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1. APRESENTAÇÃO 

Com este estudo, pretende-se debruçar acerca dos desafios do Serviço Social no 

exercício cotidiano da sua prática profissional, dentro de uma conjuntura de advento do 

neoliberalismo com ênfase na particularidade brasileira. Esse debate torna-se extremamente 

relevante para o fortalecimento da direção social que segue hegemonicamente a categoria 

profissional. 

Independente da área de atuação, temos o dever de acompanhar o movimento histórico 

da sociedade e da profissão nesse contexto.  O desafio mais complexo e complicado é o de se 

contrapor às propostas neoliberais de redução do Estado, de focalização das políticas e 

responsabilização individual (ANTUNES; 2011). 

Sob todos os aspectos, quando se trata de refletir e atuar sobre os efeitos perversos das 

políticas neoliberais, o desafio principal é lutar pela democratização de direitos políticos e 

sociais. Diante da elevada concentração de poder político e econômico, do simultâneo 

aprofundamento das desigualdades sociais de todos os tipos, compreendendo inclusive a 

globalização da questão social, a ruptura histórica que se produz com o novo ciclo de expansão 

mundial do capitalismo pode significar inclusive o declínio de toda uma época de modernidade 

(IANNI, 2004) 

Para Iamamoto (2009), um olhar retrospectivo para as últimas décadas permite atestar 

que a profissão deu um salto em suas qualificações acadêmicas e na sua presença política na 

sociedade. Os assistentes sociais constituem hoje uma categoria que trabalha na progressiva 

defesa pela democratização dos direitos sociais. A autora sinaliza que diante dos 

desdobramentos no mundo do trabalho, a ação profissional deve estar articulada com a luta da 

classe trabalhadora, diante das investidas do capital contra os direitos e garantias conquistadas 

pela classe que vive do trabalho. 

O Estado está se desobrigando, cada vez mais, de suas obrigações de garantia do bem-

estar coletivo e investindo também cada vez mais em repressão para conter a violência social 

que se desencadeia com o desemprego e a perda das referências da cidadania social. O Estado 

do bem-estar que no Brasil, nem chegou a se concretizar efetivamente, está sendo substituído 
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por um Estado de contenção social que se expressa nos mecanismos de vigilância física e 

eletrônica, na construção de prisões e ampliação dos aparatos de punição, por vezes 

judicializando as expressões da questão social (FALEIROS, 2000).   

Segundo Ianni (2004), esse é o vasto cenário internacional, o novo palco da história, no 

qual se desenvolvem o progresso e a decadência, a prosperidade e a miséria, a civilização e a 

barbárie. Diante das crescentes desigualdades, das carências e sofrenças que recobrem e 

impregnam pervasivamente os indivíduos e a coletividade, visto em escala mundial, o 

Neoliberalismo acentua as diversidades e desigualdades. 

As políticas sociais, terreno privilegiado de atuação profissional do assistente social, 

tem sofrido mudanças a partir do advento 

-se cada vez mais focalizadas na extrema pobreza, e a questão social 

sofre um processo de criminalização, à medida que o ideário neoliberal se institui como corrente 

de pensamento p ONNO, 1977 apud MARQUES; FERREIRA, 

2001)  

A condição geral de pobreza apresentada por meio de diversas expressões da questão 

social, apresenta-se como constituinte de grande parte das solicitações que chegam ao Serviço 

Social, revelando a face perversa da histórica ausência de políticas públicas de caráter 

redistributivo e universalizante. No Brasil, é muito mais grave e aguda a vivência da pobreza e 

das demais formas de exclusão social, comparado com os países desenvolvidos. É preciso ser 

crítico, realista e cuidadoso na elaboração de políticas e programas sociais. Apenas um 

conhecimento real atualizado, livre de idealizações, baseado em um contínuo refinamento 

metodológico e avaliação permanente, pode garantir melhores resultados e continuidade nas 

intervenções. (GUIMARAES; ALMEIDA, 2007) 

A motivação para a escolha do tema, surgiu da prática profissional no Serviço Social da 

Associação dos Servidores do DER-ES (ADERTES). Tem-se percebido que, com o avanço das 

propostas neoliberais no país atualmente, muitos direitos sociais básicos têm sofrido um 

desmonte. É preciso que a categoria se fortaleça para enfrentar esse mais novo desafio, para 

construir uma prática profissional preocupada com o alcance social, capaz de contribuir com a 

transformação na realidade social que gera judicialização da pobreza, a exclusão dos desiguais 

e a justificação das divergências por patologias.  Investigamos através da pesquisa documental 

as transformações sob a égide do capital financeiro que vem alterando a economia, a política e 

a pratica profissional das (os) assistentes sociais redimensionando a profissão. Os desafios 

situações e colocam na agenda novos desafios. Por isso, a organização política, a formação 
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continuada e a produção de conhecimentos são compatíveis e necessárias para a consolidação 

do projeto profissional. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo auxiliar a categoria a 

repensar e construir novas formas de enfrentamento da judicialização da questão social, e, 

sobretudo, construir pragmáticas de trabalho para a formulação de políticas sociais e sua efetiva 

implementação 

 

2. PROBLEMATIZAÇÃO 

TEÓRICA DO OBJETO 

 

Na segunda metade do século 

XIX, a força de trabalho reagia a 

exploração extenuante fundada na mais-

valia absoluta. A luta de classes irrompe 

contundente em todas as suas formas, 

expondo a questão social: a luta dos 

trabalhadores com greves e 

manifestações para o estabelecimento de 

uma jornada de trabalho normal, e 

também sobre o valor da força de 

trabalho. As estratégias da burguesia 

para lidar com a pressão dos 

trabalhadores vão desde da repressão 

direta pelo Estado até concessões 

pontuais na forma das legislações fabris 

(BERING; BOSCHETTI, 2011). 

A Revolução Industrial, constitui 

a possibilidade de geração de uma nova 

consciência coletiva dos trabalhadores 

nquanto classe, a resistência e as lutas 

começaram na terra natal da grande 

indústria, na Inglaterra. O período das 

lutas em 1848, foi decisivo para 

diminuição da jornada de trabalho para 

dez horas, mas se deu como legislação de 

exceção.  A ampliação da cobertura para 

todos os trabalhadores só foi possível 

duração entre capitalistas e 

trabalhadores. Em meados dos anos 60 

do século XIX, o debate a respeito da 

jornada de trabalho mostra a irrupção da 

luta de classes e da questão social. A 

legislação fabril pode ser entendida 

como precursora do papel que caberá ao 

Estado na relação com as classes e os 

direitos sociais do século XX. Com a 

pressão pela ampliação dos direitos, 

apesar da resistência burguesa, foi 

possível expansão das políticas sociais 

que viabilizam o acesso aos direitos 

sociais pelo menos até a década de 1930 

(BERING; BOSCHETTI, 2011). 

O empresariado e a Igreja, 

aliados na década de 1930 e 1940, 

implantaram o Serviço Social no Brasil 

visando, aspecto 

econômicos, políticos e 

ideológicos, tudo para facilitar a 

acumulação capitalista, para controlar a 

classe trabalhadora e legitimar o modelo 

social.  O governo de Getúlio Vargas 

(1930/1945) foi caracterizado entre 
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outros aspectos, pela capacidade do 

Estado de conter e manipular o 

movimento de massas organizado. Na 

época de Getúlio o populismo se fundava 

nas massas organizadas e contra suas 

direções tradicionais (MARQUES; 

FERREIRA, 2010). 

A maior crise do capitalismo, que 

ficou amplamente conhecida como a 

Grande Depressão (1929/1932) seguida 

dos efeitos da Segunda Guerra Mundial 

consolidou a convicção sobre a 

necessidade de regulação estatal para o 

seu enfrentamento, e marcou uma 

mudança substantiva no 

desenvolvimento das políticas sociais. O 

Welfare State manifesta-se após a 

Segunda Guerra Mundial, e teve como 

finalidade promover reformas e trazer 

melhores condições de vida da classe 

trabalhadora, o que levou os 

trabalhadores a pensarem em níveis de 

igualdade. O chamado  do 

pós-

de uma aliança entre classes, o que só foi 

possível pelo abandono, por parte da 

classe trabalhadora do projeto de 

socialização da economia. As alianças 

entre partidos de esquerda e direita 

permitiram a aprovação de diversas 

legislações sociais e a ampliação do 

chamado Welfare State que se 

caracterizou pela implantação dos 

direitos sociais através de fundos 

públicos. Os acessos aos direitos 

universais estavam garantidos por fundo 

público à todos os indivíduos 

independentes do mérito individual, mas 

para isso foi preciso o pressuposto da lei 

(IAMAMOTO, 2007) 

A política social é uma conquista 

civilizatória que tem relação com a luta 

de classes, fruto da luta multissecular da 

classe trabalhadora, e de pressão dos 

movimentos organizados da sociedade, 

com o propósito de socializar a riqueza 

produzida pelo seu trabalho. As políticas 

sociais exercem de forma contraditória a 

manutenção da força de trabalho, para 

que ela se desenvolva em melhores 

condições para o capital. A luta 

permanece fundamental, pois ela não é a 

via de solução da desigualdade que é 

intrínseca a este mundo, baseado na 

exploração do capital, na escassez e na 

miséria em meio a abundância 

(CASTRO, 2011).   

As políticas sociais tendem a 

diminuir os impactos do modo de 

produção capitalista, o fim da política 

social é minorar os efeitos das políticas 

de mercado no mundo do trabalho. 

Segundo Berhing: 

As despesas de manutenção da 
regulação do mercado colocam 
também em crise a política 
social. Contudo, a política 
social não é uma estratégia 
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exclusivamente econômica, 
mas também política, no 
sentido da legitimação e 
controle dos trabalhadores (...) 
crise de legitimação política 
articulada à queda dos gastos na 
área social. (Behring, 2007, p. 
169) 

 

O Serviço Social surgiu, no 

Brasil na década de 1930, ligado à Igreja 

Católica, que tinha como principal 

objetivo a doutrinação cristã da 

sociedade por meio do vasto movimento 

conhecido como Reação Católica, as 

ações desse movimento eram voltadas 

para a caridade e benevolência e eram 

desenvolvidas por mulheres da alta 

sociedade, mais conhecidas como 

assistencialismo, exercido a partir da 

iniciativa da Igreja e do estímulo 

decisivo das grandes senhoras da época, 

adquiriu uma nova dimensão, ao se 

converter em profissão (IAMAMOTO, 

2015) 

 

A Igreja não se dedicou ao 

objetivo da reforma social, as 

reorientações da sua estratégia de ação 

serviam para fortalecer e consolidar a 

ideologia da conciliação de classes, da 

moralidade, do repúdio aos conflitos e da 

busca de harmonia, manifesta-se no povo 

por meio de ações evangelizadoras como 

parte de ações sociais patrocinadas pelo 

Estado. Travar a organização operária 

para propiciar ordem e harmonia era 

vantajoso para os capitalistas e 

prejudicial para os operários, em uma 

época que a jornada de trabalho era de 12 

ou 14 horas, muitos trabalhadores eram 

submetidos a condições bárbaras. A fé 

religiosa e dedicada a caridade, dava 

lugar objetivamente ao barateamento da 

força de trabalho operária, e ao bloqueio 

da luta reivindicatória por uma melhoria 

do seu preço (CASTRO, 2011).  

 

O serviço social, passou a atuar 

no marco de relações capitalistas cada 

vez mais nítido, com a totalidade da vida 

social organiza-se segundo as suas 

exigências. Nessa perspectiva deve-se 

visualizar a relação Igreja-Serviço 

Social, pois os vínculos daquela com o 

assistencialismo profissional foram 

mudando de caráter conforme as 

transformações sociais reclamaram uma 

mudança não só do assistencialismo 

católico, mas das suas políticas e 

relações de poder no bojo do novo 

quadro emergente de forças.  Verifica-se 

a redefinição do Serviço Social, 

enquanto protagonista de uma prática 

diferenciada da assistência pública e da 

caridade tradicional (IAMAMOTO, 

2010) 

 



 

108                                                    CESV. Vitoria, ES. v. 1. nº I (2020): v. 1 N.1 (2020)  janeiro  julho                                
 

No decorrer do processo de 

renovação do Serviço Social, um estatuto 

teórico àquela noção, vincula-se à 

categoria inclusiva de práxis social, isso 

contribuiu para ultrapassar uma visão 

focalista da prática profissional, 

identificando as condições e relações 

sociais em que realiza. Os Serviços 

Sociais dispõem de uma certa 

autonomia, por parte dos assistentes 

sociais, quanto a forma de condução de 

seu atendimento, o que requer o 

compromisso com valores e princípios 

éticos norteados no Código de Ética 

profissional (IAMAMOTO, 2015). 

 

O projeto Ético-político do 

Serviço Social, tem como proposito uma 

intervenção profissional socialmente 

comprometida com as necessidades das 

classes subalternas numa perspectiva de 

ampliação da cidadania, direitos e 

aprofundamento da democracia, visando 

à superação da ordem capitalista. Isso 

implica dizer que o assistente social deve 

possuir, competência teórica para 

analisar a realidade social em sua 

totalidade contraditória, através do 

reconhecimento da teoria social crítica 

como substrato teórico e político-

cultural, e desenvolver compromissos 

ético-político com a classe subalterna, 

buscando identificar alternativas para a 

intervenção profissional com 

pontualidade sobre as demandas que 

enfrentará no cotidiano profissional 

(FILHO; GURGEL, 2016). 

Os assistentes sociais trabalham 

com as mais diversas expressões da 

questão social, esclarecendo à população 

seus direitos sociais e os meios de ter 

acesso aos mesmos, não é pelo fato de 

que uma pessoa busque o Estado que ela 

se torna cidadã, é preciso reconhecer 

direitos e efetivá-los. Historicamente, os 

assistentes sociais dedicam-se à 

implantação de políticas públicas, 

localizando-se na linha de frente das 

relações entre população e instituições 

(NETTO, 1992 apud IAMAMOTO, 

2007). 

Segundo Iamamoto (2009), em 

sua luta diária para assegurar direitos 

sociais e universalizar as políticas 

sociais, os (as) assistentes sociais são 

duramente pressionados com as 

exigências institucionais. O trabalhador 

carrega em si as contradições 

engendradas na relação capital e luta de 

classe. As políticas sociais, no contexto 

neoliberal de redução do Estado e do 

fortalecimento do mercado, 

operacionalizam projetos isolados em 

convênios fragmentados, com 

responsabilização do indivíduo por sua 

sorte. Para assegurar direitos e 

universalizar as políticas sociais, os (as) 
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assistentes sociais são duramente 

tencionados com exigências 

institucionais para endurecer critérios de 

elegibilidade. 

Após o golpe de Estado 1964, o 

governo da ditadura procedeu a reformas 

no sistema de saúde e previdência, com 

o discurso da modernização e 

racionalização. Com a unificação dos 

institutos de aposentadoria e pensões é 

criado o Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS). O Estado 

passa a comprar serviços psiquiátricos 

do setor privado, conciliando no setor da 

saúde pressões sociais com interesse de 

lucro por parte dos empresários. A 

doença mental torna-se objeto de lucro. 

Chega-se ao ponto de a Previdência 

Social destinar 97% do total dos recursos 

destinado a saúde mental para as 

internações em rede hospitalar 

(BISNETO, 2011). 

O grande problema para o 

governo da ditadura militar nos 

hospícios no fim dos anos 1960 não era 

a loucura (está era controlada pela 

psiquiatria, por remédios e com 

internação). Era a pobreza latente, o 

abandono, a miséria, que saltavam aos 

olhos e que gerava contestação da 

sociedade. O assistente social foi 

demandado pelo Estado ditatorial como 

executor terminal de políticas sociais, 

repetindo sua contradição histórica, de 

uma demanda pelas elites para atender 

 (BISNETO, 2011).  

Segundo Faleiros (1980), no 

período da ditadura militar no Brasil, 

houve uma perda das liberdades 

democráticas, censura, prisão e tortura 

para as pessoas que tentavam se opor ao 

regime imposto, o bloco militar-

tecnocrático-empresarial buscou adesão 

e legitimidade por meio da expansão de 

políticas sociais. Os governos latino-

americanos saídos da ditadura de 1980, 

ditadura militar ou não, herdaram uma 

dívida externa impagável, no débito 

principal ou nos juros. Seus militares 

apenas se afastaram do governo, embora 

tenham continuado no poder e no velho 

estilo (VIEIRA, 2007). 

O questionamento do Welfare 

State inicia-se, de maneira mais forte, na 

segunda metade dos anos 1970, e 

prossegue-se aprofundando à medida 

que o ideário neoliberal se institui como 

corrente de pensamento principal por 

todo o mundo. O ataque do discurso 

neoliberal às políticas sociais existentes, 

tem como argumento o excesso de 

paternalismo do Welfare State, dentre 

outros  

MARQUES; FERREIRA, 2010)  

A crise do capital, desencadeada 

nos anos de 1970, aprofunda sua 
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concentração e centralização sob a 

liderança do apoio do capital financeiro. 

O fosso das desigualdades sociais, tidas 

como uma inevitabilidade histórica, é 

radicalizada resultando no crescimento 

do subemprego, e no desemprego maciço 

como fenômeno mundial, incidindo no 

poder de mobilização das classes 

subalternos (CASTRO, 2011) 

A Ditadura Militar acabou e foi 

substituída pelo pensamento único do 

neoliberalismo. E a economia de 

mercado, acha-se amarrada pelo 

capitalismo monopolista, expressão 

atual da sociedade burguesa. O 

neoliberalismo almeja incessantemente, 

diminuir a regulação social, deixando 

assim que a sociedade seja regida por 

neoliberal reduz as políticas sociais à 

funcionalidade de manter a reprodução 

social a custos mínimos, a burguesia 

monopolista tem absoluta certeza da 

funcionalidade do pensamento 

neoliberal e, por isso patrocina a sua 

ofensiva (BISNETO, 2011) 

O impacto do neoliberalismo no 

Brasil, em nível das políticas sociais, está 

sendo o desmonte da assistência pública 

e social. Na assistência social, há o 

retorno à caridade e beneficência e uma 

tendência à refilantropização das ações 

do Serviço Social. Nessa situação é 

preciso teorizar e pesquisar as novas 

demandas impostas pelas configurações 

da sociedade capitalista. Com isso, 

podemos criar condições, juntamente 

com os usuários para a construção de 

representações sociais ligadas à 

realidade, e não deturpadas e 

manipuladas por interesses das elites 

dominantes (BISNETO, 2011) 

Na periferia do Capital o Estado 

do bem-estar nem sequer foi inaugurado 

ou não se estruturou adequadamente da 

forma que deveria, e é na solidariedade 

familiar ou no trabalho informal que os 

indivíduos se apoiam para garantir o 

mínimo para sobreviver. A nova ordem 

mundial está se estruturando nesse 

processo de aprofundamento da 

desigualdade com a ampliação da 

competitividade e com a redução ou 

eliminação do papel do Estado 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

Desde o início dos anos 1980, o 

capital portador de juros vinha ganhando 

força, até o momento em que seu 

ressurgimento passa a determinar as 

relações econômicas e sociais do 

capitalismo contemporâneo. O domínio 

do capital portador de juros teve grande 

impacto sobre o arranjo de proteção 

social conhecida como Estado do bem-

estar social e sobre a relação 

capital/trabalho. (MARQUES; 
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MENDES, 2007 apud apud MARQUES; 

FERREIRA, 2001)  

A elevação da taxa de juros norte-

americana promovida pelo Federal 

Reserve no período de 1979-1981 teve 

resultados dramáticos para os países 

latinos americanos. (MARQUES; 

FERREIRA, 2010). Nessa época, foi 

necessário criar gradação de pobres. Os 

extremos de riqueza e pobreza 

distanciaram-se de maneira alarmante. 

Celebrou-

embora ninguém estivesse excluído da 

sociedade. Afinal, os extremos 

alarmaram-se, impondo várias 

categorias de pobre e de rico (VIEIRA, 

2007) 

O projeto neoliberal surgiu para 

aumentar o crescimento da economia 

capitalista, para deter a inflação, obter 

deflação como condição de recuperação 

dos lucros, fez crescer as expressões da 

questão social. O aprofundamento das 

desigualdades sociais e a ampliação do 

desemprego atestam ser a proposta 

neoliberal vitoriosa. Presencia-se a 

desorganização e destruição dos serviços 

sociais públicos, em consequência do 

 em suas 

responsabilidades sociais 

(IAMAMOTO, 2015) 

As elites econômicas e políticas 

manipulam a distribuição de riquezas na 

sociedade, e conseguem também 

manipular as vontades coletivas e o 

significado dos fenômenos sociais, 

atingindo a consciência coletiva, 

individual e social. Para isso, o Serviço 

Social tem trabalhado para restabelecer 

as referências coletivas, através do 

exercício da reflexão e da análise crítica, 

retomando a historicidade mundo-

sociedade-individuo, contra o 

assujeitamento. (BISNETO, 2011). 

O desaparecimento do Estado 

edificando com a gradual perda de 

visibilidade social, com o progressivo 

abrandamento da solidariedade social, 

substituídas uma e outra por desmedido 

individualismo e pela desigualdade 

transformada em ideal superior 

(VIEIRA, 2009). 

Em momentos de crise, as 

políticas sociais são o principal alvo da 

mercantilização do atendimento das 

necessidades sociais. Com isso, os 

serviços sociais deixam de expressar 

direitos, metamorfoseando-se para uma 

atividade de outra natureza da 

privatização, da transformação de bens e 

serviços em mercadorias. O que passa a 

vigorar são os direitos atinentes à 

condição do consumidor (ANTUNES; 

2011). 
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O terrorismo é uma das 

manifestações da violência aberta, 

velada ou difusa. Já é longa e múltipla a 

relação das técnicas de terror 

mobilizadas no curso da história dos 

tempos modernos, o terrorismo é apenas 

mais uma técnica de violência, que está 

em processo de globalização, já que a 

fábrica de violência também está em 

curso de globalização. Esse e um dos 

maiores desafios postos ao Serviço 

Social na atualidade, desvendar os nexos 

sociais, os jogos das forças sociais, as 

tenções que germinam o terrorismo. A 

sociedade é uma fábrica de violência, 

mutilando ou destruindo coisas, estilo de 

vida e subjetividade. São muitas as 

formas de violência com as quais 

convivem os indivíduos e coletividades, 

o holocausto, a riqueza, a escravidão, o 

esquadrão da morte e o terrorismo de 

Estado ( IANNI, 2004). 

A Constituição de 1988 estava na 

contramão das políticas públicas que 

regiam o cenário internacional. Houve 

um declínio das ações do Estado do bem-

estar social e a ascensão das instituições 

internacionais como o Banco Mundial e 

o Fundo Monetário Internacional (FMI).  

A Constituição Cidadã garante novos 

direitos sociais e princípios de 

organização da política social. A 

universalização de direitos e a 

participação da comunidade na definição 

das políticas sociais, estabelecidas na 

Constituição, tiveram como princípio 

fundador a superação do caráter 

meritocrático e a adoção da cidadania 

como critério de acesso. A defesa do 

princípio da construção da 

universalidade, acaba corrigindo a 

expansão da política econômica 

ortodoxa, por meio da defesa da garantia 

de recursos (MARQUES; FERREIRA, 

2010). 

A nova Constituição e o início da 

experiência dos conselhos de políticas 

públicas e de defesa de direitos no Brasil, 

a criação dos conselhos faz parte de um 

momento histórico no Brasil e no 

mundo, com o fim dos regimes militares 

na América Latina e as mudanças no 

Leste europeu. Com essa perspectiva, 

são depositadas as melhores energias de 

sujeitos políticos e movimentos sociais 

com o compromisso de promover a 

democracia, inclusive as organizações de 

assistentes sociais no Brasil, segundo 

levantamento do CFESS (2006), a 

categoria tem trabalhado historicamente, 

para promover o aprofundamento da 

socialização da política e participação 

social com transparência na deliberação 

e visibilidade das ações, democratizando 

o sistema decisório (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011). 
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 O Serviço Social luta em sua 

prática profissional para romper com o 

clientelismo e a improvisação que ainda 

marcam a assistência social, que vem 

sofrendo para se manter como política 

pública. Com a Constituição Federal a 

assistência social adquiriu uma nova 

concepção, incluída no âmbito da 

seguridade social e regulamentada pela 

Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), Lei 8.742/93, tornando-se, 

então, política pública de 

responsabilidade do Estado e garantia de 

direito sem prévia contribuição. Apesar 

do avanço do ideário neoliberal, que 

sempre lutou a favor do desmonte das 

políticas sociais, e consequentemente, da 

política de assistência social. Ainda 

assim, foi possível no Brasil a aprovação 

da Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS) em 2004 e do SUAS em 

2005 (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

Os/as assistentes sociais possuem 

documentos que representam os avanços 

da profissão, como o Código de Ética de 

1993 e a Lei que regulamenta a profissão 

(Lei 8.662), também de 1993, e no 

âmbito da formação acadêmica, as 

Diretrizes Curriculares dos Cursos de 

Serviço Social de 1996. Em seu 

exercício profissional o assistente social 

sofre constante pressão do modo de 

produção capitalista, através de uma 

leitura crítica da realidade e pautando-se 

no projeto ético político o profissional do 

Serviço Social está vinculado a um 

projeto de transformação da sociedade, e 

define o compromisso da categoria com 

uma sociedade justa e igualitária (BRAZ, 

2004). 

Na trajetória da política de 

assistência social no Brasil os assistentes 

sociais tiveram presente com uma 

contribuição fundamental. Na década de 

1990 os/as profissionais participaram 

dos debates para a elaboração da LOAS, 

por meio dos movimentos sociais e 

entidades representativas, a categoria 

profissional ofereceu grande subsídio à 

sociedade, tendo um papel 

extremamente importante na construção 

e na aprovação dessa lei, assim como na 

construção do SUAS (BRAZ, 2004). 

Não tem havido, pois, política 
social desligada dos reclames 
populares. Em geral, o Estado 
acaba assumindo alguns 
destes reclamos, ao longo de 
sua existência histórica. Os 
direitos sociais significam 
antes de mais nada a 
consagração jurídica de 
reivindicações dos 
trabalhadores. Não significam 
a consagração de todas as 
reivindicações populares, e 
sim a consagração daquilo que 
é aceitável para o grupo 
dirigente no momento. 
(VIEIRA, 2007, p. 144). 
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O Consenso de Washington foi 

uma recomendação internacional 

elaborada em 1989/1990 pelos Estados 

Unidos da América, que visava a 

propalar a conduta econômica neoliberal 

com a intenção de combater as crises e 

misérias dos países subdesenvolvidos, 

especialmente os da América Latina.  A 

contenção dos gastos públicos, foi a 

primeira orientação, dirigida a combater 

a inflação com a criação de um superávit 

primário fiscal afastando o Estado de 

suas antigas funções, associada ao 

período desenvolvimentista entre 1930 e 

1979 (MARQUES; FERREIRA, 2010). 

As fórmulas criadas pelo discurso 

neoliberal atrelam crescentemente o 

aparelho estatal às exigências da 

globalização. Com isso, grande parte da 

sociedade civil, compreendendo 

indivíduos, grupos sociais e classes 

sociais, são definidos exclusivamente em 

termos econômicos, técnicos, 

pragmáticos (IANNI, 2004). 

Reforçando esta tese, Evaldo 

Vieira (2009, p. 108) afirma que: 

A 
desigual e inserção de correntes 
heterogêneos na economia, na 
política e na cultura mundiais. 
Entretanto, esses aspectos da 
globalização, não se apresentam, 
e sim a suspensão das barreiras 
nacionais para permitir o livre 
comércio. Os países de 
capitalismo muito desenvolvido 

pregam o livre-comércio para os 
outros, mas não para eles. 

 

Os assistentes sociais foram 

desafiados em várias esferas da 

sociedade e se mobilizaram em torno de 

outras forças sociais para dar visibilidade 

pública a gravidade da questão social no 

país, que foi nitidamente demostrado no 

Mapa da Fome, produzido pelo IPEA, 

em 1993 que constatou a existência de 32 

milhões de brasileiros indigentes, dos 

quais 55% encontra-se no nordeste 

(IAMAMOTO, 2015 apud PELICANO, 

1993). 

O Serviço Social tem atuado nas 

organizações institucionais com o 

objetivo de construir relações sociais 

mais justas e democráticas para atender 

os interesses da classe trabalhadora, 

seguindo sempre com o projeto ético-

político da profissão, sem perder de vista 

a relevância da relação capital-trabalho. 

Um dos compromissos do Serviço 

Social, na contemporaneidade é a de 

identificar o conjunto de necessidades, 

quer do capital, quer do trabalho, e que 

são subjacentes às exigências de sua 

refuncionalização (BISNETO, 2011).    

A situação de incertezas e 

indefinições dos recursos financeiros 

para as políticas sociais vem de um longo 

período. A sociedade brasileira tem 
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presenciado uma situação em que a área 

social se mantem refém das metas e 

orientações da política macroeconômica.  

A assistência social como citado, é a 

política que mais vem sofrendo para se 

manter como política pública, e para 

superar algumas características 

históricas depreciativas (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011).  

A democracia nasceu com a 

perspectiva de eliminar o poder invisível 

guiado por uma minoria. As ações do 

governo deveriam ser públicas e 

transparentes, contudo com o 

neoliberalismo e a mundialização 

colocam-se alguns constrangimentos 

para o controle democrático e a tomada 

de decisões.  O maior exemplo, e o corte 

de gastos sociais em função da 

imposição do superávit primário pelos 

acordos com o FMI, com isso a 

democracia não poderia ficar imune em 

tempos de barbárie. A classe dominante 

brasileira é altamente eficaz para 

bloquear a esfera pública das ações 

sociais e da opinião como expressão dos 

interesses e direitos de grupos 

antagônicos. Um elemento sempre 

reatualizado e o mito de que somos um 

povo em que vive em uma terra 

abençoada por Deus e pela natureza, 

mito que esconde a triste realidade do 

país contaminado pela doença 

romântica, e com uma formidável 

capacidade para produzir leis e não 

implementá-las (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011). 

No contexto de dominação do 

capital financeiro, da precarização 

globalizada do trabalho e da crise fiscal 

do trabalho, característicos do final dos 

anos de 1990, o pacto dominante é de 

redução da responsabilidade pública e de 

aumento da responsabilidade privada e 

individual pela reprodução do sujeito, 

com o aumento da polarização entre 

ricos e pobres (FALEIROS, 2013). 

O capitalismo nas últimas 
décadas foi dominado pela face 
mais perversa do capital 
financeiro (capital portador de 
juros), isto é, pelo capital fictício. 
Essa dominância envolve: a 
imposição da lógica de curto 
prazo às empresas industriais e 
comerciais, deprimindo o 
investimento; a precarização dos 
salários e das condições de 
trabalho; a retirada de direitos 
sociais, introduzidos durante os 
30 anos que seguiram ao fim da 
Segunda Guerra Mundial; a 
elevação do desemprego a níveis 
extremamente altos; um regime 
de acumulação extremamente 
baixo, entre outros aspectos 
(MARQUES; FERREIRA, 2010, 
p. 01). 

O modelo norte-americano 

consiste na diminuição da proteção 

social para a manutenção do emprego, 

que parece vantajoso num mundo de 

desempregados. A questão central 



 

116                                                    CESV. Vitoria, ES. v. 1. nº I (2020): v. 1 N.1 (2020)  janeiro  julho                                
 

relativa à mudança que o neoliberalismo 

almeja é reduzir o Estado, para se deixar 

nas forças do mercado os indivíduos que 

ficam sem escolha para sobreviver: ou o 

emprego precário, mal remunerado, 

desprotegido ou o desemprego e a falta 

de condições de sobrevivência. 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011). Cada 

crise do capitalismo se manifesta de 

maneira diferente, e quem sofre as 

consequências e a classe trabalhadora, 

que sempre paga na maior proporção, o 

preço da reciclagem do capital com 

desemprego, fome e desproteção. O 

caráter conservador do projeto neoliberal 

se expressa, de um lado na naturalização 

do ordenamento capitalista e das 

desigualdades sociais a ele inerentes 

(FALEIROS, 2013). 

Para Iamamoto (2015), 

assistentes sociais são desafiados neste 

contexto da globalização mundial sobre 

a hegemonia do grande capital 

financeiro, instaurando novos padrões de 

necessidades médias do próprio capital, 

fazendo crescer a exclusão social, 

econômica, política, cultural das classes 

subalternas, hoje alvo da violência, 

institucionalizada.  O agravamento das 

múltiplas expressões da questão social, a 

imposição de critérios cada vez mais 

restritivos nas possibilidades da 

população ter acesso a direitos sociais, o 

Serviço Social na contemporaneidade 

requer os olhos abertos para o mundo 

contemporâneo para decifra-lo e 

participar da sua recriação, é preciso 

compreender dinamicamente a relação 

entre o Estado e o processo de 

acumulação capitalista para poder 

visualizar as medidas que estamos 

tratando.  

A mercantilização transforma os 

serviços sociais que eram antes direitos 

sociais e representavam e asseguravam 

as mínimas condições de vida para as 

pessoas. Tais direitos transformaram-se 

em mercadorias, em serviços vendidos 

no mercado. A política social do 

neoliberalismo atende indigentes, ou 

seja, aqueles que não têm meios de gerar 

a mínima renda. Um exame 

fundamentado no método materialista 

histórico e dialético pode revelar a 

política social como parte da estratégia 

da classe dominante, mais 

adequadamente da burguesia. Pode 

mostrar que esta estratégia busca o 

controle do fluxo de força de trabalho no 

sistema de posições desiguais, que existe 

na economia de mercado. A política 

social acaba sendo uma estratégia capaz 

de conservar a desigualdade social, 

colaborando no funcionamento do 

capitalismo (VIEIRA, 2009).  
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É extremamente importante que 

os assistentes sociais desenvolvam, 

ainda mais a sua capacidade crítica frente 

às instituições e sua capacidade política 

de pensar e agir estrategicamente para 

enfrentar os problemas que se colocam 

no presente para o futuro (FALEIROS, 

2013).  

O desafio é re-descobrir 
alternativas e possibilidades 
para o trabalho profissional no 
cenário atual; traçar horizontes 
para a formulação de propostas 
que façam frente à questão 
social e que vivenciam, não só 
como vítimas, mas como 
sujeitos que lutam pela 
preservação e conquista da sua 
vida, da sua humanidade. Essa 
discussão é parte dos rumores 
perseguidos pelo trabalho 
profissional contemporâneo 
(IAMAMOTO, 1998, p.75 
apud BISNETO, 2011: 207). 

 

O que na atualidade tem sido 

chamado de políticas sociais, resume-se 

quase sempre em programas tópicos, 

dirigidos a determinados focos, 

descontínuos, fragmentados, 

incompletos e seletivos, com a atuação 

dispersa, sem planejamento, esbanjando 

esforços e recursos oferecidos pelo 

Estado, sem controle da sociedade. O 

desperdício de recursos na efetivação 

dos programas sociais aparece como o 

principal responsável pelo desemprego e 

pela degradação das sociedades na 

América Latina (VIEIRA, 2009). Essa é 

uma realidade na qual se torna ainda 

mais evidente o escasso ou nulo 

compromisso das elites governantes e 

das classes dominantes com o povo.  São 

evidentes as condições sociais sob as 

quais se formam as mais diversas formas 

de violência, e o conhecimento dessas 

condições pode contribuir para a busca 

de alternativas para a redução de sua 

incidência (IANNI, 2004). 

O Serviço Social está inserido em 

processos de trabalho cada vez mais 

complexos e com mudanças muito 

rápidas, com isso é preciso reorientar sua 

tradição capacitadora deixando de lado o 

caráter de adaptação, de treinamento, 

reforço de hábitos, adotando a 

perspectiva crítica, formadora, de 

aprendizagem nas condições cada vez 

mais complexas do cotidiano. Para que 

isso aconteça, é preciso trabalhar 

projetos individuais e coletivos em redes 

e redescobrindo e rearticulando forças e 

mudanças e de enfrentamento da crise 

(BERING; BOSCHETTI, 2011) 

A constituição de 1988 

preocupou-se em ampliar os recursos por 

meio do seu financiamento específico da 

Seguridade Social, contudo de 1989 a 

2004, segundo Marques, Ferreira (2010), 

os cuidados estabelecidos pelos 

constituintes foram sendo deixados de 
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lado, não só pela utilização dos recursos 

em fins distintos à Seguridade Social 

como também pelo rompimento do 

próprio conceito de Seguridade. Chega 

ser difícil entender como um país pode 

em 1988, cria todo um aparato para a 

instituição de uma proteção social mais 

universal e dois anos depois discuti a sua 

avanços incluídos na Constituição de 

1988 nunca saíram do papel 

(MARQUES; FERREIRA, 2010). 

O desaparecimento do Estado 

sociedade capital  vão se 

edificando com a gradual perda de 

visibilidade social, com o progressivo 

abrandamento da solidariedade social, 

substituídas uma e outra por desmedido 

individualismo e pela desigualdade 

transformada em ideal superior 

(VIEIRA, 2009). O discurso da 

igualdade de oportunidades, da 

eliminação das discriminações, da 

proteção aos fracos, da criação de novos 

direitos sociais é a expressão manifesta 

da ideologia liberal. Em face das 

mudanças sociais profundas trazidas 

pela industrialização e pela concentração 

do capital, o Estado desempenha um 

novo papel: proteger o mercado, o 

consumo e a produção. O novo discurso 

da burguesia permite mascarar as 

desigualdades que provocam o 

desenvolvimento do capital.  Aos olhos 

da população, parece que as medidas 

sociais deixaram de ser repressivas, 

passando-se a uma etapa de 

humanização. Para isso, impõe-se um 

discurso humanizante para falar de uma 

realidade desumanizadora. (FALEIROS, 

2013). 

De acordo com Filho e Gurgel 

(2016, p.42): 

O Estado busca através, 
apresentar-se à sociedade 
como algo acima das classes 

para a realização de um 
suposto bem comum. Dessa 
forma, o Estado, para se 
legitimar, necessita atender a 
determinadas demandas da 
classe trabalhadora, desde 
que não inviabilize, 
obviamente, a reprodução do 
sistema. 

 

Na democracia liberal, portanto, 

a política social toma como alvo a 

igualdade de cidadania para homens 

pertencentes à sociedade orientada pelo 

mercado e caracterizada pela 

desigualdade econômica. Por isto, a 

política econômica está atrelada à 

política social, mas se colocando 

normalmente acima desta (VIEIRA, 

2009). O Estado capitalista é uma 

garantia de manutenção das condições 

gerais de reprodução do capital e da 
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produção, isto é, da acumulação 

capitalista. Ele assume os investimentos 

não rentáveis para o capital, assume os 

investimentos que demandam recursos 

que superam a disponibilidade dos 

capitalistas, transforma os recursos 

públicos em meios de favorecer e 

estimular o capital. (MARQUES; 

FERREIRA, 2010).  

Nesse sentido, a política social é 

eminentemente política. A conservação 

do poder político, da hegemonia, da 

capacidade de direção, da manutenção de 

ainda que não 

negociado com as classes dominadas, 

portanto manipulado) por parte das 

classes dominantes, é função do Estado, 

mas não instrumento do capitalismo em 

particular (FALEIROS, 2013).  

São muitas as formas de 

violência que se manifestam nas 

sociedades contemporâneas, as técnicas 

e práticas são cada vez mais brutais de 

violência, em muitos casos a violência 

adquiri refinamentos mais sofisticados 

possíveis, baseado em técnicas de 

controle.  A violência revela o visível e o 

invisível no que se refere ao social, 

econômico, político e coletivo. 

Desdobra-se passivamente pelos poros 

da sociedade. E muito importante refletir 

sobre alguns aspectos do capitalismo, 

buscando conhecê-lo e desconhecê-lo, 

interrogando o que parece evidente e o 

que se mantém escondido. O capitalismo 

influência direta e indiretamente nas 

condições de vida e as perspectivas de 

indivíduos e coletividade, povos, nações, 

em todo o mundo (IANNI, 2004) 

As assistentes sociais (os) 

trabalham nos meandros dos caminhos 

paradoxais que constituem a realidade 

deste país, com a qual é preciso lidar, 

sobretudo para modificá-la-, e preciso 

compreender a sociedade brasileira pelo 

lado de dentro, interpretando sem o 

pessimismo de que este país não é como 

ainda estão arraigados na sociedade, e 

sentido estrutural na formação histórica 

e pública na sociedade atual (SARTI, 

2009).         

O Serviço Social tem um 

contingente profissional, hoje 

proveniente dos segmentos pauperizados 

da sociedade, e outra característica com 

um contingente majoritário feminino, o 

processo de renovação da profissão é 

também tributário da luta pela 

emancipação das mulheres na sociedade. 

(IAMAMOTO, 2015) 

Hoje, é de fundamental 

importância para o Serviço Social em 

uma dupla perspectiva: aprender as 
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várias expressões que assumem na 

atualidade as desigualdades sociais na 

sua produção e reprodução ampliada e 

forjar novas formas de resistência e de 

defesa da vida. Pois é no presente que 

estão sendo recriadas formas novas de 

viver, que apontam para o futuro que está 

sendo germinado. (IAMAMOTO, 2015). 

A categoria precisa se organizar, 

mobilizar e lutar pela transformação das 

condições sociais, econômicas, políticas 

e culturais sob as quais se agravam as 

desigualdades que atravessam os mais 

diversos círculos de relações sociais. 

Esse é o novo patamar da história, no 

qual movimentam-se os indivíduos e as 

coletividades, na medida em que se 

globaliza o capitalismo (IANNI, 2004).  

Segundo Ianni (2004), o que 

predomina, na globalização é a visão 

neoliberal do mundo, em todos os países, 

as práticas e as ideias neoliberais estão 

presentes e ativas. Defrontando-se com 

realidades sedimentadas, e diretrizes 

econômicas, políticas sociais, modos de 

liberalismo se impõem e generaliza em 

escala mundial. Sob o neoliberalismo, 

reforma-se o Estado e realiza-se a 

desregulamentação das atividades 

econômicas pelo Estado, a privatização 

das empresas produtivas estatais, a 

privatização das organizações e 

instituições governamentais. O poder 

estatal é liberado de todo e qualquer 

empreendimento econômico ou social 

que possa interessar ao capital, trata-se 

estabelece e fiscaliza as regras do jogo 

econômico, mas não jogo. 

As assistentes sociais (os) em sua 

prática profissional são desafiadas e 

lutam pela garantia de direitos em um 

Estado cada vez mais divorciado de suas 

inquietações e ambições. O Brasil está se 

transformando ainda mais 

concretamente em província do 

capitalismo global, em suas implicações 

nas políticas sociais, se transformando 

em aparelho administrativo das 

estruturas mundiais de poder, e se 

afastando de amplos e importantes 

setores sociais da sociedade nacional. O 

neoliberalismo como prática e ideologia, 

leva consigo uma guerra sem fim contra 

o socialismo e social-democracia. O 

neoliberalismo mantém uma campanha 

contra tudo o que possa p

de modo tudo o que possa parecer 

coletivismo o individualismo. Essa tem 

sido e continua a ser a fábrica de tensões 

e contradições, na qual se produzem e 

reproduzem o pauperismo e a 

lumpenização (IANNI, 2004)  
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Decifrar as múltiplas expressões 

da questão social é requisito básico para 

avançar na direção indicada pelo código 

de ética da profissão, principalmente em 

uma sociedade em que igualdade jurídica 

dos cidadãos convive contraditoriamente 

com a realização da desigualdade.  Esse 

quadro tem se agravado com a crise 

fiscal do Estado, e à desaceleração do 

crescimento econômico, que vem 

precipitando uma ampla erosão dos 

serviços sociais públicos, como parte das 

políticas recomendadas pelos 

organismos internacionais.  A referida 

-se na 

deterioração dos serviços públicos, na 

ótica governamental o esgotamento da 

de superação de um estilo de 

administração pública voltado para a 

eficiência, o controle dos resultados e 

principalmente redução de custos.  O 

governo considera que o Estado deve 

deixar de ser o responsável direto pelo 

desenvolvimento econômico e social, 

para se tornar um regulador desse 

movimento, transferindo a 

responsabilidade de controle para o setor 

privado. (IAMAMOTO, 2015). 

A privatização torna possível que 

o Estado abandone o papel de executor 

dos serviços, na linguagem 

governamental consiste na 

descentralização, para o serviço público 

não estatal, da execução de serviços que 

não envolvam o poder público, mas 

devem ser por ele sustentado. As atuais 

autarquias que possuem poder do Estado, 

contrato de gestão. A execução da 

Reforma do Estado choca-se, com as 

conquistas sociais obtidas na Carta 

Constitucional de 1988. Os princípios da 

privatização direcionam as ações no 

campo das políticas sociais públicas, 

apenas a Previdência Social Básica 

permanece como atividade exclusiva do 

Estado, enquanto o campo da saúde e 

educação são os horizontes da 

privatização, e estão sujeitas à regulação 

do mercado, ainda que subsidiadas pelo 

fundo público (IAMAMOTO, 2015). 

No campo das políticas sociais, 

amplia-se a transferência de 

responsabilidade para a sociedade civil 

com os crescimentos de parcerias do 

Estado com Organizações não 

Governamentais. Trata-se de uma das 

formas de terceirização da prestação de 

serviços sociais, e com isso, evita-se a 

ampliação do quadro de funcionários 

públicos. Observa-se a expansão da 

filantropia empresarial com um novo 

tipo de ação social  por parte das 

, o 
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investimento em dinheiro realiza-se em 

busca de uma melhor imagem social para 

a própria empresa e com isso ampliar as 

vendas e conquistar mercado com a 

vantagem de usufruírem dos estímulos 

oferecidos pelo incentivo fiscal de 2% 

sobre o lucro operacional 

(IAMAMOTO, 2015). 

Á dimensão ético-político da 

razão predominantemente no Serviço 

Social, defende a gestão das 

organizações, projetos e programas 

sociais realizados por assistentes sociais 

devem ser orientados para a ampliação e 

o aprofundamento de direitos na 

perspectiva societal   fundada na 

liberdade e na igualdade, onde relações 

sociais não sejam baseadas na 

exploração ou dominação de classe, etnia 

ou gênero (FILHO; RANGEL, 2016). 

A modernidade econômica para o 

grande capital, conta com o decisivo 

apoio do Estado através dos subsídios 

fiscais e outras formas de protecionismo, 

o Estado a serviço da modernização vem 

marcando uma forte presença no apoio às 

radicalização da miséria, a 

impossibilidade de obtenção dos meios 

de vida para satisfazer as necessidades 

vitais. Nós assistente sociais, nos 

defrontamos cotidianamente em nosso 

exercício profissional com a luta contra a 

exploração capitalista (IAMAMOTO, 

2015). 

As políticas sociais dificilmente 

se concretizam, apenas se transformam 

em programas e diretrizes para serem 

exibidos à sociedade, sem ter a real 

intenção de intervenção.  A 

mercantilização transforma os serviços 

sociais que eram direitos sociais e 

asseguravam as mínimas condições de 

vida para a população em mercadorias, 

em serviços vendidos no mercado.  A 

política social do neoliberalismo tem a 

função de atender apenas os indigentes, 

ou seja, aqueles que não têm meios de 

gerar a mínima renda (VIEIRA, 2011).    

Exploração e dominação estão 

interconectadas. A exploração 

econômica requer determinada forma de 

dominação tanto no campo da produção 

como no da reprodução social. A 

administração capitalista materializa 

uma determinada dinâmica de 

dominação que permite extrair e se 

apropriar da mais-valia produzida para 

manter a exploração econômica da força 

de trabalho, enquanto a superestrutura 

jurídica e política, o Estado não é 

expressão da universalidade. O Estado 

representa o principal instrumento de 

dominação de classe para garantir a 

manutenção e a reprodução das relações 
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sociais estabelecidas pela ordem do 

capital (FILHO; GURGEL, 2016). 

Somente com o estabelecimento 

de um novo marco societário onde os 

trabalhadores assumem o poder político, 

num quadro de expansão de direitos civis 

e políticos, promovendo a socialização 

da economia que facilitará a socialização 

da política criando um movimento 

dialético de produção de novas relações 

sociais, o processo de democratização 

pode levar à hegemonia da classe 

trabalhadora e sua efetivação através das 

conquistas do poder político. A 

ampliação dos direitos sociais e um 

processo permanente e continuo de 

construção dos direitos democráticos, 

termina por ir contra a lógica do capital. 

A modernidade tem sido marcada como 

a história das lutas sociais travadas pela 

ampliação dos direitos civis, políticos e 

sociais, tais lutas enfrentam os setores 

capitalistas e foram vitórias 

significativas de classe que expressou a 

garantia de direitos de cidadania, apesar 

de limitados (FILHO; GURGEL, 2016). 

Entendemos que é na disputa 

política entre as classes fundamentais no 

capitalismo, que se localiza o cerne do 

processo de democratização. A gestão 

democrática é uma perspectiva a ser 

perseguida pelos gestores 

comprometidos com a democratização 

da sociedade. E importante que o gestor 

tenha clareza a capacidade de 

operacionalizar ações que venham a 

transformar as condições das classes 

subalternas, através do aprofundamento 

e universalização de direitos civis, 

políticos e sociais.  A burocracia pública 

opera para garantir a dominação, a sua 

impossibilidade de suprir com as 

expressões da questão social, que são 

produtos das relações sociais de 

produção da sociabilidade burguesa. 

Para a efetivação de gestão democrática 

centrada na possibilidade de uma 

construção hegemônica na sociedade 

civil que conduza o Estado a desenvolver 

política públicas econômicas e sociais 

que venham a garantir a expansão de 

direitos, na sociedade de classes é 

impossível expandir direitos se não 

possuir um Estado forte na área social, e 

consequentemente, uma burocracia 

pública estruturada para implementar as 

ações para a efetivação de direitos 

(FILHO; GURGEL, 2016). 

Na ótica neoliberal, o sistema de 

garantia de direitos deve ser 

desmantelado, para que o indivíduo 

sobreviva com os seus recursos, sem a 

proteção pública. Trata-se da 

implementação de uma ideologia da 

responsabilização do indivíduo. A nova 

ordem mundial está se estruturando 
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nesse processo de aprofundamento das 

desigualdades sociais com a ampliação 

da competição e com a eliminação do 

papel do Estado como regulador 

(ANTUNES, 2011) 

O Estado não é um árbitro neutro, 

nem um juiz do bem-estar dos cidadãos. 

O Estado é um campo de batalha, onde 

as diferentes frações da burguesia e 

certos interesses do grupo no poder se 

defrontam e se conciliam com certos 

interesses das classes dominadas. A ação 

do Estado se situa, então, em relação à 

correlação das forças sociais. Se as 

classes dominadas representam uma 

ameaça real à coalizão dominante, a 

intervenção do Estado pode ser 

caracterizada por uma repressão brutal 

(FALEIROS, 2000). 

É nesse processo contraditório de 

prestação de serviço individual e coletiva 

que o Serviço Social precisa encontrar as 

categorias adequadas para repensar o 

social e a gestão social. É preciso que os 

trabalhadores sociais desenvolvam ainda 

mais, sua capacidade crítica frente às 

instituições e sua capacidade política de 

pensar e agir estrategicamente para 

enfrentar os problemas que se colocam 

no presente para o futuro (IAMAMOTO, 

2007) 

Democracia envolve a luta pela 

ampliação da cidadania impulsionadora 

de novos direitos que contribua na luta 

para a ampliação da legalidade 

institucional, na defesa intransigente das 

conquistas sociais obtidas com a 

Constituição de 1988 ameaçadas pelas 

políticas neoliberais. O maior desafio no 

trabalho do assistente social é alargar os 

canais de interferência da população na 

coisa pública, e tornar os espaços de fato 

públicos viabilizando a socialização de 

informações e ampliando conhecimento 

de interesses (IAMAMOTO, 2015). 

A dimensão ético-político da 

razão predominantemente no Serviço 

Social, defende a gestão das 

organizações, projetos e programas 

sociais realizados por assistentes sociais 

devem ser orientados para a ampliação e 

o aprofundamento de direitos na 

perspectiva societal   fundada na 

liberdade e na igualdade, onde relações 

sociais não sejam baseadas na 

exploração ou dominação de classe, etnia 

ou gênero (FILHO; RANGEL, 2016).  

Na contramão do explicitado, 

observa-se que nas análises do Serviço 

Social a profissão tem olhado menos 

para a sociedade e priorizando a análise 

de intervenção no Estado, via políticas 

sociais e públicas, e daí extraído os seus 

efeitos na sociedade. No entanto e 

imprescindível que olhemos para um 

movimento das classes sociais em uma 
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posição de relativa secundaridade no 

debate do Serviço Social (IAMAMOTO, 

2015). 

Na sociedade contemporânea a 

questão social sofre um processo de 

criminalização com a violência que vem 

de cima e corroí a sociabilidade, aniquila 

com a perspectiva de um futuro melhor, 

extermina a infância e a juventude dos 

filhos dos trabalhadores e fragiliza as 

suas famílias. Esse e um processo 

arraigado de conformismo e rebeldias na 

luta pelo reconhecimento dos direitos de 

cada um e de todos os indivíduos na 

sociedade. A população busca no 

judiciário respostas justas aos conflitos 

de diferentes ordens e às expectativas de 

direitos difusos e coletivos (FÁVERO; 

MELÃO; JORGE, 2011). 

O aprofundamento das 

desigualdades sociais no país e a 

judicialização da questão social 

comprovam que a proposta neoliberal 

tem se saído vitoriosa. Diante dos novos 

desafios que a categoria tem enfrentado, 

e preciso se qualificar e estar atenta as 

estratégias neoliberais, o Serviço Social 

tem um papel decisivo no sentido de 

contribuir para assegurar e ampliar as 

conquistas relativas à universalização 

dos direitos sociais e dos serviços obtidas 

com a Constituição de 1988, precisamos 

continuar lutando para a efetivação de 

direitos. As estratégias de 

descentralização das políticas públicas e 

a compressão das verbas orçamentarias e 

consequentemente deterioramento da 

prestação de serviços públicos contribui 

para agravamento das desigualdades 

sociais, fazendo com que a população 

precise buscar via judicial a efetivação 

dos direitos, isso mostra o 

descomprometimento do Estado com o 

enfrentamento da questão social. 

3. CONCLUSÃO 

A realização da pesquisa 

concretiza um dos principais 

compromissos da categoria com a 

consolidação do Projeto Ético Político, é 

o conhecimento científico da realidade 

de trabalho das assistentes sociais na 

contemporaneidade.  

A categoria não tem se 

intimidado e historicamente vem 

reivindicando mudanças nas condições 

de vida e de trabalho, na transformação 

das instituições nos quais tem 

prevalecido os interesses dos grupos e 

classes dominantes que estão cada vez 

mais articulados, ativos e agressivos, 

desenhando e redesenhando o mapa do 

mundo segundo as geoeconomias e 

geopolíticas. Não há nenhuma 

possibilidade de que o mercado possa 

prover o mínimo de acesso universal aos 

bens imprescindíveis a população, por 
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isso, e preciso recompor as articulações 

entre Estado e sociedade, reduzindo e 

eliminando alienações e tiranias.  

Uma das tarefas do Serviço 

Social na contemporaneidade é a de 

impugnar a tirania do Estado enquanto a 

do mercado, propondo uma visão da 

sociedade e da política na qual a 

dimensão do público possa ser 

recuperada em sentido amplo, 

aprofundando a extensão da democracia 

a todas as áreas de vida. A pressão 

constante da categoria pela expansão dos 

direitos e pelo fato de que a grande 

maioria localizada no ponto mais baixo 

da pirâmide social precisa desses direitos 

para resistir e limitar o poder ao qual está 

sujeita.  E de extrema importância a 

reflexão crítica sobre a dinâmica do 

neoliberalismo, e o processo de 

globalização do capitalismo que leva 

consigo a criação de novas condições e 

transformações, dos modos de ser agir e 

fabular. É claro que esse é um 

emaranhado difícil, intrincado, mas é 

possível começar a reconhecer que desse 

emaranhado pode emergir sugestões e 

criações que o Serviços Social não pode 

desconhecer. (FÁVERO; MELÃO; 

JORGE, 2011). 

Repensar os dilemas e práxis da 

pratica profissional na 

contemporaneidade adquire grande 

relevância neste momento de desmonte 

das conquistas e avanços já 

consolidados. O desafio é, preencher 

lacunas e somar forças para o 

enfrentamento da voga neoliberal e 

principalmente se armar de elementos 

teóricos e de informações da realidade, a 

categoria não pode se intimidar e deve 

estar atenta as novas demandas que se 

apresentam ao Serviço Social, se 

colocando sempre em um movimento de 

resistência e luta à judicialização da 

questão social. Reconhecemos a 

importância do acesso à justiça em seu 

sentido irrestrito, mas somente esta via 

não resolve o problema da injustiça 

social. Isto porque, a justiça social se 

constrói coletivamente, não devemos ter 

uma visão ingênua de que o judiciário 

sozinho dará conta de enfrentar à questão 

social latente e  estrutural no nosso país. 

O Estado precisa abandonar o seu 

atrelamento e interesses ditados pelo 

capital e assumir a sua responsabilidade 

com a sociedade. 
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