse melhor não deixaria de viajar, mas não gosto 
de precisar do dinheiro das diárias para pagar minhas contas. Preferia ganhar 
mais e utilizar as diárias para ficar mais bem hospedado, afinal a diária é para 
hospedagem e alimentação e não para complemento de salário. (Depoimento 
de trabalhador no questionário 29) 

 

Tais atividades complementares de renda têm um impacto no aumento da 

intensificação do trabalho no que se refere à carga horária e à própria capacidade física 

dos trabalhadores. 

Na avaliação deste fenômeno, adotamos a conceituação de Dal Rosso (2008), 

que denomina intensificação “os processos de quaisquer naturezas que resultam em 

maior dispêndio das capacidades físicas, cognitivas e emotivas do trabalhador com o 

objetivo de elevar quantitativamente ou melhorar qualitativamente os resultados. Em 

síntese, mais trabalho”. 

Assim, esses trabalhos complementares acumulados com as atribuições do 

trabalho na STDS, que já é intenso, agravam a precarização de vida destes 

trabalhadores. É a precarização do trabalho e da vida de que fala Alves (2012), em sua 

avaliação crítica da expansão da condição da proletariedade no interior da classe 

trabalhadora. 

No que concerne às ações da primeira prioridade do pacto de aprimoramento do 

Suas, condizentes com esta temática, quais sejam: realização de estudo das necessidades 

de pessoal para adequação da realidade, com definição de uma política de recursos 

humanos; elaboração do projeto de concurso público e do PCCS para negociação com o 

gabinete do governo do estado, de modo que até o ano de 2015 tenha, no mínimo, em 

seu quadro de pessoal 60% dos trabalhadores concursados e articulação com o governo 

do estado para realização de concurso público e revisão do PCCS. A STDS instituiu em 

2012 uma comissão interna de trabalho, objetivando realizar o estudo da necessidade de 

pessoal e elaborar proposta de concurso público e PCCS para articulação com o 
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Governo do Estado.  

Nesta perspectiva, a comissão realizou o estudo da necessidade de pessoal e do 

impacto financeiro da folha de pagamento e elaborou a proposta de concurso que foi 

encaminhada para a Secretaria de Planejamento e Gestão – Seplag, tal proposta 

encontra-se em fase de negociação. No entanto, é importante salientar que a 

remuneração inicial prevista para os profissionais do Suas varia em torno de R$ 

1.100,00. Os valores salariais consubstanciados na proposta em negociação foram 

definidos com base nos salários do PCCS dos servidores vigente até os dias atuais. 

No que concerne ao PCCS, a STDS já dispõe deste plano. No entanto, 

contempla apenas os servidores do estado e não é específico para os trabalhadores do 

Suas. De fato, este PCCS da STDS é dirigido para todos os estatuários que trabalham 

nas políticas coordenadas pelo órgão estadual, sendo 1993 o último ano de atualização.  

Ao compararmos o Ceará com a média nacional – conforme o gráfico 7 e 8 – o 

censo Suas revela que a gestão está em numa posição avançada, tendo em vista que, 

embora com as restrições e limites indicados, estamos entre os 26,9% em que os órgãos 

gestores possuem este plano, ou seja, 73,1% dos estados brasileiros, ainda não possuem 

este instrumento de ascensão funcional de seus servidores. 

 Gráfico 7 - Secretaria Estadual da Assistência Social em relação ao PCCS 
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 Situação que se insere o estado do Ceará (STDS) – Tem regimento interno  

         Situação que não se insere o estado do Ceará (STDS) – Não tem regimento interno 

FONTE: Vigilância socioassistencial da STDS, com base nos dados do Censo SUAS 2012- MDS 
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Gráfico 8 - Ano da última atualização do PCCS 
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 Situação que se insere o estado do Ceará (STDS) – Tem regimento interno  

         Situação que não se insere o estado do Ceará (STDS) – Não tem regimento interno 

FONTE: Vigilância socioassistencial da STDS, com base nos dados do Censo Suas 2012- MDS  

Em verdade, o PPCS da STDS não é considerado um plano de funções, mas 

apenas de ascensão, haja vista que o servidor ao se aposentar, a vaga é eliminada, não 

sendo possível substituí-lo. Torna-se, desta forma, necessário a elaboração de um 

projeto de PCCS de funções para os trabalhadores da assistência social que contemple 

as diretrizes da NOB/RH-Suas.  

Outra forma de precarização identificada, por meio dos questionários, grupos 

focais e entrevistas no trabalho do Suas na STDS se refere às condições objetivas de 

trabalho, tanto na sede quanto nas unidades de prestação de serviços. Conforme 

discriminação nas tabelas 7 e 8, identificamos dez condições que interferem 

negativamente na qualidade dos serviços ofertados, estando, portanto a necessitar de 

maiores investimentos com vistas a sua melhoria, dez condições que foram 

consideradas favoráveis e que contribuem diretamente para o alcance das metas e 

objetivos dos planos de trabalho. 
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Tabela 7 - Condições objetivas de trabalho favoráveis: 

Condições citadas Nº de referências feitas pelos sujeitos 

Equipamentos e mobiliário adequados e 
suficientes 

10 

Infraestrutura do ambiente de trabalho 09 
Transporte 08 

Telefone/fax 07 
Material didático 06 

Equipe multidisciplinar 06 
Unidade informatizada 05 

Setor de serviço social 02 
Nenhuma  02 

Planejamento mensal 01 
Não responderam 06 

Total  10 
FONTE: Sistematização dos dados coletados na pesquisa de campo realizada no ano de 2013. 

 

Tabela 8 - Condições objetivas de trabalho que necessitam de melhorias 

Condições citadas  Nº de referências feitas pelo sujeito 

Infraestrutura do ambiente de trabalho 17 
Ampliação da equipe multidisciplinar 08 

Salário 08 
Material didático 07 

Concurso Público 07 
Equipamentos e mobiliário adequados e 
suficientes 

07 

Transporte 04 

Nenhuma  03 
Trabalho interdisciplinar 03 

Risco de vida 03 
Telefone/fax 01 

Não responderam 07 
Total  10 
FONTE: Sistematização dos dados coletados na pesquisa de campo realizada no ano de 2013. 

 



141 
 

Percebemos que, nas condições objetivas de trabalho – que incluem a existência 

de local adequado para os atendimentos, recursos financeiros e recursos humanos 

estáveis e permanentes necessários e equipamentos – as condições desfavoráveis 

superam as favoráveis. Isto exige dos profissionais esforços redobrados, que aliados às 

competências cada vez maiores, tem lhes sobrecarregado, podendo causar a síndrome de 

Burmout, que conforme Silva (2007, p.91) “é a perda de energia, a desistência, que 

envolve entre outros fatores o esgotamento emocional devido às próprias condições de 

trabalho”. Ela conclui que as reformas neoliberais, a reestruturação produtiva têm 

contribuído para a ampliação desta síndrome. Dentre as condições desfavoráveis, 

merece destaque a falta de quadros profissionais concursados, estáveis, e a falta de 

qualificação para o exercício das funções profissionais.  

Destacamos a seguir relatos de trabalhadores durante grupos focais e entrevistas: 

O que motiva é o trabalho com os usuários, porque as condições da STDS 
não motivam. Às vezes me sinto desestimulado e sem ânimo. (Depoimento 
de trabalhador participante do grupo focal 1). 

 
Gosto do que faço, mas é desestimulante pela falta de diárias para viajar, que 
causa a descontinuidade no trabalho. (Depoimento de trabalhador na 
entrevista 5). 
 
Temos várias dificuldades com as condições de trabalho que atrapalham as 
atividades que desenvolvemos [...]. A mais grave é com o transporte para 
deslocamento dos usuários que precisam de tratamento externo, muitas vezes 
precisamos solicitar empréstimo de carros às entidades não governamentais. 
(Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 3). 
 
As poucas condições objetivas desfavoráveis que encontro no trabalho que 
desenvolvo, interfere diretamente na qualidade do atendimento [...]. Outra 
questão que interfere é no tempo que se perde para concluir ou realizar as 
atividades necessárias e urgentes. (Depoimento de trabalhador na entrevista 
4). 
 
 

Somando-se às condições objetivas de trabalho que exercem limitações ao 

exercício profissional, merece destaque as exigências de respostas imediatas às sempre 

urgentes demandas dos usuários, que têm exercido pressão sobre os trabalhadores do 

Suas na STDS, constituindo empecilho a um trabalho sistemático, contínuo, não 

imediatista e, de fato, protetivo. Nesta perspectiva, é preciso considerar, no universo da 

pobreza, o agravamento das vulnerabilidades que ampliam a fragilidade das respostas 

profissionais no âmbito da assistência social. 

As potencialidades dos serviços podem, assim, confrontar-se com a precarização 
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das condições objetivas de trabalho. Como destaca Castro (2008, p.101), “espaços 

físicos adequados não garantem o bom desenvolvimento das atividades de atendimento 

integral às famílias; mas essas atividades, com metodologias bem estruturadas, 

inversamente, terão dificuldade de se desenvolver em equipamentos precários”. Logo, 

deve haver uma conjunção de esforços para garantir o necessário trabalho 

socioassistencial. 

Constatamos, assim, no âmbito do mundo do trabalho do Suas na STDS, 

condições atuais de precarização estrutural gestadas pelo capitalismo contemporâneo, 

sob a égide da mundialização financeira dos capitais, a promoverem expressivas 

mudanças nas formas de organização e gestão do trabalho. É, neste contexto que se 

verifica “a existência de amplos contingentes de trabalhadores flexibilizados, 

informalizados, precarizados, pauperizados, desprotegidos de direitos e desprovidos de 

organização coletiva” (ANTUNES, 2005, p.342). Este quadro de precarização hoje 

atinge os trabalhadores, no interior do Estado, que desenvolvem as políticas sociais. É a 

situação paradoxal dos profissionais que buscam garantir proteção social ao público 

usuário, em meio à precarização de suas condições de trabalho e de vida. 

Elencamos a seguir, depoimentos dos trabalhadores da STDS que apontam para 

esta situação paradoxal: 

O Estado sempre corta os direitos sempre que tem oportunidade; por outro 
lado tenho sentimento de culpa, porque várias pessoas não têm emprego e 
outras são terceirizadas. (Depoimento de trabalhador participante do grupo 
focal 1). 

 
Há um verdadeiro afastamento dos direitos sociais, as responsabilidades da 
prestação de serviço público para a iniciativa privada. (Depoimento de 
trabalhador participante do grupo focal 4). 

 
Sem falar que não temos direito aos 40% de gratificação de risco de vida. 
(Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 6). 
 
Não existe rede pública de atendimento que funcione (saúde), este serviço 
público de má qualidade não é só nosso. Há muita rotatividade dos 
psicólogos e isto é mais um agravante que atrapalha o trabalho, devido ao 
baixo salário. (Depoimento de trabalhador na entrevista 9). 
 
Muito intensa a carga horária, ultrapassa o horário, pois são inúmeras 
atividades para a carga horária de 8 horas. É chamado, ainda para outras 
atividades no âmbito administrativo da coordenadoria. (Depoimento de 
trabalhador na entrevista 1). 
 

Desta forma, com o intuito de captar com mais precisão as distintas modalidades 
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de precarização do mundo do trabalho em curso no Brasil e, com especificidade na 

STDS, recorremos a Franco e Druck (2009) que construiu um conjunto de indicadores 

dos grandes tipos de precarização que são percebidos diretamente nos vínculos 

contratuais precários, precárias condições de trabalho, precarização da segurança e da 

saúde, ampliação do ritmo, extensão da jornada, polivalência dos profissionais, 

rotatividade, intensificação do trabalho potencializada pelo desenvolvimento 

tecnológico, da microeletrônica, maior exposição a riscos e sujeição a condições 

aviltantes de aumento da produtividade.  

Percebemos, no caso da STDS, que a flexibilização das relações de trabalho e 

dos direitos dos trabalhadores se constitui a porta de entrada para o processo de 

precarização do trabalho e do estatuto de assalariamento, em suas múltiplas dinâmicas e 

configurações, tal como se expressa hoje no mercado de trabalho.  

5.4 O cotidiano na vida dos trabalhadores: desvalorização e precarização 
existencial como fenômeno contemporâneo 
 

A precarização do trabalho não se detém apenas no nível salarial, mas também 

no nível existencial que diz respeito à vida pessoal. De acordo com Gilvanni Alves 

(2013)25·: “As pessoas não são apenas trabalhadores, são homens e mulheres que têm 

suas vidas, são sujeitos, individualidades. Mas esta dimensão não tem sido considerada 

pelas instituições que defendem os trabalhadores”.  

Segundo Alves (2013), enquanto camada média da classe social do proletariado, 

“o precariado tem uma cultura e psicologia social própria”. De fato, não se trata apenas 

da precarização salarial, tendo em vista o desemprego, baixos salários, rotatividade do 

trabalho, contratos salariais precários e frustração de expectativas de carreira 

profissional. Trata-se, também, da precarização existencial que ocorre com a 

precariedade dos serviços públicos nas cidades brasileiras: transporte público, saúde, 

educação, espaços públicos. 

De fato, para este pesquisador brasileiro do mundo do trabalho, a precarização 

do trabalho possui duas dimensões essenciais que são complementares. Primeiro a 

precarização salarial, que diz respeito, por um lado, à precarização das condições 

                                                
25 Artigo de Giovanni Alves de 2013 - Trabalho docente e precarização do homem-que-trabalha. 

Disponibilizado no site www.sinprocampinas.org.br 
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salariais propriamente ditas, tais como: contrato, remuneração e jornada de trabalho e, 

por outro lado, à precarização das condições de trabalho por conta das mudanças na 

organização da produção com a implantação do novo arcabouço tecnológico 

informacional e novo método de gestão flexível que contribui para a intensificação das 

rotinas de trabalho. A precarização salarial diz respeito, portanto, à morfologia social do 

trabalho flexível e suas consequências na força de trabalho como trabalho vivo. 

Em segundo lugar, a precarização do homem-que-trabalha que diz respeito à 

precarização enquanto “ser” em consequência das condições salariais de exploração da 

força de trabalho. Nesse caso, a precarização do homem-que-trabalha ocorre no plano 

da subjetividade humana, percebidas em desequilíbrios metabólicos das 

individualidades pessoais de classe que conduzem no limite de singularidades pessoais, 

às situações de adoecimentos. Ressaltamos que, para Giovanni Alves, embora a 

diferenciação entre "precarização salarial" e "precarização do homem-que-trabalha" seja 

uma divisão heurística, a precarização salarial tende a ocultar a precarização do homem-

que-trabalha. 

De fato, ao adentrarmos no universo do mundo do trabalho na STDS, 

identificamos a presença do precariado enquanto um segmento da classe trabalhadora: 

expressivo contingente de profissionais jovens-adultos, com formação de nível superior 

e precarização no vínculo trabalhista via terceirização e baixos salários, precarização na 

sua própria identidade como trabalhadores. E, assim, estes profissionais, ao vivenciarem 

a precarização salarial, vivenciam a precarização existencial. Depoimentos dos 

trabalhadores no âmbito dos grupos focais são deveras expressivos desta precarização 

de mulheres e homens que trabalham na STDS: 

Não temos também, assistência odontológica e médica, principalmente apoio 
mental. Não temos férias, pois na demissão anual são pagas, às vezes na 
negociação, tiramos 15 dias, mas não é tirada anualmente. Há dois anos que 
não tiramos férias. Isto causa cansaço emocional, trabalhamos com pessoas 
com deficiência mental e não temos um programa de apoio à saúde do 
trabalhador. (Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 9). 
 
Há um número grande de trabalhadores deprimidos, afastados por doenças 
adquiridos no trabalho, tais como: síndrome do pânico, dependência de 
drogas lícitas e ilícitas e a STDS nem visita e nem dá apoio a esses 
trabalhadores. Recebem assédio moral de pessoas da sede, constrangimento e 
proíbem de andar no corredor, daí vem os transtornos emocionais como 
conseqüência [...] (Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 6). 

Cabe destacar que a pesquisa revelou que o constrangimento por “assédio 
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moral” causou transtorno emocional em dois trabalhadores de uma unidade de prestação 

de serviços socioassistenciais. É importante ressaltar que as condições precarizadas de 

trabalho de profissionais terceirizados ao longo de anos sem acesso a direitos 

trabalhistas fundamentais, como férias, é profundamente estressante, causando 

adoecimentos. 

Enfatiza Giovanni Alves que a nova morfologia social do trabalho flexível que 

emerge com o capitalismo global caracteriza-se por dinâmicas psicossociais que 

implicam na dessubjetivação de classe, na "captura" da subjetividade do trabalhador 

assalariado e na redução do trabalho vivo à força de trabalho como mercadoria. 

Portanto, o novo trabalho flexível e suas formas de controle laboral, na medida 

em que desmontam formas contratuais seguras, alteram formas de remuneração salarial 

convencional e transtornam jornadas de trabalho previsíveis, conduzem não apenas à 

precarização salarial, mas principalmente à precarização do homem-que-trabalha, pois 

esta nova morfologia social do trabalho flexível tem um impacto negativo no 

metabolismo social do homem-que-trabalha, atingindo irremediavelmente a vida 

cotidiana de homens e mulheres trabalhadores. 

Deste modo, o que o conceito de "precarização do homem-que-trabalha" 

salientada por Alves, é decorrente das consequências pessoais do capitalismo flexível. 

Consideramos como o impacto crucial da nova morfologia do trabalho alienado aquilo 

que denominamos de "redução do tempo de vida a tempo de trabalho", isto é, a 

dimensão do trabalho invadindo a vida pessoal com as múltiplas tarefas que se 

estendem nos finais de semanas, pelos requerimentos da atividade produtiva do capital. 

Este é o verdadeiro sentido do estranhamento sob o modo de controle do metabolismo 

social do capital, identificado, nos trabalhadores da STDS por meio do seguinte 

depoimento: 

Não tenho muito tempo para dedicar a minha vida pessoal. Minha família e 
minha casa terminam em segundo plano, devido às respostas urgentes das 
exigências do trabalho, seja em relação às necessidades dos usuários, seja em 
relação à gestão superior. Nesta última, na maioria das vezes, terminam 
engavetadas e não valeu o esforço dedicado e o tempo retirado da dedicação à 
vida familiar. (Depoimento de trabalhador na entrevista 4). 
 

Constatamos, assim, que nas condições de vigência do espírito do toyotismo, 

ideologia predominante do trabalho flexível, com a produção tornando-se totalidade 
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social, o trabalho estranhado assume um caráter invasivo, corroendo a estrutura familiar 

e impregnando a vida pessoal com formas derivadas do trabalho abstrato.  

A vigência do espírito do toyotismo instaura uma nova condição existencial 

caracterizada pela mudança abrupta da relação tempo de vida e tempo de trabalho e 

instaurando-se, deste modo, o que Alves (2013) denomina de “crise do trabalho vivo”, 

caracterizada pela “crise da vida pessoal, crise de sociabilidade e crise de auto-

referências pessoal”. 

O trabalho assalariado é trabalho estranhado e com a precarização laboral este 

estranhamento se amplia e se radicaliza. No caso das profissões que atuam com pessoas 

em situações-limite, a exigir sensibilidade, dedicação e cuidado – como é o caso dos 

profissionais do Suas no exercício do trabalho socioassistencial – esta lógica do trabalho 

estranhado, nos marcos da precarização, cria uma confluência perversa: por um lado, o 

"trabalho criativo", pela sua própria natureza, envolve a pessoa humana, pois implica 

cuidar de outras pessoas com dedicação e doação pessoal; e por outro lado, a lógica do 

capital, ao impregnar a relação laboral dessas profissões vocacionadas, produz o 

"trabalho criativo" estranhado que desefetiva o “ser”, "intoxicando" a vida pessoal, 

reduzindo tempo de vida a tempo de trabalho estranhado e corroendo o campo de 

desenvolvimento humano, a produzir esgotamento emocional, despersonalização e 

baixa realização pessoal.  

De maneira geral, percebemos, principalmente nos servidores das unidades de 

atendimento aos usuários, o desestímulo pelo não reconhecimento e valorização do 

trabalho que desenvolvem. Os relatos abaixo são emblemáticos:  

Tenho esmorecido. As equipes novas da sede entram sem conhecer o trabalho 
e o trabalhador. Não conhecem as expertises de cada um, quando há 
denúncias não procuram conhecer os fatos e a história do profissional e da 
unidade de atendimento, Vão logo cobrando e muitas vezes nem deixam o 
trabalhador falar. É uma desvalorização tremenda, é uma desvalorização 
crescente, ano a ano, tenho pensado em desistir26·. (Depoimento de 
trabalhador participante do grupo focal 5). 
 
O trabalho social é desgastante, principalmente mental, pois o sofrimento e 
infelicidade do usuário são grandes e adoecem a gente. Aqui trabalhamos 
com a morte, a casa só tem vaga quando um usuário falece. A STDS não tem 
nenhum trabalho de apoio junto aos trabalhadores, ou seja, um programa de 
humanização dos profissionais para valorização da equipe. Visitas devem 

                                                
26 Houve choro, neste momento, durante a reunião do grupo focal. A servidora falou chorando, fato que 

emocionou todo o grupo.  
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também melhorar, mas não só para falar dos resultados do trabalho, mas 
principalmente de apoio técnico. Reconheço que há pouca manifestação 
nossa nesse sentido. É preciso a gente se manifestar mais. [...] Os usuários só 
saem para o cemitério, aqui só abre vaga assim. (Depoimento de trabalhador 
participante do grupo focal 8). 
 
Sentimos-nos inseguros em todos os aspectos, pois se aumentar o salário, 
corremos o risco de perder o emprego. O que facilita nosso trabalho é o 
grupo que é muito bom, nos relacionamos bem, sem conflito. (Depoimento 
de trabalhador participante do grupo focal 2). 
 
Quem tem somente cargo comissionado fica num clima de insegurança; 
quando muda o gestor, a gente pode sair. Estou aqui não sei até quando. 
(Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 2). 

Esta forma de sofrimento no trabalho a gerar adoecimento dissemina-se em 

todas as categorias profissionais que executam o que Alves denomina "trabalho 

criativo" ou trabalho que implica por completo a subjetividade humana. Entendemos ser 

o caso do trabalho socioassistencial desenvolvido no Suas no âmbito da STDS. Na 

medida em que o capital, por um lado, incorpora amplas atividades sociais no rol de 

trabalho criativo, tendo em vista a constituição da "sociedade de serviços", por outro 

lado, ele os impregna da lógica do trabalho abstrato, com o processo de trabalho 

capitalista adquirindo uma dimensão de perversidade.  

A questão da invasão do tempo de vida pelo tempo de trabalho é a principal 

característica do "trabalho criativo" com implicação estranhada. Primeiro, a natureza do 

"trabalho criativo", trabalho imaterial das profissões vocacionadas ou atividades 

laborais que envolvem a subjetividade humana por completo, contribui para a 

permeabilidade entre tempo de trabalho e tempo de vida. Na medida em que o "trabalho 

criativo" impregna-se da lógica do trabalho abstrato, trabalho humano subordinado 

constitui-se a redução do tempo de vida pessoal, tempo para si, em tempo de trabalho 

estranhado, tempo para outro.  

O operário, empregado ou profissional ao tornar-se "patrão de si 
mesmo", tendo em vista que o trabalho criativo pressupõe uma 
margem de autonomia (ou "autonomação" no léxico toyotista), ele 
torna-se irremediavelmente, por conta da "manipulação reflexiva", 
"carrasco de si mesmo". (ALVES, 2013. Disponível no site 
www.sinprocampinas.org.br).  

Esta implicação perversa do “carrasco de si mesmo” hibridizando tempo de 

trabalho e tempo de vida fica visível no caso dos trabalhadores da STDS, revelando-se 

na série de depoimentos do grupo focal. Nesta perspectiva, cabe ressaltar que os 

trabalhadores sentem a ausência de setor para ouvir e encaminhar seus problemas e 
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sugestões, com vistas à melhoria do trabalho e de seus impactos no trabalhador. Embora 

exista na STDS uma auditoria, certamente não é utilizada por esses trabalhadores, tendo 

em vista o seguinte relato por ocasião do grupo focal:  

 Falta um setor para ouvir as sugestões dos profissionais. O que falamos não 
é acatado. A gente leva uma problemática e é desfocada, pois dependendo da 
dimensão do problema, a solução é amenizada e resolve o emergencial e não 
as causas totais. Ex. Visitas técnicas não existem, apenas quando tem 
problemas sérios. Por que não vem quando solicitamos? (Depoimento de 
trabalhador participante do grupo focal 3). 

A precarização estrutural e existencial do trabalho interfere diretamente do 

cotidiano dos trabalhadores, seja pela qualidade da prestação dos serviços públicos 

ofertados pelo Estado na saúde, educação, segurança pública, dentre outras, o que 

impulsionam esses profissionais, apesar dos baixos salários, a utilizarem os serviços 

privados, fato este que compromete, ainda mais, a qualidade de vida dos profissionais 

envolvidos nas múltiplas faces da precarização. É necessário destacar que, os 

trabalhadores pesquisados na condição de colaboradores (terceirizados) e os que têm 

somente cargo comissionado, não têm direito ao plano de saúde dos servidores estaduais 

e tampouco tem acesso a plano de saúde via empresa privada que efetiva a terceirização 

dos serviços. Portanto, na pesquisa avaliativa, realizada por meio das entrevistas 

identificamos elementos que indicam a situação de precarização. Neste sentido, merece 

destaque a questão relativa ao acesso aos serviços de saúde: 

Os dez trabalhadores entrevistados têm planos de saúde, sendo que um 

estatutário tem somente o plano do servidor estadual; dois estatutários, além do plano 

do servidor estadual, têm plano de saúde empresa privada. Os sete outros trabalhadores 

que possuem uma precarização de vínculo via terceirização ou cargo comissionado e, 

como tal, sem acesso a plano de saúde institucional, pagam planos de saúde particular 

com o próprio salário. Salientamos que um trabalhador terceirizado gasta 1/3 do salário 

com plano de saúde próprio e de familiares. 

No esforço de adentrarmos no cotidiano dos trabalhadores do Suas na STDS, 

investigamos junto aos dez entrevistados a questão de planos para o futuro, delineando 

indicadores a serem refletidos: os planos para o futuro de três terceirizados e de um 

profissional em cargo comissionado voltam-se para a realização de concurso público, E, 

todos os terceirizados e os que detém somente cargos em comissão têm planos de 

melhoria salarial, mesmo que seja em outra instituição. Os planos dos estatutários 
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envolvem aposentadoria e, então, dedicar-se mais à família, viajar mais e trabalhar sem 

compromisso de horário fixo. 

Numa primeira reflexão o que fica claro é o desejo, hoje comum aos 

trabalhadores contemporâneo, de ter estabilidade de vínculos e melhoria salarial. Chama 

atenção o fato dos trabalhadores não terem planos de ascensão funcional, o que aponta 

para outro elemento de precarização no universo do Suas na STDS: a questão da 

carreira. É importante considerar que estes planos de estabilidade, melhoria salarial ou 

mesmo ascensão funcional são dimensões básicas dos direitos dos trabalhadores 

conforme prescrevem os princípios e diretrizes da NOB/RH-Suas: 

[...] Nos serviços públicos, o preenchimento de cargos, devem ser criados por 
lei, para suprir as necessidades dos serviços que deve ocorrer por meio de 
nomeação dos aprovados em concursos públicos, conforme as atribuições e 
competências de cada esfera de governo. [...] Os Planos de Carreira, Cargos e 
Salários - PCCS deverão ser instituídos em cada esfera de governo para os 
trabalhadores do Suas, da administração direta e indireta, baseados nos 
seguintes princípios definidos nacionalmente: Universalidade dos PCCS; 
Equivalência dos cargos ou empregos; Concurso público como forma de 
acesso à carreira [...]. [...] Os PCCS devem estimular o constante 
aperfeiçoamento, a qualificação e a formação profissional, no sentido de 
melhorar a qualidade dos serviços socioassistenciais e permitir a evolução 
ininterrupta dos trabalhadores do Suas na carreira [...] (NOB/RH-SUAS, 
2006, p.12 e 19) 

Em verdade, constatamos uma restrição de sonhos, podendo-se mesmo falar de 

uma precarização de sonhos. Este fato reafirma as reflexões do sociólogo Ruy Braga 

(2012) que se apagou a miragem que contagiou, em sua larga maioria, a “classe média” 

assalariada, no que se refere “a utopia educacional da juventude baseada na ideia do 

capital humano onde a alta escolaridade seria o lastro do emprego-padrão por tempo 

indeterminado, na perspectiva de carreira profissional”. Em lugar da perspectiva de 

carreiras estáveis, uma grande e crescente parcela de jovens e adultos encontra-se 

mergulhada no novo precariado, que não conseguem se inserir na cidadania salarial e 

dos direitos trabalhistas. 

A pesquisa avaliativa nos mostrou que trabalhadores do serviço público, 

especialmente os do Suas, no âmbito da STDS experimentam, hoje, dimensões da 

própria alienação do trabalho de que nos fala Giovanni Alves (2013). De fato, 

percebemos que a grande maioria dos trabalhadores que integram o nosso campo de 

estudo vivencia a confluência contraditória entre o exercício do trabalho criativo de 

caráter sociassistencial e a prática de um trabalho estranhado, com cobranças de 
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desempenho e produtividade em meio à precarização das condições de trabalho. 

O adoecimento é a expressão suprema da precarização do homem-que-trabalha, 

tornando-se elemento compositivo de sua desrealização humana e pessoal. Entretanto, o 

adoecimento pessoal é tão somente a situação-limite do estranhamento que perpassa 

hoje a sociedade capitalista, que se revela adoecedora no seu ritmo, na sua liquidez e na 

violação de direitos. 

5.5 Trajetórias identitárias dos trabalhadores do Suas 

Dubar (2005, p.132) argumenta que “as formas identitárias são constituídas e/ou 

reconstituídas pelas relações sociais no âmbito familiar, escolar e de trabalho”. No 

âmbito desta pesquisa, busca-se compreender como as formas identitárias são 

constituídas nas relações sociais do trabalho no Suas, que se desdobram na análise de 

como esses profissionais, que atuam na gestão da STDS e nas unidades ofertantes de 

serviços socioassistenciais, vêm construindo as formas identitárias de trabalhadores do 

Suas.  

Os caminhos da análise seguiram a proposta de Dubar na realização da 

investigação com os trabalhadores franceses, como ele mesmo explicita: 

As entrevistas exploram três domínios essenciais: o ‘mundo vivido e do 
trabalho’, a trajetória socioprofissional e, nomeadamente, os movimentos de 
emprego, a relação dos assalariados com a formação e especialmente a forma 
como aprenderam o trabalho que fazem ou vão fazer. É na intersecção destes 
três campos que é definida a identidade profissional [...] concebida, 
simultaneamente, como uma configuração apresentando certa coerência 
típica e como uma dinâmica implicando revoluções significativas. (DUBAR 
2005, p. 185) 

As situações experimentadas ao longo da trajetória pessoal, por meio das 

relações sociais e das significações pessoais constituem a identidade. Essas situações 

que permeiam as experiências pessoais constroem o “eu subjetivo” e, ao mesmo tempo, 

o intrapsicológico de uma pessoa. Pode-se exemplificar a identidade como um 

arcabouço pessoal, ou seja, o reservatório de experiências que, aos poucos, o ser 

humano vai constituindo por meio das relações sociais. 

Para Dubar: 

A identidade para si e a identidade para o outro são ao mesmo tempo 
inseparáveis e ligadas de maneira problemática. Inseparáveis, uma vez que a 
identidade para si é correlata ao Outro e ao seu reconhecimento: nunca sei 
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quem sou a não ser pelo olhar do Outro. (DUBAR 2005, p.135): 

 
Nesta perspectiva, conforme esse autor, a identidade profissional atravessa 

momentos de desconstrução e reconstrução, em determinados momentos particulares da 

vida do indivíduo, por meio de fatos marcantes como, também, por situações 

profissionais que atingem diretamente sua pessoa. A identidade profissional de cada 

trabalhador está exposta a constantes mudanças decorrentes do contexto social, político 

e econômico. Assim, a identidade é um processo de mudança permanente que ocorre 

desde o nascimento até o final da vida, sendo permeada pelas relações sociais e de 

trabalho. 

Bauman amplia um pouco mais essa reflexão: 

As “identidades” flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras 
infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta 
constante para defender as primeiras em relação às últimas. Há uma ampla 
probabilidade de desentendimento, e o resultado da negociação permanece 
eternamente pendente. (BAUMAN 2005, p. 19). 

 

Em vez de identidade, Claude Dubar (2005) utiliza, preferencialmente, a 

expressão “formas identitárias” com a finalidade de indicar que: 

 
Trata de formas assumidas pela linguagem que podemos encontrar em outros 
campos e que remetem a visões de si e dos outros, de si pelos outros, e 
também dos outros por si. São ‘categorias atribuídas’ (identidades para o 
outro) e identidades ‘construídas’ (identidade para si). (DUBAR 2005, 
p.156). 

 

Para compreender o movimento da constituição identitária, além do 

envolvimento dos aspectos pessoais, oriundas da história de vida, bem como das 

relações sociais produzidas no contexto de trabalho, há necessidade de conhecer alguns 

aspectos relevantes da relação: modo de produção e capital. Considera-se que esta 

relação está em constante transação entre empregador e empregado e produz efeitos na 

convivência societária, nos modos de trabalho e, consequentemente, nas identidades 

profissionais. Para compreender a identidade profissional, constituída nas relações entre 

indivíduo, sociedade e trabalho foram buscados nos dois autores: 

a) Bauman - discute o quanto a globalização, ou melhor, “a modernidade 



152 
 

líquida”, interfere nas relações sociais e nas individualidades, ou seja, como 

as determinações do meio social, político e/ou econômico constituem as 

“relações fluídas”. 

b) Dubar - estuda a constituição das formas identitárias, derivadas das relações 

sociais e de trabalho, após acordos entre a subjetividade e objetividade. 

Com esses autores esperamos evidenciar os fatores determinantes do processo de 

construção identitária dos trabalhadores do Suas no contexto capitalista.  

As formas identitárias propostas por Dubar são oriundas das entrevistas 

realizadas com os trabalhadores das empresas francesas. A análise do discurso dos 

trabalhadores apontou que: 

Para este modelo das formas identitárias, é menos importante o trabalho 
efetuado que o sentido do trabalho vivido e expresso pelas pessoas 
estruturadas por uma dada identidade profissional. Foi através da análise do 
discurso, proferido sobre situações de trabalho em entrevistas de 
investigação, que os sociólogos puderam identificar ‘mundos vividos’ [...] 
(DUBAR, 1997: 47) 

Dubar, em um dos estudos de realizado em 1997 e publicado em 2005, constatou 

as seguintes formas identitárias: identidade estável ameaçada; identidade bloqueada; 

identidade responsável pela sua promoção e identidade autônoma e incerta, que 

explicitaremos a seguir: 

a) identidade estável ameaçada: as experiências profissionais e a aprendizagem 

no local de trabalho são efetivamente valorizadas pelos trabalhadores de 

identidade estável ameaçada. São indivíduos que assumem a identidade 

coletiva, do grupo de trabalho, e seu discurso é sempre permeado por “nós”. 

O eu “subjetivo” é maior que o eu “objetivo”, ou seja, prevalece a vontade 

interior em detrimento dos avanços e inovações que circundam o indivíduo; 

b) identidade bloqueada: neste caso há uma fusão do indivíduo à sua profissão. 

A maneira repetitiva e mecânica de exercer a profissão o bloqueia para as 

inovações do contexto do mercado de trabalho. É um indivíduo fiel às 

normas de trabalho, que considera a sua atividade profissional como única e 

fundamental para a empresa. Diante desta fusão, há a supremacia das 

transações objetivas sobre as subjetivas; o sujeito quase que se anula em 
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detrimento da profissão e/ou empresa; 

c) identidade responsável pela sua promoção: De acordo com Dubar (1997: 

48), são aquelas pessoas mobilizadas a progredir profissionalmente e 

executam suas tarefas com destaque e dedicação. Tudo o que fazem é 

pensando em si e, também, na empresa. O “eu” está articulado com o 

“outro”, demonstrando uma relação de interdependência. “Sabem que, se 

investirem no trabalho, colherão, mais tarde, os frutos desse empenhamento. 

São os ‘gestores’ que, por vezes, se ignoram, mas, que tem em comum o 

interesse pela gestão, pela liderança, pela mudança da organização”;  

d) identidade autônoma e incerta: esta identidade também é reconhecida como 

do tipo ‘afinitário’. As afinidades com outras pessoas e instituições são 

fortemente valorizadas como forma de manter “redes” de contatos, visando 

facilitar a entrada em outros postos de trabalho. Este indivíduo se dedica 

significativamente à sua formação continuada. Neste caso, a transação 

subjetiva é que direciona a transação objetiva. 

As quatro formas identitárias reconstruídas por Dubar (1997, 1998, 2005), 

definem a constituição da identidade profissional nas relações de trabalho. No entanto, 

não se pode esquecer que as experiências da história de vida, participam ativamente 

destas constituições identitárias. 

Com base nesse estudo, realizamos a análise do conteúdo dos questionários, das 

entrevistas e grupos focais, que possibilitou a emergência das seguintes categorias e 

subcategorias temáticas que interferem no processo da construção identitária 

profissional dos trabalhadores do Suas:  

a) Conhecimento dos instrumentos legais do Suas (conhecem bem; conhecem 

parcialmente e não conhecem); 

b) Nível de identificação com a política de assistência social (identificam-se, 

identificam-se pouco e não se identificam); 

c) Formas de contribuição da STDS para identificação dos trabalhadores com a 

assistência social;  
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d) Formas de contribuição dos próprios trabalhadores para identificação com a 

assistência social. 

Nesta perspectiva, sistematizamos na tabela 9 a quantidade e o percentual de 

trabalhadores em relação ao nível de conhecimento dos instrumentos legais do Suas. 

Tabela 9 - Distribuição dos trabalhadores segundo o nível de conhecimento do Suas  
Conhecimento Nº de trabalhadores % de trabalhadores 

Conhecem Bem 
 

24 16,0 

Conhecem parcialmente 
 

77 51,0 

Não conhecem 
 

46 30, 0 

Não responderam 
 
Total 
 

04 
 

151 
 

  3,0 
 

100% 

FONTE: Sistematização dos dados coletados na pesquisa de campo no ano de 2013. 
 
 

Vimos, portanto, que apenas 24 ou 16% do contingente de 151 trabalhadores 

pesquisado conhecem bem os instrumentos legais do Suas e estão lotados na sede 

administrativa, 51% conhecem parcialmente, somente porque ouviram falar ou por 

leituras rápidas, enquanto que 30% não conhecem e 3% não responderam. 

Compreendemos que esses 3% deixaram em branco pelo fato de não conhecer o Suas. 

Desta forma, somando aos que responderam diretamente que não conhecem, teremos 

33% de trabalhadores que desconhecem o modelo de gestão da política pública em que 

estão atuando. 

A análise nos revelou, ainda que a quantidade dos trabalhadores que conhecem 

parcialmente ou não conhecem os instrumentos legais ou não responderam, somam 127, 

que representam 84% do contingente e estão desempenhando suas atividades 

profissionais nas unidades de prestação de serviços, ou seja, não existe conhecimento ou 

o nível deste não é suficiente para desenvolver o trabalho socioassistencial conforme 

critérios estabelecidos nas normatizações. No primeiro caso, não existe a consciência de 

qual política pública estão atuando, muito menos em que nível de proteção social o 

serviço se encontra.  

Assim, foi comum nos grupos focais, ao perguntar se sabiam em qual política 

pública estavam atuando, percebermos a troca de olhares perplexos entre os membros 
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ou ouvir os depoimentos: 

Não sabemos qual a política que atuamos. Depoimento de trabalhador 
participante do grupo focal 3. 

Trabalho na política da criança e do adolescente. (Depoimento de trabalhador 
participante do grupo focal 6). 

Trabalho na política do idoso. (Depoimento de trabalhador participante do 
grupo focal 8). 

 

Percebemos claramente a confusão do entendimento da política de assistência 

social com o público atendido, ou seja, com a política de garantia dos direitos humanos 

de segmentos populacionais, tais como: criança, idosos e mulheres. Outro aspecto 

observado, foi que os trabalhadores que não conhecem o Suas, adentraram nos serviços 

socioassistenciais sem que passassem por um processo de capacitação. 

No que concerne ao nível de identificação dos trabalhadores com a política de 

assistência social, constatamos, por meio dos questionários, que dentre os setenta e 

quatro investigados, conforme a ilustração no gráfico 9, trinta e oito responderam que se 

identificam, cinco identificam-se pouco, sete não se identificam e catorze não 

responderam. 

Gráfico 9 - Nível de identificação do trabalhador com a política de assistência social  

 
            

 Fonte: Sistematização dos dados coletados na pesquisa de campo no ano de 2013 
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Salientamos que dos cinco trabalhadores que se identificam pouco, dois 

responderam que se identificam apenas com a proteção social básica e um com a 

proteção social especial, tendo em vista ser a área de atuação profissional. Este fato é 

preocupante, porque o modelo de gestão da assistência social é um sistema, portanto, 

não pode ser fragmentado, todos os níveis de proteção se relacionam, se 

complementam, não podemos atuar em um nível sem conhecermos o todo. Por outro 

lado, os que responderam que não se identificam, quatro afirmaram que se identificam 

com a política da pessoa idosa e um com a política da criança e do adolescente, 

confundindo novamente a política de garantia dos direitos humanos de determinados 

segmentos populacionais com política pública setorial de atendimento. 

Ressaltamos, ainda, que os catorze que não responderam, podem somar-se ao 

que não se identificam, pois certamente nestes não existe identificação com o Suas. 

Assim, o total de trabalhadores que exerce sua profissão na assistência social, mas que 

não se identifica sobe para vinte e um ou 33%, que se somarmos aos que se identificam 

pouco, elevamos este percentual para 41%.  

Desta forma, de maneira geral, constatamos que a maioria, ou seja, 59% se 

identificam bem com a política de assistência social e como trabalhador do Suas. 

Finalmente, outra categoria pesquisada junto aos trabalhadores, por meio dos 

questionários, se refere às contribuições da STDS e do próprio profissional para a 

construção identitária no trabalho, que foram sistematizadas, respectivamente, nas 

tabelas 10 e 11. 

Tabela 10 - Formas de contribuição da STDS para identificação dos trabalhadores com a 
assistência social 

Formas de contribuição Nº de referências feitas pelo sujeito 
Capacitações 29 
Prática profissional 16 
Não contribui 13 
Não responderam 12 
Cursos de especialização 06 
Cursos de mestrado 03 

FONTE: Sistematização dos dados coletados na pesquisa de campo no ano de 2013 
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Tabela 11 - formas de contribuição do próprio trabalhador para identificação com a 
assistência social 

Formas de contribuição Nº de referências feitas pelo sujeito 
Capacitações internas e externas 38 
Prática profissional 30 
Estudando a política 19 
Não responderam 07 
Especialização acadêmica 06 

FONTE: Sistematização dos dados coletados na pesquisa de campo no ano de 2013 
 

 Avaliamos, assim, dentre as contribuições apontadas no processo de construção 

da identidade dos profissionais com a política de assistência social, a capacitação, foi a 

que teve o maior número de citações, seguida pela prática profissional e estudos 

informais. Evidenciamos que os trinta e oito trabalhadores que se identificam com o 

Suas conhecem a política pública em que estão inseridos e se submeteram a processos 

de capacitação sistemática. Certamente, a capacitação continuada exerce grande 

influência na construção da sua trajetória identitária com a política de assistência social.  

Podemos confirmar essa análise pelo depoimento de um trabalhador que 

declarou identificar-se com o Suas, ao ser questionado sobre a influência da capacitação 

na construção da identidade com a política de assistência social: 

Muito! Assim eu, logo, inclusive assim, como eu havia colocado no início da 
entrevista, no inicio quando eu comecei a trabalhar na área da assistência eu 
era só eu a minha formação era sociologia, e aí por conta dessa identificação 
logo em seguida, um ano depois que eu percebi que eu tinha viés muito forte 
com a política de assistência e aí eu logo procurei fazer, na época ainda não 
tinha muitas universidades, como hoje existe, de serviço social e eu acabei 
optando por fazer serviço social por conta dessa identificação [...]. 
(Depoimento de trabalhador na entrevista 10). 

 

A própria NOB-RH/Suas-2006, já referendava o sociólogo como um dos 

profissionais do Suas, porém a entrevistada é socióloga e decidiu fazer serviço social 

após integrar a equipe de assessoramento aos municípios, por ter se identificado com a 

política de assistência social. 

Este fato é importante para reconhecer o grau de identificação do profissional 

com uma política pública, mas o sociólogo já não era suficiente para essa identificação? 

Por que ser assistente social? A entrevistada, após o aprofundamento da pergunta relata: 

É realmente, o sociólogo é um dos profissionais do Suas. Você tem toda 
razão. Agora a gente de dois anos pra cá realmente vê que o sociólogo está 
dentro das categorias dos trabalhadores do Suas, mas eu procurei ainda me 
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especializar mais. A gente sabe que existe uma diferença entre o sociólogo e 
o assistente social mesmo no seu dia a dia, na execução do seu serviço no dia 
a dia, mas assim eu ainda acho que meu perfil ainda é maior com relação à 
assistência social. Eu me identifico mais ainda com esse profissional. 
(Depoimento de trabalhador na entrevista 10). 

Em verdade, após o Suas ser instituído como modelo de gestão da política de 

assistência social, o assistente social passou a ser o profissional privilegiado dessa 

política, no sentido de ser o principal, haja vista que em todas as áreas do Suas é 

necessário esse profissional, ou seja, na gestão nas unidades de referências e nos 

serviços específicos. Aliado a isso, esse profissional é demandado, também, em todas as 

áreas da STDS. 

Assim, a educação permanente, aliada à prática profissional, constituem-se 

elementos decisivos na identidade do trabalhador, seja pela própria função exercida, de 

assessorar e capacitar os municípios na implementação do Suas, de gestão ou de prestar 

serviços exige um processo de educação permanente. Há coordenadorias e áreas que 

investem e facilitam a participação dos profissionais, seja nos eventos do Suas de 

âmbito nacional e estadual, seja nos eventos de socialização das informações em cursos 

introdutórios, de atualização e pós-graduação, bem como, nos momentos de estudos e 

reflexões internas. Esse fato contribui para o domínio dos princípios e diretrizes do Suas 

e, consequentemente, para a identificação desses trabalhadores com a assistência social.  

5.6 A formação continuada como processo em aberto: ofertas estatais e busca dos 
trabalhadores 

O cotidiano dos trabalhadores encontra-se submetido cada vez mais ao domínio 

da acumulação do capital. Diante disso, as profundas transformações impõem a 

necessidade de conhecer as múltiplas determinações da realidade. Do ponto de vista da 

formação e da prática socioassistencial, as questões a serem refletidas e aprofundadas 

pelos trabalhadores do Suas, não se detém a política de assistência social, mas em 

diversos campos, como da economia, da política, da cultura, dentre outros. As 

transformações do mundo do trabalho em curso resultam das necessidades do capital de 

se recuperar de sua própria crise, e este movimento tem empreendido reconfigurações 

da relação entre Estado e sociedade, o redimensionamento das lutas sociais e o 

aprofundamento da questão social, assim como a destituição de variados direitos e das 

políticas públicas correspondentes, atingindo frontalmente os espaços sócio-

ocupacionais, além de ampliar a precarização das condições de vida da população.  
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Tal contexto sócio-histórico exige a reflexão e aprofundamento acerca da 

intervenção na realidade, considerando os elementos que permeiam a dinâmica 

contraditória da totalidade social que se articula com as particularidades do fazer 

profissional. Esse terreno, que atualiza a afirmação da qualidade do exercício 

profissional na garantia do atendimento às necessidades e aos interesses da população 

em situação de vulnerabilidade e riscos pessoal e social, é fundamental numa época em 

que a humanização da vida se confunde com o consumo, o mundo do dinheiro e a posse 

das mercadorias. Nesse sentido, uma política de educação permanente fortalece a 

assistência social, no que se refere ao compromisso do trabalhador com a qualidade dos 

serviços e benefícios ofertados aos usuários e com o próprio aprimoramento intelectual, 

na perspectiva da construção da prática socioassistencial e da formação do processo de 

identidade enquanto trabalhadores do Suas.  

Nesses termos, pensar a educação permanente no Suas pressupõe, portanto, 

afirmar um projeto profissional, articulando uma dupla dimensão conforme afirma 

ABREU; SANTOS (2012): 

A educação permanente pressupõe duas dimensões, de um lado, as condições 
macrossocietárias que estabelecem o terreno sócio-histórico em que se exerce 
a prática profissional, seus limites e possibilidades; e, de outro, as respostas 
de caráter ético- político e técnico-operativo dos trabalhadores nesse 
contexto, apoiadas nos fundamentos históricos, teóricos e metodológicos da 
política pública. Uma vez que, em uma sociedade imersa nos fenômenos de 
produção social capitalista, pautada prioritariamente nos moldes do 
desenvolvimento tecnológico e subordinado, a racionalidade hegemônica 
ganha nas dimensões individual e coletiva, os traços da instrumentalização do 
saber. O trabalho vai assim deixando de ser compreendido como ato criativo 
da humanidade na transformação da natureza, e passa a ser apropriado como 
atividade. A educação permanente, nesse contexto, passa a ter o caráter 
formador de força de trabalho e na dimensão política cumpre o papel de 
educar o trabalhador no cumprimento da disciplina organizacional, mas tal 
aprendizado se transfere às demais esferas da vida (ABREU; SANTOS, 
2012).  

Segundo Lighia Horodynski (2010), educação é mais ampla que ensino e não é 

equivalente de atividades didáticas. Educação prepara para a vida em sociedade; 

promove saberes socialmente referenciados, ou seja, saberes que vão ao encontro das 

demandas, valores e necessidades da população. É uma prática social, portanto, requer 

interação entre os sujeitos e destes com a sociedade, nesse aspecto é formação.  

Importante ressaltar que, nas lutas e conquistas da classe trabalhadora, a 
educação sempre esteve presente como uma das prioridades, pois ainda que 
de forma contraditória, por meio dela assegura-se, via de regra, a inserção no 
mercado de trabalho (condição fundamental à sobrevivência da classe) o que 
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ressalta a sua dimensão econômica, bem como a disputa por projetos de 
sociedade pela via da ampliação de conhecimentos e construção de formas de 
sociabilidade, da vivência coletiva e da cultura, ou seja, sua dimensão ético-
política (ABEPSS; CFESS. 2011, p.786). 

A educação permanente é uma necessidade em todas as profissões e áreas do 

conhecimento. Pois no contexto atual, a dinâmica e complexa realidade em 

transformação produz aceleradamente questões que precisam ser desveladas e 

analisadas.  

Nesse sentido, nunca foi tão necessário questionar: educar para quê e em qual 

direção? Concordamos com Mészáros (2008) na defesa da existência de práticas 

educacionais que permitam trabalhar as mudanças necessárias para a construção de uma 

sociedade que liberte o ser humano da dominação do capital, e onde a função da 

Educação seja a de contribuir para transformar o trabalhador em um sujeito político 

capaz de modificar a realidade. É nesta perspectiva que os projetos de educação 

permanente no Suas não devem servir aos interesses do mercado, mas ao atendimento 

das necessidades humanas, na medida em que pode contribuir decisivamente para 

autonomia da população em situação de vulnerabilidade e riscos pessoal e social.  

Enfatizamos aqui, a importância política de educação permanente no Suas na 

perspectiva emancipatória da prática socioassistencial em processo de construção pelos 

seus trabalhadores, que deve conhecer suas competências e imprimir qualidade técnica 

às suas ações com uma direção crítica clara e consciente, de modo a superar a histórica 

vinculação da assistência social com a cultura do patrimonialismo.  

Nesse sentido, acreditamos que a política de educação permanente deve se valer 

de uma dimensão política e pedagógica de reafirmação de valores e conteúdos que 

expressem a direção social estratégica da profissão. Assim, corroboramos com a 

abordagem teórica pautada na “metodologia da práxis”, proposta por Konder (1992), 

pois  

A práxis é atividade concreta pela qual os sujeitos humanos se afirmam no 
mundo, modificando a realidade objetiva e, para poderem alterá-la, 
transformando-se a si mesmos. É a ação que, para se aprofundar de maneira 
mais consequente, precisa da reflexão, do autoquestionamento, da teoria; e é 
a teoria que remete à ação, que enfrenta o desafio de verificar seus acertos e 
desacertos, cotejando-os com a prática (KONDER. 1992, p. 115).  

Assim, a educação permanente se constitui em um importante instrumento para a 

construção e qualificação de ações cotidianas no exercício da profissão e na sua 
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capacidade de organização política. Dessa forma, política de educação permanente 

extrapola a formação voltada para a qualificação do exercício profissional, podendo 

alcançar a dimensão mais ampla da organização política da categoria. 

Desta forma, na segunda prioridade do pacto de aprimoramento do Suas, a 

STDS pactuou a ação de elaboração, gerenciamento e execução de um plano estadual de 

capacitação baseada nas diversas modalidades, os formatos, as temáticas e o público, na 

perspectiva da educação permanente, sistemática e continuada em conformidade com a 

NOB/RH-Suas. 

A pesquisa quantitativa baseada no censo Suas 2011, conforme gráfico 10 

revelou que no Brasil apenas 30,33% dos trabalhadores da gestão estadual foram 

capacitados e que 22 estados (81%) realizaram cursos de capacitação presencial nos 

anos de 2009 e 2010. O Ceará encontra-se entre os 22 que realizaram capacitação, 

totalizando 434 trabalhadores de âmbito estadual, incluindo os trabalhadores de nível 

médio e superior capacitados no ano de 2010.  

Gráfico 10 - Estados que ofertaram cursos de capacitação para os trabalhadores nos 
anos de 2009 e 2010 
 

 
FONTE: Censo Suas 2011-MDS 
 
 

Em 2011, o censo Suas 2012 nos mostrou que 88,9% dos estados brasileiros 
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capacitaram os trabalhadores de âmbito estadual, incluindo o Ceará. Em relação aos 

trabalhadores de âmbito municipal, todos os estados (100%) realizaram capacitação de 

acordo com o gráfico11. 

Gráfico 11 - Estados que ofertaram cursos de capacitação para os trabalhadores no ano 
de 2011 
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FONTE: Vigilância socioassistencial da STDS a partir dos dados do Censo Suas 2012- MDS 
 

Em verdade, este fato demonstra que o processo de educação permanente no 

Suas vem avançando e se fortalecendo em todo país. No entanto, fica evidente que a 

STDS, assim como os demais estados, investiu mais na qualificação dos trabalhadores 

de âmbito municipal, que os do seu quadro próprio. 

Em relação à quantidade de trabalhadores na gestão estadual capacitados, 

identificamos no gráfico 12 que em 2011 no Brasil o número de trabalhadores reduziu 

de 6600 para 4143. No Ceará esse número aumentou de 434 para 850 trabalhadores 

entre os de nível médio e superior. 
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Gráfico 12 - Número aproximado de trabalhadores capacitados em 2011 
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FONTE: Vigilância socioassistencial da STDS com base nos dados do Censo Suas 2012 –MDS 
 

Ressaltamos que o Ceará é destaque nacional no que concerne à capacitação dos 

trabalhadores do Suas e assessoramento aos municípios. De fato, a STDS mantém 

equipe técnica, composta por 28 profissionais, exclusiva para assessorar os municípios 

cearenses. Desde o ano de 2009, elabora plano de capacitação dos gestores, 

trabalhadores e conselheiros do Suas que é pactuado na CIB e deliberado no Ceas. Foi o 

primeiro estado brasileiro a realizar curso de especialização em planejamento e gestão 

do Suas, em parceria com a Universidade Estadual do Ceará (Uece), para 45 

trabalhadores de âmbito municipal. Atualmente, está ofertando, por meio da Faculdade 

Metropolitana da Grande Fortaleza (Fametro), três cursos de especialização em gestão 

social para os trabalhadores de âmbito municipal e estadual. 

De fato, em relação ao aspecto da participação dos trabalhadores estaduais em 

eventos de capacitação, observamos que, sempre quando solicitado, os profissionais 

interessados, lotados na sede administrativa, são liberados pela STDS. Existe o 

entendimento da necessidade desses profissionais participarem de um amplo processo 

de educação e formação permanente e continuada em torno das diretrizes e eixos 

estruturantes do Suas objetivando unificar o trabalho necessário e construir vínculos 

entre as categorias. Muitos desses profissionais, atingidos pela precariedade do trabalho, 

se inserem na assistência social, sem possuir a identidade com essa política pública, 

portanto, não têm o conhecimento e compreensão necessários em relação ao significado 
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da natureza da assistência social na sociedade brasileira.  

Na entrevista realizada com um trabalhador terceirizado da sede, constatamos no 

primeiro momento, o reconhecimento da importância e o investimento da STDS nas 

capacitações dos trabalhadores o que pode ser constatado no seguinte depoimento: 

Bom! Eu acredito que a STDS tem contribuído muito na questão da 
capacitação sempre estão nos capacitando. Eu inclusive já viajei para outros 
estados pra participar de capacitação, então isso é muito importante para o 
profissional que faz parte dessa equipe. Então assim, não só eu, mas a STDS 
está sempre muito preocupada com a questão da participação desses 
profissionais em capacitação inclusive nós temos a STDS, tem algumas 
especializações que ela já está à frente já está capacitando profissionais nos 
municípios. Então eu acho assim que tá muito preocupada com essa 
capacitação na questão dos profissionais [pausa] e não só em questão de 
especializações e em outras formas de capacitações e realmente ela, 
inclusive, capacitações à distância, a gente está fazendo através da STDS. 
(Depoimento de trabalhador na entrevista 10) 

Porém, no que se refere aos trabalhadores das unidades de prestação de serviços 

socioassistenciais, nos grupos focais e entrevistas, constatamos a ausência do processo 

de capacitação e educação permanente, tanto no que tange aos cursos introdutórios, 

como aos de atualização e pós-graduação. Desta forma, foram comuns os seguintes 

depoimentos, em relação às capacitações ofertadas pela STDS.  

A STDS não investe em capacitação, quando tem oportunidade a vaga é para 
o servidor, mas quando, mas quando este participa vale à pena, é excelente o 
crescimento sentido no trabalho. O trabalho é de uma riqueza! Esta falta de 
apoio da STDS interfere no crescimento profissional e melhoria do trabalho, 
pois a gente tem que se virar para resolver os problemas. (Depoimento de 
trabalhador participante do grupo focal 2) 
  
 Nunca consegui curso de especialização ou mestrado pago pela STDS 
(Depoimento de trabalhador na entrevista 7) 

Eu, quando adentrei a unidade, me virei para aprender, nunca ninguém me 
orientou. (Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 8) 
  
Não há capacitação, Não podemos sair para fazer capacitação, porque não 
podemos nos ausentar. É puro ativismo, um trabalho altamente exaustivo, 
principalmente da mente. A desmotivação é grande, pois não temos apoio da 
STDS. (Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 9) 
 
A STDS não capacita. Encaminha pessoas que nem sabem o que vão fazer e 
quando chegam aqui não querem ficar. É o caso do cuidador, a STDS não 
informa as atribuições e nem capacita os profissionais nas suas atribuições 
específicas. Contrata as pessoas para dar o emprego sem saber a capacidade 
do profissional. (Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 3) 
 
Aqui só acho ruim porque não é liberado para estudar porque é terceirizado, 
mesmo que pague do bolso. A não ser que negocie com o chefe, não é 
liberado por direito. (Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 
6) 
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Sinto falta de mais encontro de planejamento e avaliação entre a sede e a 
unidade de atendimento. (Depoimento de trabalhador na entrevista 3 ) 

 
Não tive capacitação ao iniciar o trabalho, aprendi fazendo. (Depoimento de 
trabalhador na entrevista 8 ) 
 

No máximo participam de capacitações específicas no trabalho desenvolvido, no 

entanto desfocado do contexto da política pública, que orienta as diretrizes e princípios 

dos serviços ofertados. Esta constatação foi realizada a partir do seguinte relato: 

Participamos de algumas capacitações específicas nos serviços, mas não da 
política de assistência social. (Depoimento de trabalhador participante do 
grupo focal 5) 
 
 

No entanto o depoimento nas reuniões dos grupos focais realizadas com os 

trabalhadores do órgão gestor foi: 

Vem melhorando em relação à capacitação, porque hoje os terceirizados 
podem participar de cursos de especialização, antes era mais discriminado, 
inclusive nas relações. (Depoimento de trabalhador participante do grupo 
focal 4) 
 

No que concerne às capacitações realizadas por iniciativa dos próprios 

trabalhadores, os relatos dos “colaboradores” foram: 

O salário é tão baixo que não dá para investir em capacitação. . (Depoimento 
de trabalhador na entrevista 1 ). 
 
Não vemos esforço em resolver a questão salarial, isto mexe em tudo, na 
qualidade de vida, na qualificação profissional, pois não temos ajuda de custo 
para especialização e nem o salário dá para pagar.  A STDS não pode ajudar 
financeiramente para realização de cursos de pós-graduação, pois a lei é só 
para os servidores. (Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 2) 
 

 
Ao sistematizarmos os questionários na questão em que trata da educação 

permanente, na relação cursos realizados por iniciativa do trabalhador e cursos ofertados 

pela STDS, conforme a tabela 12, identificamos que onze trabalhadores não tiveram 

oportunidade de participar de cursos ofertados pelo órgão gestor estadual do Suas, 

enquanto nove nunca realizaram por conta própria, portanto, quantitativamente é maior 

o número de profissionais que a STDS deixou de investir em relação aos que não 

investem por conta própria. Este fato se justifica, conforme os depoimentos citados 

anteriormente, pelos baixos salários, a não liberação dos profissionais para capacitações 

pelas próprias unidades, pela ausência de sensibilização de alguns trabalhadores da 

importância do processo de educação permanente para a qualidade dos serviços 
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ofertados, dentre outros fatores não menos significativos. 

 
Tabela 12 - Quantidade de cursos realizados pelo trabalhador 

Ofertados pela STDS Realizados por conta própria 

Nº de cursos Quant. de trab. Nº de cursos Quant. de trab. 

00 (nenhum) 11 00 (nenhum) 09 

01 08 01 06 
02 06 02 04 
03 07 03 05 

04 06 04 07 
05 05 05 08 

06 05 06 05 
07 03 07 04 

08 01 08 01 
09 04 09 04 

10 mais 05 10 mais 08 
Não responderam 03 Não responderam 03 

Total 64 Total 64 

FONTE: Sistematização dos dados coletados na pesquisa de campo no ano de 2013 
 

Importante analisar ainda que, dos dez trabalhadores entrevistados, sistematizamos a 

relação do vínculo trabalhista com o nível de formação profissional e percebemos, conforme 

tabela 13, que os quatro trabalhadores terceirizados têm curso de pós-graduação, sendo que 

dois prestam serviços na sede administrativa e realizaram cursos ofertados pela STDS e dois 

lotados nas unidades de prestação de serviços, fizeram cursos de pós-graduação por conta 

própria.  

Em verdade, este fato vem ao encontro do depoimento de um trabalhador por ocasião 

das reuniões do grupo focal: 

Os bons cursos ficam na cabeça (no órgão gestor) nunca vem para nós das unidades. 
(Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 5). 
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Tabela 13 - Trabalhadores entrevistados conforme o nível de formação e o vínculo trabalhista 
Nível de 

formação/Víncul
o trabalhista 

Estatutário Terceirizado 
(CLT) 

Somente 
cargo 

comissionado 

Total 

Graduação 
 

01 00 01 02 

Pós-graduação 
 

02 04 02 08 

Total 03 04 03 10 
FONTE: Sistematização dos dados coletados na pesquisa de campo no ano de 2013 
 

Ressaltamos ainda que, todos os entrevistados participaram de cursos de capacitação 

ofertados pela STDS e por conta própria e quatro trabalhadores opinaram que a STDS deve 

ofertar mais capacitações. 

Desta forma, avaliamos que, embora prevista na NOB/Suas, a capacitação dos 
quadros profissionais continua sendo um desafio a ser enfrentado, sendo fundamental 
uma “equipe multidisciplinar básica para serviços e programas, natureza e número de 
profissionais adequados, plano de carreira, cargos e salários, condições de trabalho 
necessário a uma atuação qualificada e um sistema de capacitação e educação 
permanente”.  (BRASIL, 2008, p.32).  

Não obstante o Suas ter contabilizado vários avanços, fica evidente a necessidade dos 

seus trabalhadores terem acesso ao processo de educação permanente e continuada no que se 

refere à gestão e à oferta dos serviços e benefícios, com vistas a construir a prática 

socioassistencial no trabalho necessário, bem como, edificar os vínculos entre as categorias, de 

forma a possibilitar a construção da identidade, enquanto trabalhador dessa política pública e, 

dessa maneira, viabilizar a consolidação da assistência social como política de proteção social 

brasileira não contributiva. Nesse contexto, na perspectiva de qualificação do trabalho no 

âmbito da política de assistência social, destacamos o desafio histórico do conhecimento, 

colocando a educação e formação permanente e continuada como dimensão estratégica no 

interior da relação fundante trabalho–educação com estratégia de contribuir para identidades 

dos trabalhadores com a política de assistência social com vista à viabilização da prática 

socioassistencial interdisciplinar.  

5.7  A interdisciplinaridade na prática socioassistencial 

Dentro do contexto histórico da interdisciplinaridade, pode-se verificar que no Brasil, o 

conceito de interdisciplinaridade, chegou, inicialmente, através do estudo da obra de Georfes 

Gusdorfe27, posteriormente, de Piaget. O primeiro autor influenciou o pensamento Japiassu 

                                                
27 George Gusdorf, que conforme Japiassu (1976), elaborou o primeiro programa interdisciplinar, o 

“projeto de pesquisa interdisciplinar nas ciências humanas”, reconhece como normal que uma 
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(1976) no campo da epistemologia e Ivani Fazenda (1999) no campo da educação. Ao 

conceituar o termo interdisciplinaridade, não se possui ainda um sentido único e estável, trata-

se de um conceito que varia, não somente no nome, mas também no seu significado, pois 

existem várias definições, dependenpendo do ponto de vista e da vivência de cada um, da 

experiência educacional, que é particular. 

Para Japiassu (1976, p.74): “A interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das 

trocas entre os especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um 

mesmo projeto [...]”. Isto significa compreender, entender as partes de ligação entre as 

diferentes áreas de conhecimento, unindo-se para transpor algo inovador, abrir sabedorias, 

resgatar possibilidades e ultrapassar o pensar fragmentado. É a busca constante de 

investigação, na tentativa de superação do saber. Ainda que a noção do termo 

interdisciplinaridade não se configure como um sentido unívoco e preciso, em vista do 

conjunto de enfoques que ela recebe, mesmo que não possamos generalizar uma concepção de 

interdisciplinaridade, o certo é que há uma compreensão comum, por parte dos seus diversos 

teóricos, na necessidade de relação de sentidos e significados na busca do conhecimento, 

objetivando uma percepção de saberes em conjunto. 

O conceito de interdisciplinaridade fica mais claro quando se considera o fato trivial 
de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente como os outros 
conhecimentos, que pode ser de questionamento, de confirmação, de 
complementação, de negação, de ampliação, [...]. (BRASIL.1999, p.88). 

Com base nesses preceitos um dos principais movimentos que se pode observar 

atualmente é a necessidade de conceituar e diferenciar inter de multi, pluri e 

transdisciplinaridade28. Hoje, percebe-se o conceito de interdisciplinaridade como 

polissêmico, pois a atitude interdisciplinar depende da história vivida, das concepções 

apropriadas e das possibilidades de olhar por diferentes perspectivas uma mesma questão. 

Na política de assistência social, essa temática é compreendida como uma forma de 

trabalhar no acompanhamento aos usuários enquanto estratégia de superação das situações de 

                                                                                                                                          
pedagogia da especialização forme especialistas cada vez mais especializados. Daí a necessidade de 
criação de uma nova categoria de pesquisadores com objetivo de criar inteligência e imaginação 
interdisciplinares. 

28 Interdisciplinaridade: Axiomática comum a um grupo de disciplinas conexas e definida no nível 
hierárquico imediatamente superior, o que introduz a noção de finalidade. Multidisciplinaridade: Gama 
de disciplinas que propomos simultaneamente, mas sem fazer aparecer às relações que podem existir 
entre elas. Pluridisciplinaridade: Justaposição de diversas disciplinas situadas geralmente no mesmo 
nível hierárquico e agrupadas de modo a fazer aparecer às relações existentes entre elas. 
Transdisciplinaridade: Coordenação de todas as disciplinas e interdisciplinas do sistema de ensino 
inovado, sobre a base de uma axiomática geral. (JAPIASSU 1976:73-74). 



169 
 

vulnerabilidade e riscos aos quais estão vivenciando. Assim, essa estratégia propõe a 

realização do trabalho socialmente necessário com base em abordagens de diferentes 

disciplinas com matricialidade sociofamiliar.  

Isto significa que o acompanhamento aos sujeitos em situações de vulnerabilidades e 

riscos pessoal e social, precisa ser realizado a partir de estudos sociais que envolvam a 

dinâmica da vida familiar e comunitária com suas vulnerabilidades e potencialidades com 

vistas ao planejamento de uma intervenção interdisciplinar, ou seja, pelo conjunto da equipe 

dos diversos profissionais de referência do Suas. 

É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe um eixo integrador entre os 

saberes acumulados de cada profissão construídos a partir das teorias específicas e práticas 

empíricas no horizonte de construção de uma prática diferenciada e específica, no caso a 

prática socioassistencial. Para Fazenda (1992, p.49) “O valor e a aplicabilidade da 

Interdisciplinaridade, portanto, podem-se verificar tanto na formação geral, profissional, de 

pesquisadores, como meio de superar a dicotomia ensino-pesquisa e como forma de permitir 

uma educação permanente”.  

Tendo em vista essas reflexões, a interdisciplinaridade se realiza como uma forma de 

ver e sentir o mundo, de estar no mundo, de perceber, de entender as múltiplas implicações 

que se realizam, ao analisar um acontecimento, um aspecto da natureza, isto é, os fenômenos 

na dimensão social, natural ou cultural. É ser capaz de ver e entender o mundo de forma 

holística, em sua rede infinita de relações, em sua complexidade. 

O conceito de interdisciplinaridade permanece irredutível a uma única apreensão 

retórica e que a sua prática é exercida mais por iniciativas individuais ou por equipes de 

trabalhadores do Suas do que procedimentos generalizados e incorporados às práticas sociais.  

A polissemia da noção de interdisciplinaridade, por outro lado, reserva a cada iniciativa 

interdisciplinar seu estatuto próprio de entendimento teórico-prático, ainda que haja o 

consenso entre os estudiosos da mesma de que se trata de desfragmentar o saber, ou seja, fazer 

com que as disciplinas dialoguem entre si a fim de que se perceba a unidade na diversidade 

dos conhecimentos. 

Por isso, esta pesquisa presume que se perceba o valor da interdisciplinaridade e a 

necessidade de situar sua importância na prática socioassistencial no enfrentamento dos 
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desafios, dúvidas e interrogações da atualidade. Uma proposta de práxis interdisciplinar, não é 

adequada ou inadequada, pelos problemas e dificuldades que possam surgir no seu 

desenvolvimento, mas, sim, necessária e natural. 

Sendo assim, encarar uma mudança no desenvolvimento dos serviços da assistência 

social, como a interdisciplinaridade, propõe uma atitude permanente de crítica e reflexão, de 

compromisso e responsabilidade com a tarefa de acompanhar as famílias em situação de 

vulnerabilidade e risco pessoal e social com vista a garantir a segurança de autonomia desses 

usuários. Nesse sentido, uma prática inovadora, a partir de reflexão, análise, avaliação de suas 

práticas vai procurar encontrar respostas cada vez mais adequadas às necessidades de 

superação dessas fragilidades.  

Em conformidade com Teixeira (2010): 

O trabalho humano é caracterizado por sua capacidade de dar respostas 
prático-conscientes às suas necessidades, o que coloca o homem por meio do 
trabalho na condição de criador, de sujeito que age consciente e 
racionalmente, que planeja antecipadamente e põe em movimento sua 
capacidade de transformação mediante o trabalho. Contudo, na sociedade 
capitalista, o trabalho é contraditório, mesmo quando especializado, pois 
perde a dimensão criativa, consciente e autodeterminada pelo próprio sujeito, 
uma vez que responde a um fim que não é determinado pelo trabalhador. 
Assim, embora a qualificação teórica, técnica e ética imprima direção à ação, 
o trabalho particular e especializado é parte do trabalho coletivo na sociedade 
capitalista, que é fragmentado, mas combinado, que estabelece finalidades ao 
trabalho assalariado. (TEIXERA. 2010, p.292) 

Esse aporte teórico nos ajuda a entender o trabalho profissional da equipe 

interdisciplinar no Suas e a direção do trabalho social com famílias ou indivíduos, 

dependentes não apenas de seus referenciais teóricos, concepções e visões de mundo, mas 

também da direção dada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, gestor, coordenadores, 

dentre outros, mesmo que isso não exima os profissionais de suas responsabilidades em 

relação ao que é posto em prática, considerando sua relativa autonomia como trabalho 

especializado.  

Em relação ao trabalho profissional nas unidades de prestação de serviços 

socioassistenciais da STDS, o trabalho compreende uma dimensão individual de atendimento, 

orientação e encaminhamentos para a rede, e uma dimensão coletiva, com os grupos de 

sujeitos por segmento ou faixa etária e grupos de famílias, nos quais se delimitam também os 

tipos de procedimentos a serem adotados, as técnicas ou instrumentos possíveis de serem 

utilizados.  
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A própria presença do psicólogo na equipe evidencia que a noção de subjetividade é 

importante, o resgate de histórias de vidas, a reconstrução de significados. Todavia, é preciso 

ter claro que esses processos não são necessariamente terapêuticos, mas modos de abordar os 

problemas e a vida das pessoas não apenas como um objeto, como uma mera expressão da 

questão social, mas com sentido pessoal, individual. Assinalamos ainda, a importância de 

trabalhar a noção subjetiva do direito, principalmente se associada à dimensão objetiva desse, 

como o acesso aos bens, serviços e benefícios, de modo a superar a carência de recursos e 

serviços, e também a subalternidade, especialmente política, de falta de participação, e de 

informação. 

A publicação “Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS” enfatiza a importância do trabalho em equipe e interdisciplinar, compreendendo: 

[...] que o principal objeto de ação da política de assistência social – as 
vulnerabilidades e riscos sociais – não são fatos homogêneos e simples, mas 
complexos e multifacetados, que exigem respostas diversificadas alcançadas por 
meio de ações contextualizadas e para as quais concorrem contribuições construídas 
coletivamente e não apenas por intermédio do envolvimento individualizado de 
técnicos com diferentes formações [...] o trabalho interdisciplinar exige que uma 
equipe multiprofissional supere a abordagem tecnicista, segundo a qual o trabalho de 
profissionais de diferentes áreas é enfocado como uma atribuição específica e 
independente. (BRASIL, 2009, p.64-65). 

Desta maneira, tanto o psicólogo como o assistente social e os demais profissionais são 

considerados técnicos de referência. Isso pressupõe um modo de organização de trabalho 

multidisciplinar, onde os profissionais estão presentes nas diversas atividades, sem perder suas 

especificidades. Visto que todas as etapas de trabalho são oportunidades de se lidar com os 

vínculos, a subjetividade implicada na objetividade das vulnerabilidades e riscos pessoal e 

social, o desejo e a adesão dos usuários nas atividades oferecidas. Assim, todos os 

profissionais, na equipe de referência, atuam em todos os serviços socioassistenciais.  

Em nossa pesquisa avaliativa, realizada por intermédio dos grupos focais e entrevistas, 

não verificamos uma disponibilidade por parte da maioria dos profissionais, em buscar uma 

aproximação e integração de seus saberes. Sendo declarado nos relatos que: 

Não existe trabalho interdisciplinar, existe o acompanhamento individualizado com 
comunicação entre os profissionais em casos emergenciais. (Depoimento de 
trabalhador na entrevista 3). 

Identificamos que trinta e oito profissionais realizam o acompanhamento aos usuários 

de forma específica, individualmente, não havendo reuniões de equipe para estudos de caso 
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com troca ou intercessão dos saberes. 

Seis profissionais de duas unidades de atendimento declararam que até existe a 

proposta de estudo de caso em equipe, mas não é executada. 

Em uma das unidades de prestação de serviços, constatamos que cada usuário tem dois 

prontuários: um com o profissional de saúde e outro no com o profissional do serviço social. 

Onze profissionais realizam acompanhamento específico de cada profissional com 

prontuário único. 

Essa inadequação de como as disciplinas são trabalhadas, de saberes divididos, 

compartimentados não está de acordo com a realidade que é global, as relações entre o todo e 

as partes, impedem a contextualização dos saberes. Essa maneira de isolar os conhecimentos, 

de compartimentá-los, causa a incapacidade de considerar o saber contextualizado e 

globalizado. Enfatiza Morin (2000, p.43): “a inteligência parcelada, compartimentada, 

mecanicista, disjuntiva e reducionista rompe o complexo do mundo em fragmentos disjuntos, 

fraciona os problemas, separa o que está unido, torna unidimensional o multidimensional”. 

Neste cenário, das seis unidades de prestação de serviços pesquisadas, três tem 

iniciativas de ação interdisciplinar. Sendo constatado em uma destas, um trabalho coeso entre 

cinco trabalhadores que desenvolvem acompanhamento específico e em grupo e continuado 

após o desligamento dos usuários. Os depoimentos destacam tanto os procedimentos e ações 

profissionais realizadas como as técnicas e os objetivos que visam a essas ações e serviço:  

Tem iniciativa de trabalho interdiciplinar é realizado de forma sistemática junto às 
famílias com toda a equipe, e não apenas com a pessoa com o direito violado, 
havendo diálogo entre os técnicos, até mais de uma vez por semana, para junto 
discutirem os casos e seus encaminhamentos, embora haja, em algumas situações 
estudos e acompanhamentos específicos (parecer social pelo assistente social, reforço 
escolar pelo pedagogo). Só há desligamento quando se certifica a superação do risco 
e mesmo assim, o acompanhamento continua durante certo tempo por meio de visitas 
domiciliares, por isso não há reincidência. (Depoimento de trabalhador participante 
do grupo focal 5). 

Destacamos, ainda que, na segunda unidade, com iniciativa de ação interdisciplinar, 

vinte e três trabalhadores realizam acompanhamento específico com estudo de caso em equipe 

e quando necessário o usuário é acompanhado pelo assistente social e psicólogo. Sendo 

relatado no depoimento, quando questionados sobre a forma de acompanhamento aos 

usuários: 
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Multidisciplinar e interdisciplinar- atendimento e estudos de casos em equipe, mas o 
serviço social é o carro chefe. (Depoimento de trabalhador na entrevista 9). 

 

Assim, o trabalho realizado pelos trabalhadores de nível superior no Suas, requer 

abordagens das profissões que devem somar-se com o intuito de assegurar uma intervenção 

interdisciplinar capaz de responder a demandas individuais e coletivas, com vistas a defender 

a construção de uma sociedade livre da violência e exploração de classe, gênero, etnia e 

orientação sexual.  

Ao integrar a equipe dos (as) trabalhadores (as) no âmbito da política de assistência 

social, os (as) profissionais podem contribuir para criar ações coletivas de enfrentamento a 

essas situações, com vistas a reafirmar um projeto ético e sócio-político de uma nova 

sociedade que assegure a divisão equitativa da riqueza socialmente produzida. 

Dessa forma, o trabalho interdisciplinar em equipe deve ser orientado pela perspectiva 

de totalidade, com vistas a situar o indivíduo nas relações sociais que têm papel determinante 

nas suas condições de vida, de modo a não responsabilizá-lo pela sua condição 

socioeconômica. 

Em virtude dos desafios impostos na atuação interdisciplinar na política de assistência 

social no contexto da STDS, considera-se importante a criação de espaços, no ambiente de 

trabalho, que possibilitem a discussão e reflexão dos referenciais teóricos e metodológicos que 

subsidiam o trabalho profissional e propiciem avanços efetivos, considerando as 

especificidades das demandas, das equipes e dos (as) usuários (as). 

5.8 Valorização dos trabalhadores como desafio na gestão do trabalho no Suas 

O trabalho socioassistencial deve responder técnica e politicamente às contradições da 

sociedade capitalista decorrentes do processo da mundialização do capital nos últimos trinta 

anos. Assim, o trabalho na assistência social possui indiscutível relevância pública, por 

compor o conjunto das conquistas no campo dos direitos e potencializa condições objetivas de 

negar sua naturalização destas contradições, fortalecendo processos democráticos pelo 

protagonismo individual e coletivo. 

O cenário de precarização do trabalho no âmbito da política pública de assistência 

social e os avanços recentes que sinalizam o compromisso coletivo pela organização da gestão 

do trabalho, em seus mecanismos regulatórios, configuram uma conjuntura favorável à 
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qualificação do trabalho e dos serviços. Tal qualificação depende da implementação de 

políticas de valorização do trabalho no Suas e dos seus trabalhadores, em conformidade com 

as diretivas e princípios estabelecidos.  

Desta maneira, antes de pensarmos nas possibilidades de valorização dos profissionais 

da assistência social, é necessário nos posicionarmos no que se refere à classificação destes. 

No senso comum, os trabalhadores da assistência social são somente profissionais assistentes 

sociais. Sabemos, porém, que o olhar socioassistencial, segundo a própria NOB/RH-Suas, 

deve ser interdisciplinar, o que significa a atuação além do assistente social, do psicólogo, do 

assessor jurídico, do educador social, dos administradores e de outros profissionais 

estabelecidos na resolução de nº 17/2011 do CNAS. 

No que se refere à valorização dos trabalhadores do Suas no âmbito STDS, 

apresentamos algumas considerações: 

Primeiro, a realização de concursos públicos específicos para a assistência social: Para 

tanto, num primeiro momento, se faz necessária à organização dos cargos nos Planos de 

Cargos e Salários de cada esfera de governo, contemplando a existência de cargos específicos 

para a pasta de Assistência Social. A partir disto, devem ser realizados concursos públicos 

específicos para esses cargos.  

A necessidade do certame se justifica com tal caracterização, levando em consideração 

o atendimento que será prestado nos órgãos públicos de assistência social, seja na gestão ou 

nas unidades prestadoras dos serviços. A disponibilidade de servidores públicos de carreira 

traz estabilidade e fortalece os vínculos identitários com o trabalho e seus usuários. 

Segundo, a garantia de direitos trabalhistas por meio da adoção do PCCS, 

contemplando os cargos específicos para a assistência social, salários compatíveis com o 

trabalho desenvolvido e devem ser resguardados os direitos trabalhistas, sobretudo o direito às 

férias, mesmo na condição de contratados. 

Trata-se de uma questão de respeito ao ser humano que se sustenta de seu trabalho, 

bem como uma questão de saúde pública, uma vez que estes profissionais atendem as piores 

situações de riscos sociais existentes na sociedade, razão pela qual necessitam de um período 

de descanso com recursos financeiros para tal, como todos os demais trabalhadores. 

Terceiro a atuação interdisciplinar, segundo a NOB-RH/Suas indica que o atendimento 
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socioassistencial ocorra com a participação de uma equipe de profissionais. É necessário que 

essa equipe exista nos equipamentos da assistência social, cada qual com sua formação, 

levando em consideração que as vulnerabilidades sociais existentes devem ser sanadas por 

diversos olhares, seja no amparo legal, no apoio à disponibilidade de serviços e benefícios, na 

proposta pedagógica, bem como no atendimento psicossocial. 

Portanto, a atuação interdisciplinar deve oportunizar espaços dialógicos, inovadores, 

coletivos, capazes de explicitar éticas que objetivam a liberdade de fazer escolhas críticas 

entre alternativas, reconhecendo a vida cotidiana como espaço de realização de mediações 

entre demandas, interesses, necessidades, com respostas técnico-políticas consistentes e 

alicerçadas por princípios democráticos. 

Em quarto lugar, destacamos a importância da capacitação continuada dos 

trabalhadores. As bases para a formação continuada na assistência social devem oferecer 

condições para a superação histórica de práticas patrimonialistas tradicionais e conservadoras, 

num movimento que impulsione mediações técnicas e ético-políticas orientadas por princípios 

condizentes com os objetivos democráticos do Suas, na relação entre formação profissional e 

exercício profissional. 

Neste cenário, a análise de conteúdo dos dados sistematizados na pesquisa de campo 

por meio dos questionários, ilustrado no gráfico 13, evidenciou que dos sessenta e quatro 

trabalhadores investigados, apenas 14 ou 22% sentem-se valorizados. Ressaltamos que este 

contingente está lotado na sede administrativa. Os motivos alegados foram: oportunidade de 

crescimento interno; incentiva os funcionários; oportunidades de capacitação; permite a 

realização de cursos externos e a forma de gestão humana e idealizadora. 

Por outro lado, trinta e cinco trabalhadores, ou seja, 55% responderam que não se 

sentem valorizados devido à inexistência de política de valorização dos recursos humanos, os 

baixos salários, a falta de PCCS, a não existência de vínculo dos terceirizados com a STDS, a 

não realização ou poucas capacitações, a falta de autonomia, a falta de diálogo dos gestores 

com os funcionários, os superiores não respondem as solicitações dos funcionários, o vínculo 

trabalhista precário e por fim que a STDS não cuida dos trabalhadores como pessoa. 

Quatro trabalhadores responderam que se sentem parcialmente valorizados e onze não 

responderam. 
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Gráfico 13 – Valorização dos trabalhadores pela STDS 

                    
 
Fonte: Sistematização dos dados coletados na pesquisa de campo no ano de 2013 
 

Para sentirem-se valorizados pela gestão da STDS, esses trabalhadores apresentaram as 

sugestões explicitadas na tabela 14, dentre as quais destacamos: a melhoria salarial, a 

capacitação e formação dos funcionários e o concurso público. 

Tabela 14 - Sugestões para uma gestão de valorização dos trabalhadores 
Sugestão Nº de referências feitas pelo sujeito 

Melhoria salarial 28 
Capacitação e formação dos funcionários 24 
Concurso público 19 
Implantação de política de valorização dos 
trabalhadores 

11 

Aproximação (mais diálogo) com gestão 10 
PCCS 09 
Gestão democrática e participativa 09 
Melhoria das condições de trabalho 08 
Melhoria da infraestrutura das unidades 07 
Gratificação por risco de vida 05 
Implantar setor para cuidar dos trabalhadores 04 
Não responderam 04 

FONTE: Sistematização dos dados coletados na pesquisa de campo no ano de 2013 
 

Nas reuniões dos grupos focais, 100% dos pesquisados, declararam que não há política 

de valorização dos trabalhadores na STDS, expressando nos seguintes relatos: 

A STDS não valoriza seus trabalhadores, não reconhece o bom trabalho que 
desenvolvemos e paga mal.(Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 

14; 22%

35; 55%

4; 6%

11; 17%

Sim

Não

Parcia lmente

Não responderam



177 
 

8) 
 
Às vezes ensaia valorizar os trabalhadores, ex. cursos de especialização, a gente se 
inscreve, mas não passa. Os critérios de seleção são vagos (só diz que é currículo e 
entrevista, mas não diz os critérios que serão analisados) além do que, estamos em 
desvantagem curricular com as pessoas da “corte”, por isso só eles são aprovados. 
(Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 2). 
 
É difícil valorizar os servidores quando se tem gestor que não tem conhecimento da 
área e nem procura conhecer o funcionamento dos serviços diretamente nas unidades 
de atendimento. (Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 3) 
 
Cada vez mais falta uma valorização do nosso trabalho social, enquanto técnico e 
público, vem piorando. A gente é mais elogiada fora que dentro da secretaria. 
(Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 9) 
 
Sou valorizada fora do trabalho (externamente) pela função que exerço mais não pela 
STDS. (Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 5) 
 
Não valorizam nem a política, pois não colocam o nome na denominação da 
secretaria, parece que nós trabalhadores da STDS nem existimos, [...] diferente da 
saúde e da educação, segurança pública. O governador não fala nem na nossa política 
no seu discurso. (Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 5) 
 
Já houve um período em que fomos mais valorizados, hoje temos mais é cobrança. 
Não existe mais reunião técnica. As reuniões são apenas para determinações e 
cobrança de relatórios e denúncias que chegam à STDS. (Depoimento de trabalhador 
participante do grupo focal 5) 
 
Sinto-me feliz com o trabalho que realizo, porque gosto do que faço. Porém não me 
sinto valorizada. Sei que o trabalho que realizo é necessário, mas não tem a 
valorização do mesmo nível da necessidade. (Depoimento de trabalhador participante 
do grupo focal 6) 
 
Feliz por trabalhar aqui. A STDS é minha segunda casa. Não consigo tirar a STDS da 
minha história profissional. Mas ao mesmo tempo sinto-me desvalorizada e perpassa 
pela questão financeira. (Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 1) 
 
Sinto-me mal remunerada, desvalorizada e, muitas vezes impotente no sentido de 
rede de serviços (incompletude institucional). (Depoimento de trabalhador 
participante do grupo focal 2) 
 
Desvalorizada, não existe programa ou serviço de apoio ao trabalhador que lida com 
pessoas em situação de risco pessoal e social, muitas vezes com distúrbios 
emocionais, ou um serviço que escute o trabalhador [...]. Só se sentem bem por ter 
feito um trabalho bom e ter sido útil no trabalho social junto ao usuário. Não há 
reconhecimento por par da STDS. (Depoimento de trabalhador participante do grupo 
focal 1) 
 
 Se o servidor se sente desvalorizado, imagina nós terceirizados. (Depoimento de 
trabalhador participante do grupo focal 7) 
 
Não há uma política de valorização, Principalmente em relação ao trabalho social 
desenvolvido. (Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 4) 

 

Estes depoimentos são bastante significativos e, devem ser analisados e avaliados de 

forma a contribuir para a transformação dessa realidade, constatada nesta pesquisa, 
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especialmente no que concerne a forma pouco transparente e democrática de acesso a cursos e 

capacitações, bem como ao termo “corte” utilizado, reincidentemente, pelos trabalhadores das 

unidades de prestação de serviços, ao se referir a sede administrativa da STDS. Em verdade, 

estas falas, reforçam a continuidade do patrimonialismo, em pleno século XXI, em um órgão 

público estatal, responsável pela coordenação e execução de políticas públicas. Este fato nos 

reporta ao período colonial, onde o Brasil se encontrava apenas em condição de patrimônio da 

coroa portuguesa, que conforme destaca Faoro (2001, p. 204), em Os Donos do Poder que “o 

esquema vertical na administração pública colonial traçada na seguinte ordem descendente: 

rei, o governador geral (vice-rei), os capitães (capitanias) e as autoridades municipais.” (grifo 

nosso). 

Desta forma, objetivando a melhoria nas relações institucionais para valorização dos 

trabalhadores do Suas, nos grupos focais foram registradas sugestões que priorizam 

especialmente, de acordo com a tabela 15, a capacitação, melhoria salarial PCCS seguida de 

concurso público e aproximação (mais diálogo) da gestão com os trabalhadores das unidades 

de prestação de serviços. Portanto, não difere das sugestões apresentadas pelos trabalhadores 

que responderam aos questionários. 

 
Tabela 15 - Sugestões para uma gestão de valorização dos trabalhadores 

Sugestão Nº de referências feitas pelo sujeito 
Capacitação e formação dos funcionários 81 
Melhoria salarial 73 
PCCS 60 
Concurso público 60 
Aproximação (mais diálogo) da gestão para 
melhor conhecimento do trabalho 

56 

Melhoria da infraestrutura das unidades 36 
Implantar setor para cuidar dos trabalhadores 36 
Melhoria dos equipamentos em quantidade e 
qualidade 

27 

Gratificação por risco de vida 11 
Ampliação da equipe de trabalho 05 

FONTE: Sistematização dos dados coletados na pesquisa de campo no ano de 2013 
 

Concluímos, assinalando que, embora, por um lado, a NOB-RH/Suas seja um 

importante instrumento para a consolidação do Suas e a estruturação da gestão do trabalho 

com vistas à valorização dos seus trabalhadores, estabelecendo regras da relação dos gestores 

com os trabalhadores, visando à qualificação da oferta dos serviços e o desenvolvimento da 

capacidade de gestão, por meio de temas essenciais como realização e admissão por concursos 
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públicos, remuneração condigna, redução de jornada de trabalho, condições éticas e técnicas, 

equipes de referência na gestão e nos serviços, saúde do trabalhador, segurança no trabalho, 

adequação ou construção de PCCS, adequação da formação profissional às necessidades da 

política pública e a implementação de uma política de capacitação e educação permanente. 

Por outro lado, no enfrentamento do desafio de valorizar os trabalhadores, uma questão 

fundamental que nos interpela está relacionada às reais possibilidades do ente federado 

estadual, no caso a STDS, cumprir suas atribuições em relação à gestão do trabalho no Suas 

estabelecidas na NOB-RH/Suas e, em especial, garantir o fim da precarização das relações 

trabalhistas por meio da profissionalização da assistência social, educação permanente e 

formação continuada dos trabalhadores do Suas, bem como as formas de acesso desses 

trabalhadores ao serviço público e as possibilidades e desafios da instituição dos PCCC frente 

à conjuntura da reestruturação produtiva e institucional em curso no Brasil e, especificamente, 

no Ceará.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

Ao finalizarmos esta dissertação, gostaríamos de expressar os sentimentos que 

tivemos durante a experiência da pesquisa avaliativa em relação à situação de 

precarização dos trabalhadores do Suas no âmbito da STDS, especialmente em relação 

àqueles que prestam serviços nas unidade de atendimento. 

Inicialmente, torna-se relevante descrever a importância do MAPP no 

desvendamento das questões que nos afligiam enquanto trabalhadora do Suas na STDS, 

especialmente no que se refere à figura do “colaborador”, a ausência de concurso 

público no período pós-Constituição de 1988 e a continuidade de práticas 

patrimonialista no serviço público. 

Desta forma, a pesquisa bibliográfica, bem como as aulas ministradas pelos 

professores, foram de grande relevância à medida que nos proporcionou entender 

questões do mundo do trabalho, onde estamos inseridas, como consequência do 

processo de reestruturação produtiva do trabalho, decorrente das transformações do 

capitalismo contemporâneo, especificamente no Brasil dos últimos trinta anos. 

A pesquisa documental deu-nos a visão do Brasil que possibilitou articular com 

a pesquisa de campo, comparando com o estado do Ceará, triangulando os dados 

coletados com a pesquisa bibliográfica e de campo para avaliar qualitativamente. 

A pesquisa de campo revelou grandes surpresas, principalmente no que concerne 

à precarização existencial, à educação permanente dos trabalhadores das unidades de 

prestação de serviços, às condições de trabalho e a interdisciplinaridade no 

acompanhamento aos usuários. 

Enquanto trabalhadora do Suas, tínhamos consciência da intensificação do 

trabalho na STDS, tendo em vista a redução do quadro de pessoal em algumas áreas 

estratégicas. No entanto, desconhecíamos a precarização existencial identificada pelos 

relatos de transtornos emocionais, causados por assédio moral e os desestímulos de 

servidores comprometidos com o enfrentamento às situações de violação de direitos. 
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Foi uma descoberta que nos deixou perplexas, considerando ser este um universo 

familiar em que atuamos como gestora ao longo de décadas. 

Desconhecíamos, ainda, a ausência ou o baixo investimento em capacitações 

continuadas para os trabalhadores estaduais que executam diretamente os serviços 

socioassistenciais, haja vista que o investimento na educação permanente nos 

trabalhadores de âmbito municipal no Ceará é relevante. Chamou-nos atenção, 

sinalizando pontos de tensão, às precárias condições de trabalho de algumas unidades de 

atendimento e, no que tange a interdisciplinaridade, o uso de prontuários específicos de 

cada profissional em relação ao mesmo usuário, não havendo diálogo entre os membros 

da equipe técnica no acompanhamento de diferentes situações.  

Por outro lado, foi motivo de satisfação a surpresa de identificar iniciativas 

avançadas de ação interdisciplinar em três unidades de atendimento, bem como a 

continuidade do acompanhamento familiar em domicílio aos usuários após o 

desligamento, pela equipe de trabalhadores em uma das unidades pesquisadas.  

Por ocasião das reuniões dos grupos focais, embora o questionamento sobre a 

importância desta avaliação não estivesse presente, vários depoimentos foram emitidos 

a este respeito, dentre os quais se torna importante descrever: 

A área que se ganha menos é a social. Se forem ter cortes, acontece primeiro 
nessa área. Daí a importância dessa pesquisa para mostrar o diferencial destes 
profissionais. (Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 9). 
 
É a primeira vez que vemos preocupação com os trabalhadores, no sentido de 
realizar um estudo sobre a nossa situação. Esperamos que os resultados sejam 
apresentados para nós e para os gestores com vistas a sensibilizá-los. 
(Depoimento de trabalhador participante do grupo focal 1). 
 
Vai mexer com os gestores, com a área de recursos humanos. A STDS já tem 
ótimos gestores, inclusive assistentes sociais, mas chega aos recursos 
humanos, não há investimento. Tem que movimentar os sindicatos, 
associações de classes e, este trabalho vai servir para subsidiar estes 
movimentos de trabalhadores. (Depoimento de trabalhador participante do 
grupo focal 2). 

Neste cenário, percebemos a relevância do MAPP em nosso processo de 

crescimento profissional, uma vez que, dentre os aspectos já estão citados 

anteriormente, viabilizou a adoção de uma metodologia de pesquisa científica avaliativa 

que nos possibilitou, tendo em vista o nosso alto grau de envolvimento com o objeto de 

estudo, realizar o estranhamento ao trabalho necessário a pesquisa de modo a buscar 
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evitar o viés nos percursos da avaliação. 

Assim, a avaliação em processo que realizamos nas dimensões compreensiva, 

contextualizada, participativa e multidimensional de forma articulada com os três tipos 

de pesquisa bibliográfica, documental e de campo, foi muito importante e nos abriram 

os horizontes e certamente trouxe e continuará a trazer consequências na nossa prática 

profissional na busca incessante da transformação da realidade hoje vivenciada pelos 

trabalhadores do Suas. Para tanto, precisamos utilizar, não só da triangulação de 

métodos dos dados de campo, mas também, dos dados levantados na bibliografia e nos 

documentos pesquisados. 

As transformações ocorridas a partir das redefinições da economia, nos marcos 

do neoliberalismo, desde o final dos anos 1980, e com intensificação a partir dos anos 

1990, marcou um processo de abertura da economia brasileira que contou com políticas 

de privatizações e austeridade fiscal de modo complementar a fim de conciliar a lógica 

do capital com a globalização econômica e financeira. Com isso, os setores industriais 

adotaram programas de reestruturação como a terceirização, tendo como objetivo a 

redefinição de estratégias de competição com o fim da expansão no mercado. 

Esta configuração estrutural do capitalismo se insere nas economias dependentes 

latino-americana e, consequentemente, brasileira, onde a maioria da população 

economicamente ativa, composta não apenas por trabalhadores de baixa escolaridade, 

mas também os de nível superior e com pós-graduação, depara-se com as múltiplas 

faces da precarização, sem direitos trabalhistas conquistados e, hoje, desmontados. 

A nossa pesquisa avaliativa mostrou que esta nova configuração do trabalho não 

se reserva apenas ao setor privado, mas adentra ao serviço público num processo de 

reestruturação institucional do trabalho, afetando diretamente os trabalhadores sociais. 

Este processo vem incidindo predominantemente de duas formas: na própria 

precarização contratual alinhada às condições de trabalho, afetando a vida cotidiana do 

contingente de trabalhadores; na precarização existencial com impacto na saúde e na 

qualidade de vida dos trabalhadores. 

Desta maneira, o enfrentamento a essa nova morfologia social do trabalho exige 

associar uma resistência ao rebaixamento das funções e salários, bem como à 

sobrecarga e desvios funcionais, com a sólida construção política e teórica. Este 

processo, de acordo com Silveira, depende, sobretudo: 
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[...] da afirmação do projeto político construído na assistência social, projeto 
este que supera interesses corporativistas e impulsiona uma reforma 
intelectual e moral na área, sem espaço para o conformismo, a naturalização 
da desigualdade e a banalização da vida. Uma reforma ampla destinada a 
alargar o Estado em resposta aos interesses legítimos e históricos dos 
usuários e dos trabalhadores, transformando o presente sempre rico de 
possibilidades de um novo tempo histórico. (SILVEIRA, 2011, p.34). 

 
Nesta perspectiva, torna-se de fundamental importância a educação permanente 

em sua dimensão ético-política e técnico-operativa, haja vista que nenhum trabalhador 

social será valorizado atuando com senso comum, voluntarismo e práticas 

subalternizadoras, improvisadas e esvaziadas de conteúdo crítico transformador.  

O processo de educação permanente deve contribuir também para o 

fortalecimento da interdisciplinaridade na prática socioassistencial, sem a perda das 

especificidades das profissões do Suas e, assim, contribuir na construção do processo 

identitário dos trabalhadores protagonistas do Suas. 

Certamente esta estratégia da formação e capacitação permanente possibilitará 

maiores oportunidades de conquistas, especialmente, fundamentada na real legitimidade 

insubstituível do saber transformador dos trabalhadores sociais.  

Finalmente, apresentamos algumas sugestões, identificadas na pesquisa, para os 

trabalhadores e gestores da STDS, com base nos parâmetros formais, consensuados em 

nível nacional e estadual e, em parâmetros que ultrapassam os formais, de modo a 

desenvolver uma gestão voltada para a valorização dos profissionais que se 

caracterizam como atores principais no cumprimento da missão da STDS. Ressaltamos 

que muitas destas sugestões são possíveis de serem realizadas, pois independem de 

negociações políticas com o governo do Estado. Salientamos que, algumas dessas 

sugestões já foram iniciadas durante o período da pesquisa de campo: 

 Elaboração e implantação de uma política de recursos humanos, voltada para a 

“desprecarização” dos vínculos de trabalho no Suas, com o fim da terceirização 

e ampliação do quadro de servidores permanentes, considerando as funções de 

gestão do Suas, dos serviços e das demandas dos territórios;  

 Elaboração de uma agenda com cronograma de capacitação sistemática dos 

trabalhadores que executam os serviços socioassistenciais; 
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 Investimento na gestão dos serviços socioassistenciais por meio da adequação 

das condições de trabalho apresentadas no terceiro segmento desta dissertação; 

 Investimento na qualificação dos serviços, resultando em ampliação dos direitos 

sociais e do trabalho, 

 Implementação da mesa de negociação já existente, com acompanhamento da 

efetivação dos princípios e das diretrizes nacionais; 

 Instituição dos PCCS do Suas, com a estruturação de carreiras, definição de 

funções, perfis e formação adequados, considerando as funções de gestão, as 

aquisições sociais a serem geradas e os resultados objetivos, para qualificação 

dos serviços; 

 Implantação de um setor para cuidar dos trabalhadores que atuam diretamente 

com os usuários, garantindo-lhes o necessário apoio psicossocial para lidar com 

situações-limite; 

 Atualização do valor da gratificação por risco de vida dos trabalhadores, de 

acordo com o percentual da unidade de prestação de serviços onde 

desempenham suas atribuições profissionais. 

Concluímos esta dissertação, enfatizando que, no contexto paradoxal entre a 

reestruturação institucional do trabalho e a gestão do trabalho no Suas, embora ocorra a 

minimização da NOB-RH/Suas, é nesse período de 2004 a 2013, que se percebem os 

maiores avanços normativos da política de assistência social. Assim, no enfrentamento 

dessa contradição entre os avanços do Suas e a precarização do trabalho, identifica-se, 

mais uma vez, os profissionais da área como sujeitos ativos, com a presença de diversos 

atores envolvidos na luta pela conquista dos artigos 203 e 204 da CF 1988 e pela Loas, 

que a partir do governo Lula, passaram a desenvolver suas atividades profissionais no 

MDS, possibilitando, a consolidação dos avanços normativos e a continuidade desse 

processo na aprovação de estratégias, nas instâncias nacionais de deliberação e 

pactuação, para viabilizar a NOB-RH/Suas com a finalidade de valorizar os 

trabalhadores do Suas.   
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APÊNDICE I - Roteiro de reunião no grupo focal com os trabalhadores de nível 

superior do Suas na STDS 

ROTEIRO DE REUNIÃO NO GRUPO DE FOCAL COM OS 

TRABALHADORES DE NÍVEL SUPERIOR DO SUAS NA STDS 

UNIDADE:___________________________________________________________ 

Nº de trabalhadores da Unidade:___________________________________________ 

Nº de trabalhadores presentes:_____________________________________________ 

Nº de trabalhadores por formação: _________________________________________ 

Qual a forma de seu acesso ao serviço público? 

1. Como você se vê, se percebe e se sente enquanto trabalhador da STDS? 

2. Como a STDS vem atuando em relação aos trabalhadores do Suas? 

3. Existe uma política de valorização dos trabalhadores na STDS? 

4. Qual a melhor forma de gestão da STDS para valorizar seus trabalhadores? 

5. Qual a forma de acompanhamento às família/usuário? 
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APÊNDICE II - Roteiro de questionário aplicado aos trabalhadores de nível 

superior do Suas na STDS 

ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO APLICADO AOS TRABALHADORES DE 

NÍVEL SUPERIOR DO SUAS NA STDS 

Sexo________________________________ Idade___________________________ 

Unidade de Lotação:______________________________________________________ 

Objetivo da Unidade de atendimento_________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Usuários dos serviços da unidade de atendimento 

Profissão: ______________________________________________________________ 

Função que exerce_______________________________________________________ 

Principal atribuição_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Forma de acesso ao serviço público: CONCURSO ( ) SELEÇÃO INTERNA ( )  

INDICAÇÃO ( ) SELEÇÃO EXTERNA ( ) OUTROS( ) 

Especifique_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Tipo de Vínculo trabalhista: CLT ( ) ESTATUTÁRIO ( ) CONTRATO POR TEMPO 

INDETERMINADO COM A STDS ( ) CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 

VIA TERCEIRIZAÇÃO – CONVÊNIO ( ) CONTRATO POR TEMPO 

INDETERMINADO VIA TERCEIRIZAÇÃO- EMPRESA ( ) SOMENTE CARGO 

COMISSIONADO ( ) OUTROS ( ) 

especifique_____________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Valor da Remuneração (salário) BRUTO R$__________________ LÍQUIDO 

R$___________________________________________________________________ 

Tem acesso a Plano de Cargos Carreira e Salários? SIM ( ) NÃO ( ) 

Direitos Trabalhistas a que tem acesso oficialmente FÉRIAS REMUNERADA( ) 13º 

SALÁRIO ( ) LICENÇAS ( ) RISCO DE VIDA ( ) OUTROS ( )  

Especifique_____________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Qual a sua trajetória na STDS? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Das políticas públicas coordenadas pela STDS com qual você se identifica? Por quê? 

Você conhece os principais instrumentos legais da política pública em que atua? Cite-as 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Como a STDS tem contribuído para sua identificação com esta política pública?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Como você tem contribuído como trabalhador(a) para essa identificação? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

De quais cursos, oficinas ou seminários de capacitação ofertados pela STDS que você 

participou (cite os temas dos cursos). 

______________________________________________________________________ 
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Quais os de cursos, oficinas ou seminários de capacitação que você participou 

independente da STDS? (cite os temas dos cursos). 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Como essas capacitações têm contribuído para a sua atuação profissional? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Quais as condições objetivas de trabalho que existem nesta unidade? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Quais as condições objetivas de trabalho que precisam melhorar ou serem implantadas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Em sua opinião, a STDS valoriza seus trabalhadores? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Qual a melhor forma de gestão da STDS para valorizar seus trabalhadores? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Fortaleza, de maio de 2013 
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APÊNDICE III - Roteiro de entrevista aplicada aos trabalhadores de nível 

superior do Suas na STDS 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADA AOS TRABALHADORES DE NÍVEL 

SUPERIOS DO SUAS NA STDS 

I.  IDENTIFICAÇÃO GERAL 

a) Idade 

b) Formação Profissional: Graduação e Pos-Graduação 

c) Anos de trabalho na STDS 

d) Percursos de vínculo trabalhista 

e) Salário 

f) Capacitações realizadas ofertadas pela STDS 

g) Capacitações realizadas por iniciativa própria 

II. CONHECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS 

a) Fale a respeito da política pública em que você atua, ou seja, a política de 

assistência social. 

b) Como você vê essa política? 

c) Quais os instrumentos normativos (documentos e legislações da política 

de assistência social que você utiliza no seu cotidiano? 

d) Que mudanças você identifica na política de assistência social nos 

últimos anos? 

III. EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

 Fale do seu trabalho dentro da equipe que você faz parte 
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 Como você avalia as condições de trabalho na sua Unidade ou na STDS 

como instituição? 

 Como você se sente em relação ao trabalho que realiza? 

 Como você vê a relação entre a gestão da STDS e as Unidades de 

prestação de serviços? 

 Como você se sente na condição de funcionário da STDS? 

 Como você avalia a sua jornada de trabalho na STDS? 

 Quanto tempo do seu dia você dedica a STDS? 

 Você tem outra atividade profissional? Ou outras formas de trabalho para 

complementar a renda? 

IV. COTIDIANO 

 Como você se desloca para o trabalho? 

 Você tem plano de saúde? Quando você ou a sua família necessitam de 

atendimento de saúde, qual é a forma de assistência que recorrem? 

 Como é o seu tempo de lazer? O que você costuma fazer? 

 Que jornais e revistas costuma ler? 

 A quais programas de TV assiste? Você tem acesso a TV por assinatura? 

 Quais os seus planos para o futuro? 
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ANEXO I - Estrutura organizacional do órgão gestor estadual  

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO ÓRGÃO GESTOR ESTADUAL 

 ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO SUPERIOR E DE PACTUAÇÃO 

 Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA); 

 Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS); e 

 Conselho Estadual do Idoso (CEDI) – Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 

 DIREÇÃO SUPERIOR 

 Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social; e 

 Secretário Adjunto do Trabalho e Desenvolvimento Social. 

3. GERÊNCIA SUPERIOR 

 Secretaria Executiva. 

4. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 

o Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; 

o Assessoria Jurídica; 

o Assessoria de Comunicação; e 

o Ouvidoria. 

5. ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA 

1. Coordenadoria de Proteção Social Básica e Segurança Alimentar e Nutricional; 

1. Célula de Diversidade e Acessibilidade; 

2. Célula de Proteção Social Básica; 

1.1.Núcleo de Ações Socioassistenciais de Proteção Social Básica; 



205 
 

1.2.Núcleo de Gestão de Benefícios Socioassistenciais e 

Transferência de Renda; 

1. Célula de Segurança Alimentar e Nutricional; 

1.1.Núcleo de Gestão de SAN; 

1.2.Núcleo de Programas e Projetos; 

2. Coordenadoria de Proteção Social Especial; 

1. Célula de Atenção às Medidas Socioeducativas; 

2. Célula de Atenção à Média Complexidade; 

3. Célula de Atenção à Alta Complexidade; e 

3.1.Núcleo de Assessoramento e Acolhimento. 

6. ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL 

1. Coordenadoria de Administração e Finanças; 

1. Célula de Gestão de Pessoas; 

1.1.Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas; 

1.2.Núcleo de Suprimento e Remuneração de Pessoas; 

2. Célula de Administração; 

2.1.Núcleo de Patrimônio; 

2.2.Núcleo de Transportes; 

2.3.Núcleo de Compras; 

2.4.Núcleo de Almoxarifado; 

2.5.Núcleo de Engenharia; 

3. Célula de Tecnologia de Informação; 
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3.1.Núcleo de Suporte; 

4. Célula de Finanças e Contabilidade; 

4.1.Núcleo de Finanças; 

4.2.Núcleo de Contabilidade; e 

4.3.Núcleo de Convênios e Prestação de Contas. 

Principais Atribuições das Áreas e das Coordenadorias Diretamente Vinculadas ao Suas,  

À Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional compete, 

prioritariamente: 

I. promover e coordenar, anualmente, o planejamento estratégico da Secretaria; 

II. coordenar a elaboração e o acompanhamento e avaliação do Plano Plurianual 

(PPA), Plano Operativo Anual (POA), em consonância com a Secretaria de 

Planejamento e Gestão; 

III. coordenar e consolidar a elaboração do orçamento da STDS em parceria com a 

Coordenadoria de Administração e Finanças; 

IV. propor, articular e coordenar a realização de estudos e pesquisas para formulação 

de políticas sociais na área de atuação da STDS; 

V. participar das comissões e câmaras técnicas dos conselhos vinculados à STDS e 

da Comissão Intergestores Bipartite – CIB; 

VI. coordenar a definição dos indicadores de avaliação e monitoramento no Suas;  

VII. coordenar a execução do processo de avaliação e monitoramento no Suas, 

elaborando relatórios gerenciais; 

VIII. implantar e implementar o sistema de monitoramento e avaliação das Políticas 

da Assistência Social, da Segurança Alimentar e Nutricional e Trabalho, 

Emprego e Renda; 
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IX. produzir informações territorializadas das situações de vulnerabilidade e de risco 

pessoal e social que incidem sobre os usuários da Política de Assistência Social; 

X. cadastrar e emitir atestado de funcionamento das entidades sociais sem fins 

lucrativos e manter atualizado o banco de dados das entidades sociais; 

XI. prestar assessoramento técnico e jurídico às entidades sociais; 

XII. promover atividades de capacitação para aperfeiçoamento da gestão; 

XIII. assessorar a implantação do Sistema Municipal de Assistência Social; 

XIV. promover, subsidiar, assessorar e capacitar gestores, equipes técnicas das 

Secretarias Municipais de Assistência social ou órgãos congêneres, Conselhos 

Municipais e Rede Socioassistencial na implementação da Política de 

Assistência Social e na gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; 

XV. articular, em âmbito municipal, os vários programas estaduais governamentais 

na área social, promovendo o fortalecimento da intersetorialidade; 

XVI. organizar e estruturar consórcios municipais para o desenvolvimento conjunto 

de ações de Proteção Social Especial de média e alta complexidade; 

XVII. assessorar equipes municipais e estadual na realização de eventos, fóruns, 

conferências municipais, regionais e estaduais das políticas da área social; 

XVIII. fomentar a articulação entre as Políticas do Trabalho, da Assistência Social e da 

Segurança Alimentar e Nutricional; 

XX. acompanhar e avaliar a implementação do Suas; 

XXI. regular a prestação de serviços socioassistenciais e as relações entre Estado, 

Municípios, entidades e ONG's; 

XXI. formular os instrumentos de regulamentação da Política Estadual de Assistência 

Social; 

XXII. apoiar e fomentar os instrumentos de gestão participativa; 

XXIII. coordenar a formulação de critérios de partilha de recursos para os municípios; 



208 
 

XXIV. estabelecer diretrizes para participação do Estado e Municípios no 

financiamento dos serviços, programas, projetos e benefícios; 

XXV. articular a implementação do cadastro estadual de entidades de assistência social 

e de programas e serviços de entidades sociais que realizam ações assistenciais; 

XXVI. propor e subsidiar a realização de estudos e pesquisas necessárias ao processo de 

planejamento, implementação e normalização da Política Estadual de 

Assistência Social; 

XXVII. articular a definição e implementação de processos de Inteligência Competitiva 

visando à coleta, análise e síntese de informações estratégicas para apoiar o 

planejamento e tomada de decisão, de modo a ampliar os níveis de 

desenvolvimento e competitividade da STDS e 

XXVIII. exercer outras atividades correlatas. 

À Ouvidoria compete: 

I. funcionar como um canal permanente de acesso, comunicação rápida e eficiente 

entre o poder público e o cidadão-usuário; 

II. receber, analisar e apurar as manifestações dos usuários do serviço público que 

lhe forem dirigidas ou colhidas em veículo de comunicação formal e informal, 

notificando os órgãos/setores envolvidos para os esclarecimentos necessários;  

III. manter o Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social informado por meio 

de relatórios circunstanciados e 

IV. manter a Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral, gestora do Sistema de 

Ouvidoria, informada das atividades, programas e dificuldades. 

Os órgãos de execução programática têm como funções principais: 

À Coordenadoria de Proteção Social Básica e Segurança Alimentar e Nutricional 

compete: 

I. coordenar a implementação da Política de Assistência Social no âmbito da 

Proteção Social Básica e da Política de Segurança Alimentar e Nutricional; 
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II. assessorar as instâncias superiores, coordenadorias e assessorias no 

planejamento, execução e monitoramento das ações; 

III. coordenar, acompanhar e avaliar as ações da rede socioassistencial; 

IV. elaborar, em conjunto com as demais unidades, a padronização e regulação dos 

serviços, benefícios e programas; 

V. apoiar tecnicamente o funcionamento de instâncias de pactuação, deliberação e 

de controle social, vinculadas às Políticas de Assistência Social e de Segurança 

Alimentar e Nutricional; 

VI. propor estudos e pesquisas que subsidiem a Proteção Social Básica e Segurança 

Alimentar e Nutricional; 

VII. articular, nas três instâncias, com os setores públicos, não públicos e com 

organismos internacionais para implementação de ações de retaguarda à 

Proteção Social Básica e Segurança Alimentar e Nutricional; 

VIII. assessorar e acompanhar nos municípios do Ceará a implementação e 

funcionamento dos serviços, programas da Proteção Social Básica realizados no 

âmbito dos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS; 

IX. coordenar e alimentar os sistemas de acompanhamento das ações de Cadastro 

Único, Benefícios Eventuais e Programa Bolsa Família – PBF; 

X. coordenar os benefícios socioassistenciais; 

XI. articular a formação e implementação de políticas públicas integradas para 

inclusão social e produtiva de quilombolas, afrodescendentes, indígenas, 

mulheres, pessoas com deficiência e GLBTS; 

XII. participar na elaboração e viabilização do Plano Estadual de Promoção da 

Igualdade Étnico-Racial e do Plano Estadual de Atenção às Pessoas com 

Deficiência; e 



210 
 

XIII. subsidiar a ADINS e contribuir na elaboração dos instrumentos de planejamento 

e gestão das ações da STDS (Plano Plurianual-PPA e Plano Operativo Anual – 

POA). 

À Coordenadoria de Proteção Social Especial compete: 

I. coordenar o planejamento, execução e avaliação das ações desenvolvidas na área 

da proteção social especial; 

II. assessorar as instâncias superiores, coordenadorias e assessorias no 

planejamento, execução e monitoramento das ações; 

III. gerenciar os serviços e programas de Proteção Social Especial quanto ao seu 

conteúdo, cobertura, oferta, acesso e padrão de qualidade; 

IV. supervisionar, acompanhar e capacitar o trabalho técnico e administrativo na 

área de Proteção Social Especial desenvolvido nas unidades de atendimento; 

V. promover a interlocução com ONG’s, OG’s, empresas privadas e sociedade civil 

para desenvolvimento de ações preventivas de combate à violência e expansão 

da rede de abrigos; 

VI. estabelecer parcerias com órgãos que compõem o Sistema de Justiça da Infância 

e da Juventude, Conselhos Tutelares, Conselhos de Direitos, ONG’s e OG’s, 

com o objetivo de assegurar a garantia dos direitos dos segmentos atendidos; 

VII. prestar assistência legal e integral ao adolescente em conflito com a lei, 

assegurando-lhe as condições necessárias as suas especificidades, como pessoas 

em desenvolvimento, conforme os art. 120 a 125 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA; 

VIII. estabelecer mecanismos de monitoramento das ações desenvolvidas nas 

unidades de atendimento, com vistas à melhoria dos serviços ofertados; 

VIII. implantar e implementar os Centros de Referência Especializado de Assistência 

Social – CREAS em nível regional;  
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IX. coordenar, assessorar e supervisionar o funcionamento dos CREAS (municipais 

e regionais) e de outros serviços, programas e projetos de Proteção Social 

Especial de Media Complexidade;  

X. garantir o acolhimento / abrigamento em unidades de atendimento aos 

indivíduos que necessitam desses serviços; e  

XI. exercer outras atividades correlatas. 

Os órgãos de execução instrumental têm como principais competências: 

À Coordenadoria de Administração e Finanças compete: 

I. coordenar as ações relacionadas com a Administração Geral da STDS, 

compreendendo as atividades das áreas de recursos humanos, administrativo – 

financeira e informática; 

II. controlar as atividades de contabilidade, finanças e prestação de contas, 

possibilitando a eficiência na utilização dos recursos financeiros; 

III. fornecer dados para elaboração do Plano Plurianual, Proposta Orçamentária 

Anual e Plano Operativo Anual da STDS; 

IV. estimular o desenvolvimento de programas e projetos relacionados a recursos 

humanos; 

V. planejar e monitorar os processos de capacitação e desenvolvimento dos 

servidores, avaliação de desempenho, provisão, orientação psicossocial, plano de 

cargos e carreiras e remuneração dos servidores da Secretaria; 

VI. promover os serviços de transporte, zeladoria, segurança, comunicação e 

arquivo; 

VII. coordenar, acompanhar, orientar e receber prestação de contas de convênios 

firmados entre a Secretaria e órgãos Federais, Municipais e entidades não-

governamentais; 
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VIII. implantar programas de melhoria da qualidade de vida no trabalho dos 

colaboradores, maximizando o aproveitamento dos talentos e habilidades 

individuais; 

IX. selecionar e acompanhar a inclusão de pessoas com deficiência em estágio 

universitário e no mercado de trabalho; 

X. executar e operacionalizar diagnósticos de necessidades de capacitação a serem 

realizados junto às unidades organizadoras da STDS, visando à elaboração do 

Plano de Capacitação; 

XI. avaliar os resultados da implementação do Plano Anual de Capacitação e propor 

os ajustes necessários; 

XII. oportunizar a participação dos servidores da STDS nas capacitações, visando o 

desenvolvimento dos talentos humanos e ascensão funcional; 

XIII. administrar o banco de dados dos sistemas informatizados da STDS e 

XIV. exercer outras atividades correlatas. 

 


