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RESUMO: Este trabalho é parte de uma pesquisa qualitativa financiada pela 
FAPESP que busca uma aproximação da realidade vivida pelos trabalhadores 
sociais, no atendimento das famílias que vivem situações de vulnerabilidade, 
desemprego, pobreza, fragilização de vínculos, violências. A metodologia 
adotada é dialética, com pesquisa de natureza qualitativa exploratória, que tem 
por finalidade a aproximação do fenômeno, considerando o contexto social e 
suas contradições (GIL, 1994). Foi utilizada preliminarmente uma revisão 
sistemática em artigos, livros e revistas, além de levantamento documental em 
legislações e pesquisas oficiais. O objetivo é demonstrar como os trabalhadores 
sociais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), tem lutado na garantia 
de direitos e da proteção social das famílias em situação de vulnerabilidade, 
apesar de viverem igualmente sob o predomínio de formas precarizadas de 
trabalho e assalariamento (BOSQUETTI, 2011). Verificou-se que o capitalismo 
global revela a nova precariedade salarial, que é marcada pela informalidade, 
com alterações profundas nas legislações trabalhistas (ALVES, 2017). Está em 
curso no Brasil uma retração de direitos, pela via não só trabalhista, mas também 
previdenciária, que resvala em outras políticas sociais, inaugurando a 
desproteção social. Os efeitos são incalculáveis para a vida laboral e social das 
famílias em situação de vulnerabilidade, exacerbando os processos de 
desigualdade e pobreza, que fragilizam as relações familiares e comunitárias. O 
ajuste fiscal é uma resposta do Estado à questão social, que não somente limita 
o investimento público nas políticas sociais, como impede a construção de uma 
rede sócioassistencial pública, com serviços e bens (NETTO, 2007). Os 
trabalhadores do SUAS tem lutado para construir respostas profissionais, às 
complexas e múltiplas demandas da realidade, observadas as competências e 
atribuições próprias de cada profissão; e os meios e instrumentos necessários 
ao exercício profissional. Entre os problemas enfrentados na área social, 
destacam-se o financiamento, a descontinuidade de ações e programas 
(YASBECK, 2011). A desprecarização dos vínculos e demais condições de 
trabalho, constitui estratégia central para a qualificação dos serviços e garantia 
dos direitos às famílias vulneráveis, que acessam os serviços da assistência 
social. De um lado há o enfrentamento dos direitos violados dos indivíduos e 
famílias, na direção de seu empoderamento e protagonismo. De outro há o 
sofrimento dos trabalhadores sociais frente à ausência de meios e recursos que 
possam transformar os determinantes socioeconômicos e políticos. Porém, a 
categoria tem se mobilizado, por meio dos movimentos sociais, conselhos, fórum 
de trabalhadores e usuários, enfrentando o atraso de repasses, e/ou desmonte 
de serviços de proteção social, que atendem os desmandos do capital e 
interesses políticos e econômicos, que aprofundando ainda mais, as condições 
de desigualdade social no país. 
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