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RESUMO  

A presente monografia tem como objeto os impactos do desmonte das políticas 
sociais sobre a profissão de serviço social, na atualidade, a partir das referências 
estabelecidas por produções teóricas encontradas na literatura e da pesquisa de 
campo. A pesquisa bibliográfica desenvolveu-se com o objetivo de analisar as 
elaborações teóricas sobre a temática, encontrando explicações sobre as razões 
para tal desmonte. As Políticas Sociais são ações governamentais desenvolvidas 
por meio de um conjunto de ações que deveriam proporcionar a garantia de direitos 
e de condições dignas de vida ao cidadão de forma equânime e justa. A principal 
motivação que levou a elaborar esta monografia de conclusão de curso reside na 
importância que o tema possui, pois é atual. Portanto, acredita-se que vai contribuir 
muito para a sociedade e para profissão de assistente social, haja vista viverem-se 
tempos turbulentos. É nesse contexto regressivo, de desconstrução dos direitos 
sociais e das políticas sociais do Estado e do “neoliberalismo tardio” em políticas 
sociais que os (as) assistentes sociais realizam sua intervenção profissional e 
constroem respostas profissionais. Mas como esse contexto regressivo impacta as 
políticas sociais? Que consequências o desmonte das políticas sociais provocam na 
profissão? A partir desses questionamentos, aponta-se o problema que norteia a 
presente monografia: quais os impactos do desmonte das políticas sociais 
evidenciadas na percepção de assistentes sociais? Para responder a essa questão, 
realizou-se uma pesquisa com o objetivo de analisar os impactos do desmonte das 
Políticas Sociais evidenciados na percepção de assistentes sociais atuantes nas 
políticas sociais na cidade de Santa Cecília/SC. A pesquisa foi realizada por meio de 
questionário solicitado a 11 assistentes sociais e teve como pressuposto um estudo 
descritivo e exploratório de natureza qualitativa. Percebeu-se que os resultados da 
pesquisa apontaram o desmonte das políticas sociais nos espaços sócio-
ocupacionais em que os assistentes sociais entrevistados atuam, repercutindo nos 
locais de trabalho, traduzindo-se em perdas aos usuários.                       

 
Palavras-chave: Políticas Sociais. Desmonte das Políticas Sociais. Assistentes 

Sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

This monography has as an object the impacts of the dismantling of social policies 
about the social service profession, nowadays, from the references stablished by 
theoretical productions found in the literature and from field research. The 
bibliography research was developed with the objective of analyzing the theoretical 
elaborations about the theme, finding explanations on the reason for such 
dismantling. The Social Policies are governmental actions developed jointly through 
a set of actions that should provide the guarantee of rights and dignified conditions of 
life to the citizen in an equitable and fair way. The main motivation the led us to 
elaborate this monography for the conclusion of the course lies in the importance of 
what the topic has, as it is a current topic, so we believe that it will contribute a lot to 
our society and our profession, as we are living in turbulent times. It is in this 
regressive context, of deconstruction of social rights and social policies of the State 
and of the “late neoliberalism” in social policies that the social workers carry out their 
professional intervention and build professional responses. But, how does this 
regressive context impact the social policies? What consequences Does the 
dismantling of the social policies cause on the profession? Therefore we point out the 
problem that guides the present monography: What are the impacts of the 
dismantling of social policies evidenced in the perception of social workers? To 
answer this question, a research was conducted with the objective of analyzing the 
impacts of the dismantling of Social Policies evidenced in the perception of social 
workers working in social policies in the city of Santa Cecília/SC. The research was 
carried out through a questionnaire requested to eleven social workers and it was 
based on a qualitative, descriptive and exploratory study. It was noticed that the 
research results pointed out that the dismantling of social policies in the socio-
occupational spaces in which the social workers interviewed work, affecting the 
workplaces, translating into losses for users. 
 
Keywords: Social Policies. Dismantling of Social Policies. Social Workers. 
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INTRODUÇÃO 

Pretende-se, nesta monografia de conclusão de curso, analisar e discutir os 

impactos do desmonte das Políticas Sociais brasileiras, na atualidade, sobre a 

profissão de Serviço Social. 

O tema apresentado teve sua motivação durante o processo de estágio 

acadêmico obrigatório, realizado no Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) do Município de Santa Cecília/SC, e, mais recentemente, com as 

indagações sobre as dificuldades que a área social vem passando, principalmente 

no tocante às políticas sociais, pois muito tem se discutido sobre o cenário atual que 

se está vivenciando. 

Esta monografia realizou-se por meio de pesquisa bibliográfica e documental, 

buscando-se referências teóricas encontradas na literatura que permitam dar 

suporte explicativo de temáticas relacionadas ao tema objeto do trabalho. 

Parte da pesquisa foi aplicada para reforçar e embasar a monografia tendo 

como “pressuposto um estudo descritivo e exploratório, de natureza qualitativa” (GIL, 

1999, p. 33), em virtude do pouco conhecimento sobre esta temática na região 

evidenciada aqui, ou melhor, a cidade de Santa Cecília/SC. 

O objetivo geral a que se propôs este estudo buscou analisar os impactos do 

desmonte das Políticas Sociais evidenciados entre profissionais assistentes sociais 

atuantes nas Políticas Sociais na cidade de Santa Cecília/SC. 

O início do surgimento da profissão no século XIX vincula-se à expansão da 

industrialização na Europa no final deste mesmo século, e com a efetivação do 

modo de produção capitalista, pois,  

Este contexto econômico, que com suas características de exploração 
produz muitas desigualdades sociais, vai moldando a sociabilidade urbana, 
e, traz profundas transformações nas cidades, formando periferias/bairros 
com uma concentração principalmente de trabalhadores e pobres, Uma 
consequência drástica deste modelo econômico é fazer surgir e acirrar as 
expressões da questão social (IAMAMOTO; CARVALHO, 1982, p. 16).  

Para amenizar essas expressões, o Estado, a Igreja e os grupos da 

sociedade civil vão propondo e executando uma série de medidas protetivas, que se 

revestem ora de forma caritativa, ora de forma de ações governamentais para 

amenizá-las. 

No Brasil, o Serviço Social, como profissão, surge em 1936, também, em 

resposta à evolução do capitalismo, que nesse momento vivia um grande processo 
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de industrialização, causando um imenso êxodo rural e um crescimento 

desordenado das periferias das cidades. 

O Serviço Social, enquanto profissão regulamentada e reconhecida vai assim 

se edificando em sua história como uma das profissões que executa ações 

emanadas do Estado por meio da implementação de políticas sociais que mediam 

as contradições entre a burguesia e a classe trabalhadora.  

As medidas sociais, no Brasil, surgem no século XX como resposta ao 

acirramento das expressões da “questão social”, em que “as políticas sociais 

relacionam-se às condições políticas, econômicas e sociais em que a maioria da 

população vivência” (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 20). Elas, em essência, 

deveriam ser um conjunto de medidas tomadas que visam a melhorar as condições 

de vida da sociedade. No entanto, atendem parcialmente as necessidades da 

população, sendo direcionadas, de forma fragmentada, atendendo a parte das 

reivindicações da classe trabalhadora, mantendo o poder do Estado sobre a 

sociedade. 

As Políticas Sociais “são ações governamentais desenvolvidas em conjunto 

por meio de um conjunto de ações que deveriam proporcionar a garantia de direitos 

e condições dignas de vida ao cidadão de forma equânime e justa” (SOUSA et al., 

2013, p. 33). 

Com a elaboração da Constituição Federal brasileira de 1988, deu-se maior 

inovação no campo das políticas sociais, pois é o marco do direito dos cidadãos, 

sendo considerada uma das mais avançadas do mundo no que se refere a direitos e 

a garantias fundamentais, que assegurou direitos sociais e individuais a todos os 

brasileiros.  

Esses direitos conquistados já no período em que o país saia de um regime 

ditatorial implantado em 1964 foram, ao longo dos anos, ameaçados, desrespeitados 

e afrontados como uma tentativa de desmonte. 

A tentativa de desmonte das políticas sociais, presente em todo o período da 

restituição da democracia no Brasil, inicia-se de forma mais contundente já no 

governo de Fernando Henrique Cardoso, com o programa Comunidade Solidária, 

numa intenção de privatizar as ações sociais, já que era um governo, o qual adotava 

o projeto neoliberal. Mais recentemente, no governo de Michel Temer, tomaram-se 

medidas de restrição de orçamento para diversas políticas sociais, e o atual governo 
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do presidente Jair Bolsonaro tem dado sequência. O contexto que se vive é 

impregnado pela ideologia neoliberal, que propõe o Estado mínimo para os 

trabalhadores com a defesa de ideias do neoconservadorismo tanto no governo 

como na profissão. 

Atualmente, vive-se um complexo contexto de perda dos direitos da classe 

trabalhadora com a adesão de uma política econômica que atende aos interesses do 

mercado financeiro em detrimento de políticas públicas. Esse contexto talvez mostre 

níveis significativos de deslocamento de direitos conquistados, ampliando a 

desigualdade social.  

A principal motivação que levou a sustentar esta monografia de trabalho de 

conclusão de curso reside na importância que o tema possuiu, pois trata de um tema 

atual. Portanto, acredita-se que contribuirá muito para a sociedade e para profissão, 

pois vive-se tempos turbulentos. 

“O debate acerca das Políticas Sociais brasileiras vem ganhando grande 

destaque, pois vive-se em uma sociedade marcada por profundas desigualdades 

sociais” (MIOTO; NOGUEIRA, 2013, n.p). No atual momento, percebe-se o 

desmonte das políticas sociais e constata-se que, talvez, esse contexto provoque 

consequências na profissão. 

“Vivemos tempos duros, tempos difíceis, que foram agravados pela pandemia 

que assola o mundo todo. A classe trabalhadora que é a maioria da população 

brasileira vem perdendo os direitos que a duras penas conquistou” (SILVA, 2017, p. 

25). 

Nos dias atuais, na profissão de Serviço Social, por força desse contexto já 

mencionado, por hipótese, corre-se o risco de voltar a ser mero executor nas 

políticas públicas como na gênese da profissão, pois os assistentes sociais, por 

força das medidas adotadas pelo Estado, principalmente no que tange aos espaços 

sócio-ocupacionais, vivencia-se as restrições impostas às políticas sociais em que 

se atua. 

É nesse contexto regressivo, de desconstrução dos direitos sociais e das 

políticas sociais do Estado do “neoliberalismo tardio” em políticas sociais que os (as) 

assistentes sociais realizam sua intervenção profissional e constroem respostas 

profissionais. Mas como esse contexto regressivo impacta as políticas sociais? Que 

consequências o desmonte das políticas sociais provocam na profissão de Serviço 
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Social? 

Assim sendo, aponta-se problema que norteia a presente monografia: quais 

os impactos do desmonte das Políticas Sociais evidenciadas na percepção de 

assistentes sociais? 

Como objetivos específicos, elencam-se: apresentar as razões do desmonte 

das políticas sociais no capitalismo atual; apontar a relação do modelo econômico 

capitalista com a ofensiva neoliberal e sua relação com as políticas sociais; 

identificar o papel das assistentes sociais atuantes nas políticas sociais em Santa 

Cecília; estabelecer o perfil das entrevistadas; elencar as atividades que as 

assistentes sociais realizam evidenciando a questão social presente; perceber como 

as assistentes sociais enxergam a existência de desmonte da política de assistência 

social em seus locais de trabalho e os impactos causados por essa.  

          A monografia apresenta quatro partes constitutivas. O primeiro capítulo é 

destinado à fundamentação teórica, que apresenta elementos reflexivos 

relacionados à temática tratada. Procura-se evidenciar, por meio de pesquisa 

bibliográfica em artigos, dissertações e teses aqueles temas que possam dar 

suporte à compreensão de categorias teóricas. Enfoca-se o modo de produção 

capitalista e sua relação com a questão social e as políticas sociais. Reflete-se sobre 

o neoliberalismo no Brasil e suas consequências para o conjunto da sociedade. 

Discorre-se sobre as políticas sociais, da constituição federal de 1988 aos dias 

atuais, identificando e contextualizando, em particular, a política de assistência 

social. Explicam-se os momentos em que se inicia o desmonte das políticas sociais 

brasileiras e seus impactos na profissão de Serviço Social. Esses itens foram 

discutidos para demonstrar os elementos que se inter-relacionam e vão 

determinando o desmonte das políticas sociais no Brasil.  

          O capítulo seguinte aponta as delimitações metodológicas nas quais se 

apresenta a modalidade de pesquisa adotada neste trabalho com fundamento na 

pesquisa descritiva/exploratória. Especificam-se os procedimentos adotados pela 

pesquisa, seus objetivos, universo, amostragem e como os dados foram coletados.  

O capítulo seguinte refere-se aos resultados e à discussão. Esse é 

demonstrado estatisticamente por meio de gráficos e tabelas, nos quais se revelam 

os dados obtidos por meio dos questionários distribuídos às assistentes sociais da 
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cidade de Santa Cecília/SC, fazendo-se a interpretação e discutindo-se os 

resultados. 

Por fim, apresentam-se as considerações finais da monografia. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

            O presente capítulo destina-se ao embasamento teórico desta monografia e 

apresenta elementos reflexivos relacionados à temática tratada, efetivando-se por 

meio de pesquisa bibliográfica em artigos, dissertações, teses, enfim suportes 

textuais que possam dar base à compreensão de categorias teóricas, tendo como 

foco o modo de produção capitalista e sua relação com a questão social e as 

políticas sociais. 

Reflete-se, mais explicitamente, sobre o neoliberalismo no Brasil e as 

consequências que esse causa para a sociedade nos dias atuais perante as 

mudanças acontecidas no meio social e econômico.  

Listam-se itens sobre as políticas sociais, a constituição federal de 1988 aos 

dias atuais, contextualizando, de maneira aberta, a política de assistência social, 

explicando, por conseguinte, em que momentos se inicia o desmonte das políticas 

sociais brasileiras e seus impactos na profissão de Serviço Social.  

Discutiram-se esses itens para demonstrar os elementos que se inter-

relacionam e vão determinando o desmonte das políticas sociais no Brasil.  

1.1 O MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA E SUA RELAÇÃO À QUESTÃO 

SOCIAL E ÀS POLÍTICAS SOCIAIS 

O modo de produção capitalista foi precedido pelo de produção feudal, 

“caracterizado no trato da terra, no qual a propriedade territorial pertencia ao nobre, 

ou seja, o senhor feudal concedia um pedaço de terra e em troca os servos se 

comprometiam em servi-los” (MENDES, 2020, n.p). 

Neste contexto,  

A condição servil dos camponeses era muito distinta da condição dos 
escravos – embora duramente explorados (não só pelo dever do trabalho 
nas terras do senhor, mas ainda para os inúmeros tributos, inclusive o 
dízimo recolhido pela Igreja), dispunham nas glebas e nas terras comunais. 
A economia do feudalismo era essencialmente rural e autárquica: cada 
feudo compunha-se de uma área de terra de extensão variável, envolvendo 
uma ou mais aldeias, e sua produção era destinada especialmente ao 
autoconsumo. À diferença da relação que o escravo mantinha com o seu 
proprietário, a relação entre o servo e o senhor feudal implicava 
formalmente uma série de compromissos mútuos – a prestação de serviços 
pelos servos, proteção da vida do servo pelo senhor (NETTO; BRAZ, 2010, 
p. 69).  

O feudalismo entra em crise por volta do século XIV, conduzindo para a 
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Revolução Burguesa entre os séculos XV e XVII, e prossegue nos séculos XVII e 

XVIII. Com o fim do antigo regime, começa o século XIX com o Estado criado pela 

burguesia, em que,  

A nova classe dominante articulou a superestrutura necessária para o 
desenvolvimento das novas forças produtivas de que o seu Ascenso era o 
inequívoco indicador: criam-se as melhores condições para a concretização 
histórica do modo de produção que tem como uma de suas classes 
fundamentais a burguesia – trata-se do modo de produção capitalista, 
gestado no ventre do feudalismo e no interior do qual a produção 
generalizada de mercadorias ocupa o centro da vida econômica (NETTO; 
BRAZ, 2011, p. 85). 

Para este aspecto relativo a vida econômica, destaca-se que,  

A gênese do capitalismo deve ser buscada na decomposição do feudalismo 
e no desenvolvimento de novas formas de organização econômica e social. 
Esse longo período que antecede a plena constituição do modo de 
produção tipicamente capitalista (aquele fundado na acumulação industrial) 
e que prepara as condições para sua implantação, esse processo de 
transição de um sistema a outro tem sido chamado de período da 
“acumulação primitiva de capital” (MARX, 1985, apud PRONI, 1997, p. 6). 

 Essa transição deu-se, inicialmente, devido ao crescimento da população da 

Europa e pelas demandas que vão sendo colocadas devido às necessidades da 

população crescente. Com o advento da Revolução Industrial, surgida na Europa no 

século XVIII, “o capitalismo se consolidou, fazendo com que a mecanização 

expulsasse os trabalhadores do campo, pois as máquinas acabaram substituindo a 

mão de obra, tirando, portanto, o trabalho desses pequenos produtores” (NETTO, 

1996, p. 15).   

A principal característica do modo de produção capitalista é o fato de que nele 

o trabalho é assalariado e não mais servil como no feudalismo, sendo que,  

Acontece que, por conta disso, as revoluções industriais e tecnológicas se 
destacam, pois estabelecem não apenas a estrutura da competição 
intercapitalista como a imposição de novos elementos de mudança no 
centro dinâmico capitalista. Nesse sentido, o perfil do Estado no capitalismo 
atenderia aos propósitos de ordem externa ou de dimensão global 
(POCHMANN, 2017, p.1). 

Nesse aspecto, percebe-se que,  

O capitalismo é um sistema em que os bens e serviços, inclusive as 
necessidades mais básicas da vida, são produzidos para fins de troca 
lucrativa; em que até a capacidade humana de trabalho é uma mercadoria à 
venda no mercado; e em que, como todos os agentes econômicos 
dependem do mercado, os requisitos da competição e da maximização do 
lucro são as regras fundamentais da vida. Por causa dessas regras, ele é 
um sistema singularmente voltado para o desenvolvimento das forças 
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produtivas e o aumento da produtividade do trabalho através de recursos 
técnicos. Acima de tudo, é um sistema em que o grosso do trabalho da 
sociedade é feito por trabalhadores sem posses, obrigados a vender sua 
mão de obra por um salário, a fim de obter acesso aos meios de 
subsistência. No processo de atender às necessidades e desejos da 
sociedade, os trabalhadores também geram lucros para os que compram 
sua força de trabalho. Na verdade, a produção de bens e serviços está 
subordinada à produção do capital e do lucro capitalista. O objetivo básico 
do sistema capitalista, em outras palavras, é a produção e a auto expansão 
do capital [por meio da exploração massiva dos trabalhadores] (WOOD, 
2011, p. 12).  

O capitalismo é um sistema econômico e social baseado na propriedade 

privada dos meios de produção (CLARO, 2009, p. 10), “onde há divisão entre duas 

classes: os donos dos meios de produção ‘burgueses’ e os trabalhadores 

‘proletariados’, que vendem sua mão de obra em troca de um salário”. 

Aponta-se que: 

A relação capital/trabalho, personalizada na relação capitalista/ proletário, 
consiste, pois, na expropriação (ou extração, ou extorsão) do excedente 
devido ao produtor direto (o trabalhador): é nessa relação de exploração 
que se funda o MPC (NETTO; BRAZ, 2006, p. 101). 

Reafirma-se essa questão: 

O contexto histórico é, de modo geral, assentado em um conjunto de 
profundas transformações econômicas, políticas, sociais e culturais 
sucedidas a partir de um nível de desenvolvimento das forças produtivas 
(expresso com o advento da grande indústria) sem precedentes históricos 
até então e de novas relações sociais de produção assentadas na 
emergência de novas classes sociais: a burguesia que, proprietária do 
capital e dos meios de produção processualmente ascendeu à condição de 
classe dominante tanto do ponto de vista econômico quanto político, e o 
proletariado como classe de trabalhadores que, a partir da separação entre 
os produtores diretos e os meios de produção, encontraram na venda de 
sua força de trabalho e na condição de assalariamento a mediação 
fundamental para a sua reprodução. Com a era da Globalização, o sistema 
capitalista tornou-se predominante em praticamente todo o mundo (VIEIRA; 
MELO 2014, p. 15). 

As fases e as etapas de desenvolvimento do capitalismo não “ocorrem de 

forma igualitária na totalidade do espaço mundial, isso porque a sua lógica de 

produção e reprodução é puramente desigual. [...] algumas nações apresentam 

estágios mais evoluídos desse modo de produção [...]” (BIASI, 2019, p. 11). 

Para Marx (1985, p. 105), “a produção capitalista não é apenas produção de 

mercadoria, é essencialmente produção de mais-valia”. Essa citação demonstra a 

forma assumida pelo trabalho excedente na produção capitalista, surgindo, como 

consequência do modo de produção capitalista, expressões da questão social, 
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através do, 

[...] desenvolvimento capitalista produz, compulsoriamente, a ‘questão 
social’ – diferentes estágios capitalistas produzem diferentes manifestações 
da ‘questão social’; esta não é uma sequela adjetiva ou transitória do regime 
do capital: sua existência e suas manifestações são indissociáveis da 
dinâmica específica do capital tornando potência social dominante. A 
‘questão social’ é constitutiva do desenvolvimento do capitalismo. Não se 
suprime a primeira conservando-se o segundo (NETTO, 2011, p. 157). 

Assim, os trabalhadores migram para a cidade em busca de emprego, 

ocasionando o inchaço das periferias e, consequentemente, o agravamento da 

questão social. Sobre as desigualdades sociais, assim apresenta-se: 

[...] o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista 
madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais 
coletiva, o trabalho tonar-se mais amplamente social, enquanto a 
apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma 
parte da sociedade (IAMAMOTO, 2006, p. 27). 

Referindo-se à questão social e ao seu surgimento, expressa-se que: 

O conjunto de problemas políticos/ econômicos/ sociais que a formação da 
classe operária e de seu ingresso no cenário político desencadeiam, no 
curso da constituição e desenvolvimento da sociedade capitalista O termo 
questão social surge na Europa Ocidental a partir da terceira década do 
século XIX, pautando o debate entre intelectuais, filantropos, militantes 
políticos, sobre o fenômeno do pauperismo absoluto ao qual estavam 
submetidas as massas trabalhadoras, num contexto histórico marcado pela 
consolidação do capitalismo em face dos processos de industrialização e 
urbanização que vinham se sucedendo desde o século XVIII (NETTO; 
BRAZ, 2006, p. 139; NETTO, 2011, p. 153; CERQUEIRA FILHO, 1982, p. 
21). 

“A concepção de questão social está enraizada na contradição capital x 

trabalho, em outros termos, é uma categoria que tem sua especificidade definida no 

âmbito do modo capitalista de produção” (MACHADO, 1999 p. 42). 

Destaca-se que,  

A questão social, não é, portanto, nem de um fenômeno natural, nem 
acidental, nem tão pouco de ordem individual. Trata-se sim de um dos 
elementos constitutivos e inelimináveis da reprodução ampliada do capital, 
apenas possível de ser superada mediante a superação do próprio 
capitalismo (VIEIRA; MELO 2014, p. 23). 

 A partir do momento no qual a classe trabalhadora começou a não concordar mais 

com a situação como viviam, ou seja, de exploração e de pauperismo, começaram a 

afrontar os burgueses, pois perceberam que eram os inimigos e não as máquinas. 

Pelo fato da consolidação do modo de produção capitalista, “com sua exploração da 
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força de trabalho, a classe operária passou a ficar mais empobrecida e a se 

organizar enquanto categoria e classe social, adquirindo consciência do quanto 

estavam sendo explorados pela burguesia” (MONTENEGRO; MELO 2014, p. 32).  

“A partir de então, a classe trabalhadora organizada começa a reivindicar 

direitos que vão ser expressos pelo Estado através das políticas sociais. A política 

social surge como resposta ao acirramento das expressões da “questão social”” 

(MIOTO; NOGUEIRA, 2013, n.p). 

Segundo Behring e Boschetti (2011, p. 47),  

Sua origem é comumente relacionada aos movimentos de massa social-
democratas e ao estabelecimento dos Estados - nação na Europa ocidental 
do final do século XIX, mas sua generalização situa-se na passagem do 
capitalismo concorrencial para o monopolista, em especial em sua fase 
tardia, após a segunda Guerra Mundial (pós - 1945). 

Santos (2015, p. 55) contrapõe que “as Políticas Sociais são ações 

governamentais desenvolvidas em conjunto por meio de programação que deveriam 

proporcionar a garantia de direitos e condições dignas de vida ao cidadão de forma 

equânime e justa”, onde,  

As políticas sociais ora são vistas como mecanismos de manutenção da 
força de trabalho, ora como conquista dos trabalhadores, ora como arranjos 
do bloco no poder ou bloco governante, ora como doação das elites 
dominantes, ora como instrumento de garantia do aumento da riqueza ou 
dos direitos do cidadão (FALEIROS, 1991, p. 8). 

No Brasil, as medidas protetivas surgem no início do século XX, momento em 

que a urbanização e a industrialização começam a se formar no país, onde,  

A partir de então, o Estado implanta uma série de medidas para dar 
resposta às expressões da questão social, que vão surgindo como resultado 
das profundas desigualdades sociais provocadas pelo fenômeno da 
industrialização e, consequentemente, pelo modo de produção capitalista 
tardio é implantado (SANTOS, 2018, p. 22).  

Sendo assim, define-se Estado como uma instituição organizada política, 

social e juridicamente, ocupando um território definido, normalmente onde a lei 

máxima é uma constituição inscrita e dirigida por um governo, também possuindo 

soberania reconhecida externa e internacionalmente, pois nesse,   

Período de intensa mobilização de segmentos da sociedade civil, no sentido 
de ampliar e garantir direitos em setores de ponta, ou seja, o núcleo duro da 
política social – saúde, previdência e assistência –, e de forte investimento 
nos marcos profissionais, para expandir os saberes sobre a relação entre 
questão social e política social. Estabelece-se um amplo processo de 
produção de conhecimento em torno da política social, que tem se 
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constituído em um pilar central na consolidação do Serviço Social como 
área de conhecimento no campo das ciências sociais. Este fato favoreceu 
tanto a inserção da profissão e de seus profissionais no embate político da 
sociedade brasileira como, também, a discussão sobre a intervenção 
profissional dos assistentes sociais no terreno da política social (MIOTO; 
NOGUEIRA, 2013, p.1).  

Ao relacionar a política social com o contexto atual, é preciso ter uma 

definição do que é Estado, ou melhor, é 

Uma “relação social”. É um campo de confronto de interesses onde se 
apresentam frações da burguesia e o grupo no poder em uma relação de 
divergência e convergência com os anseios das classes dominadas. O 
Estado não é um árbitro neutro, nem um juiz do bem-estar dos cidadãos. 
Nem é um instrumento, uma ferramenta nas mãos das classes dominantes, 
para realizar seus interesses (FALEIROS, 1980, p. 46). 

Boff afirma (2018, p. 1) que “o Estado nada mais é do que uma sociedade 

constituída por um grupo de indivíduos organizados como: os grupos familiares, 

profissionais, educativos, políticos, religiosos que buscam interesses em comum”. 

“Portanto a relação do Estado com o capitalismo está ligada diretamente às 

condições de reprodução econômica” (MOTTA, 1988, p. 15). 

É somente através da Constituição Federal Brasileira de 1988 que se teve a 

maior inovação no campo da proteção social no Brasil, com o estabelecimento em 

lei de direitos da população e dever do Estado. “Ela é o marco do direito dos 

cidadãos, pois ela é considerada uma das mais avançadas do mundo no que se 

refere a direitos e garantias fundamentais a todos os brasileiros” (FLEURY, 2009, p. 

23). 

Nestes parâmetros,  

As políticas sociais fazem parte de um conjunto de iniciativas públicas, com 
o objetivo de realizar, fora da esfera privada, o acesso a bens, serviços e 
renda. Seus objetivos são amplos e complexos, podendo organizar-se não 
apenas para a cobertura de riscos sociais, mas também para a equalização 
de oportunidades o enfrentamento das situações de destituição de 
oportunidades, o enfrentamento das situações de destituição da pobreza, o 
combate às desigualdades sociais e a melhoria das condições da população 
(JACCOUD, 2008, p. 3). 

Com relação às políticas sociais embasadas no Brasil, percebe-se o seguinte:            

As políticas sociais no Brasil estão relacionadas diretamente às condições 
vivenciadas pelo País em níveis econômico, político e social. São vistas 
como mecanismos de manutenção da força de trabalho, em alguns 
momentos, em outros como conquistas dos trabalhadores, ou como doação 
das elites dominantes, e ainda como instrumento de garantia do aumento da 
riqueza ou dos direitos do cidadão (FALEIROS, 1991, p. 8).            
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Assim, percebe-se que o Estado brasileiro vem a tratar as políticas sociais 

como forma de manutenção da sociedade para aqueles que precisam delas, pois,  

A manifestação do Estado brasileiro para com as políticas sociais é 
decorrente do século XX, ou seja, tardia se comparada à da Europa. 
Todavia, o que não difere da conjuntura internacional são as manifestações 
do Estado em prol de uma classe. Assim, o Brasil manteve sua posição 
enquanto representante direto dos interesses – seja da nobreza, dos 
proprietários rurais, dos políticos, seja do capitalismo ascendente ou do 
consolidado na atualidade (MARQUES, 2016, p. 41). 

Portanto, a relação do Estado com o capitalismo está ligada diretamente às 

condições de reprodução econômica. O Estado está assim incumbido da função de 

garantir os interesses do capital, onde,  

Dentro do modo de produção capitalista, as políticas sociais representam 
mais um elemento de contradição do antagonismo entre as duas classes 
fundamentais. Trabalhadores e Capitalistas tencionam perante o Estado 
apresentando seus interesses de classe: Os trabalhadores, por sua vez, 
têm interesse em valorizar ao máximo sua força de trabalho, desenvolvendo 
lutas e greves para aumento de salários e benefícios e melhoria de seu 
meio de vida. [...]. Aos capitalistas não interessa a permanência do conflito 
aberto que perturbe a produção e possa levar ao questionamento da própria 
“ordem social”, ou seja, das relações de exploração. [...]. Os gastos estatais 
na área social compensam, assim, certas perdas e desgastes da força de 
trabalho e possibilitam sua reprodução num nível que ao mesmo tempo 
garanta a produção e a paz social e não modifique a relação fundamental 
entre os donos dos meios de produção e os assalariados (FALEIROS, 1991, 
p. 34; 35). 

Nessa perspectiva “o Estado deve assegurar um mínimo, sem afetar as 

condições de funcionamento do mercado, onde cada um e todos possam usufruir do 

maior número possível de vantagens” (FALEIROS, 1980, p. 43), concebendo as 

políticas sociais como resultados dos embates políticos entre as classes, haja visto 

que, 

As políticas sociais compreendem um conjunto de necessidades sociais e 
políticas estabelecidas socialmente numa determinada sociedade, como 
resultado e expressão da forma social de reprodução das condições 
materiais da existência. Como produto e parte da repartição da riqueza 
socialmente produzida, a política social corresponde ao embate das forças 
sociais. O Estado como característico de uma instituição social e 
político-militar estratégica da sociedade de classes aparecem como 
mediador-chave do processo de repartição social da riqueza na forma de 
políticas sociais implementadas (DEITOS, 2010, p. 211). 

Todas as colocações aqui mostradas procuraram evidenciar que o modo de 

produção capitalista estabelecido em quase todas as sociedades do mundo define 

uma sociabilidade e um modo de ser social, político, cultural que se entrelaça com o 
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surgimento das expressões da questão social. 

 Esse modo de produção provoca profundas desigualdades sociais que 

necessitam de uma resposta do Estado e da sociedade. “Por parte do Estado, essas 

respostas se apresentam por meio de medidas protetivas expressas através das 

Políticas Sociais que tentam amenizar os “problemas sociais” de forma paliativa” 

(MONTENEGRO, 2014, p. 20). 

1.1.1 O Neoliberalismo no Brasil e suas Consequências para o Conjunto da 

Sociedade 

As convicções neoliberais surgem na Europa Ocidental e na América do Norte 

após a segunda Guerra Mundial, tendo seu desenvolvimento no início século XX a 

partir da Escola Austríaca, “fundada por Carl Menger e sucessivamente por Ludwig 

Von Mises, que formulou os postulados que caracterizam o eixo do pensamento 

neoliberal até os dias atuais, essa ideologia tenta recuperar o liberalismo clássico” 

(MATOS, 2008, p. 56). 

O surgimento do neoliberalismo se deu,  

Principalmente nos países capitalistas desenvolvidos, deve ser considerado 
com base em algumas condições históricas e com a iniciativa de alguns 
governos, tais como as políticas de Margareth Thatcher (1979-1990), no 
Reino Unido, e Ronald Reagan (1980-1988), nos Estados Unidos. O 
governo Thatcher contraiu a emissão monetária, elevou as taxas de juros, 
baixou os impostos sobre os rendimentos altos, criou níveis de desemprego 
e cortou os gastos sociais. Por sua vez, Reagan reduziu impostos a favor 
dos ricos, elevou as taxas de juros e reprimiu greves (PASINATO; FÁVERO, 
2020 p. 906). 

É interessante destacar que neoliberalismo,  

Nasceu depois do fim da II Guerra Mundial (1945), na Europa e nos Estados 
Unidos, onde predominava o capitalismo. Foi uma reação teórica e política 
contra o Estado intervencionista e começou a ser colocado em prática na 
década de 1970 (PASINATO; FÁVERO, 2020, p. 905). 

Cabe, ainda, enfatizar que,  

É importante observar a estreita relação entre o momento histórico em que 
esta ideologia começa a ganhar corpo e a luta política e ideológica que se 
acirra no imediato pós-II Guerra Mundial, com a divisão do mundo entre os 
blocos capitalista e socialista e o desenvolvimento da realidade política 
bipolar da Guerra Fria (MATOS, 2008, p. 193). 

Na ideologia neoliberal, o Estado ideal é visto como uma instituição 

necessária à defesa da propriedade privada; “um aparelho de natureza basicamente 
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coercitiva e com uma limitação bastante radical de suas funções: garantir a proteção 

à vida, à saúde, à liberdade e à propriedade privada, bem próxima da concepção 

lockeana do Estado” (LOCKE, 1983, p. 15). 

 O Brasil foi o último país da América Latina a implementar um projeto 

neoliberal, onde neste,  

Processo Neoliberal no Brasil começa no final da década de 80, com as 
eleições de 1989, onde disputavam democraticamente Collor e seu discurso 
moderno e marcado pelo “liberalismo social” (apoiado pela grande mídia e 
empresários) [...]. Quando se implementa um olhar crítico e econômico 
sobre o período vê-se principalmente um país atolado em inflação – o que 
gerava frequentes oscilações nas taxas de juros, abruptas variações nos 
preços e um mercado completamente controlado pelo Estado. Este por sua 
vez, não conseguia controlar seus gatos e a dívida pública aumentava cada 
vez mais. Além disso, tinha-se criando em 1988 uma Constituição que 
ampliava os deveres do Estado na economia: as tarefas eram muitas, que 
simplesmente deixam até os neoliberais de cabelos arrepiados só de pensar 
em tanta demanda estatal. A “mão” aqui era bem visível. Com tudo isso, 
então, o mercado internacional nem pensava no país tupiniquim, pois aqui 
não havia nenhum ambiente propício ao mercado e negócios, já que o 
direito do Estado e dos trabalhadores vinham antes dos direitos dos 
empresários e credores financeiros (NETO; CABRAL, 2010 p. 3). 

No Brasil, o processo de adaptação neoliberal se pode visualizar a partir do 

final da década de 1980, sendo que neoliberalismo teve sua implantação,  

A partir da década de 1990, no governo do presidente Fernando Collor 
(1990-1992). No início, o povo brasileiro não viu o neoliberalismo como 
ameaça, em virtude da passagem de um longo período de Ditadura Civil-
Militar (1964-1985). No governo Collor, percebiam-se os reflexos do 
neoliberalismo devido as más condições de serviços públicos, como a 
saúde, a educação e a desigualdade na distribuição de renda. Diante dessa 
situação, [...] a população viu em Collor e em seus desperdícios 
orçamentários a causa das mazelas sociais, e sua queda foi a maneira 
encontrada para demonstrar o descontentamento popular e a busca por 
mudanças (BASSO; BEZERRA NETO, 2014, p. 3). 

“As medidas neoliberais começaram a ser implantadas no Brasil no governo 

de Fernando Collor de Mello, em 1989, e se aprofundou nas décadas de 1990 e 

2000, no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC)” (CARINHATO, 2008, p. 

22). 

Sendo que no governo de FHC,  

[...] a ênfase nas reformas econômicas, na privatização das empresas 
estatais e nas políticas sociais focalizadas. No segundo mandato 
aprofundando esses aspectos e modificando substancialmente a estrutura 
do Estado por meio de ampla reforma. Foram definidas as diretrizes da 
reforma e a nova configuração que o Estado brasileiro deveria assumir a 
partir de então. As reformas neoliberais são explicadas pela habilidade do 
presidente subjugar os interesses dos Estados na política macroeconômica 
(MENDES, 2020, p.1). 
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Nesses parâmetros, FHC implantou ideias neoliberais no Brasil, tendo 

algumas um destaque expressivo, conforme frisa Bezerra (n.d): 

ü Privatização da telefonia estatal: Telebrás, Telerj, Telesp, Telemig etc.;  

ü Venda dos bancos estaduais: Banerj, Banestado, Banesp etc.; 

ü Privatização de empresas: Embraer, Vale do Rio Doce e Companhia 

Siderúrgica Nacional; 

ü  Redução de 20% dos funcionários públicos em nível federal e estadual 

por meio da aposentadoria antecipada ou demissão, Terceirização de 

trabalhadores e vários serviços do Estado;  

ü Abertura do mercado nacional para empresas estrangeiras (BEZERRA, 

n.d. n.p). 

Adicionalmente, o projeto neoliberal e a sua política têm como importante 

aliada a classe média alta, ou seja, os novos ricos, que rejeitam qualquer coisa 

“semelhante com um Estado de Bem-estar Social, pois não se beneficiaram com o 

mesmo, visto que ajudaram a financiá-lo com impostos, mas não fariam uso de seis 

serviços” (BOITO, 2004, p. 25). Esse segmento é formado, 

[...] por executivos de empresas, certos segmentos de profissionais, a alta 
burocracia governamental, uma nova intelectualidade identificada com os 
valores e hábitos forâneos e um pequeno grupo de consultores e 
trabalhadores autônomos altamente qualificados, ocupados em atividades 
econômicas recém sugeridas e típicas dos novos paradigmas tecnológicos. 
Um segmento social que se beneficiou com a farra das importações e 
também com as altas taxas de juros e que, ao descobrir os padrões de 
consumo próprios dos países desenvolvidos, e a ele ter acesso, se 
deslumbrou e se sentiu incluído no primeiro mundo (FILGUEIRAS, 2002, p. 
4). 

O milagre econômico visava a expandir a economia por meio da importação 

de produtos, como automóveis e eletrodomésticos. No entanto, essa política causou 

o endividamento massivo da população. Esse processo de implantação e de 

evolução do projeto neoliberal passou, pelo menos, por três momentos distintos 

desde o início da década de 1990: uma fase inicial, da implantação das primeiras 

“ações concretas de natureza neoliberal efetivadas através do governo de Fernando 

Collor de Melo; uma fase de ampliação e consolidação da nova ordem econômica 

social neoliberal (primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC);” (BOITO, 

2004, p. 25) e, “por último, uma fase de aperfeiçoamento e ajuste do novo modelo, 

na qual (sic) amplia-se e consolida-se a hegemonia do capital financeiro no interior 

do bloco dominante, que se estendeu nos governos Lula, Dilma e Temer” 
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(FILGUEIRAS 2006, p. 36). 

Cabe salientar que,  

O Brasil foi o último dos países latino-americanos, já no começo da década 
de 1990, a entrar nesse circuito de submissão às políticas de liberalização 
financeira e comercial e de desregulamentação cambial com o objetivo de 
atrair recursos externos, a qualquer custo, inserindo-se de forma 
subordinada no novo quadro financeiro mundial (TAVARES; MELIN, 1998, p. 
51). 

Assim, o governo do presidente Lula seguiu o receituário de seu antecessor e 

do pós-Consenso de Washington, pois conjugava medidas de cunho social-liberal 

sem romper com as estruturas neoliberais. “[...] rendia-se às estratégias de 

valorização do capital, apoiando um conjunto de medidas para favorecer e proteger 

o investimento das transnacionais, em detrimento dos investimentos em Educação, 

Saúde, Habitação, entre outro” (CASTELO, 2010, p. 1).  

A transição que aconteceu do governo Lula para o governo Dilma, dada a sua 

continuidade à política econômica e social, teve como base o “estímulo por parte do 

Estado brasileiro à formação de grandes oligopólios, comandados por expressivos 

grupos econômicos nacionais e internacionais privados que passam a controlar e 

regular a esfera econômica e política” (CASTILHO; LEMOS; GOMES, 2017, n.p). 

Dessa forma, segundo Braz (2004), tem-se, com esse governo, um “Estado 

absolutamente servil ao grande capital internacional” (BRAZ, 2004, p. 55), cabendo, 

ainda, enfatizar que, nos governos de Lula e de Dilma, sacramentou-se a política 

econômica e neoliberal de FHC, que teve papel central para dar-se a estabilidade 

monetária, sendo que, 

 Para isso mantiveram intacta sua política de ajuste fiscal e de juros altos, 
dando total liberdade de movimentação de capitais, ao mesmo tempo em 
que, como forma de compensação por sua opção em não fazer as reformas 
necessárias à distribuição da riqueza socialmente produzida, possibilitou o 
acesso aos programas sociais de uma parcela significativa da classe 
trabalhadora que se encontrava em situação de extrema pobreza 
(IAMAMOTO, 2008 apud CASTILHO; LEMOS; GOMES, 2017, n.p). 

Já no governo de Michel Temer, as medidas neoliberais foram bem radicais e 

de natureza conservadora, pois, através dele, iniciaram-se os desmontes das 

Políticas Públicas Sociais, alterando, praticamente, as conquistas sociais tidas como 

privilégio na Constituição Federal de 1988, “entre eles estão presentes a limitação 

dos gastos públicos em vinte anos; a desvinculação das pensões e aposentadorias 

das correções do salário mínimo; o desmonte da CLT a lei de regulamentação da 
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terceirização irrestrita” (CASTILHO; LEMOS; GOMES, 2017, p. 33). 

Por fim, pode-se afirmar que o projeto neoliberal, em seu discurso doutrinário, 

não atende às urgências do trabalhador, tendo se firmado de forma ampla na 

sociedade - conseguindo apoio e concordância “para a sua pregação privatizante, 

em especial contra os gatos excessivos do Estado e os privilégios dos funcionários 

púbicos, evidenciando, assim um novo domínio ideológico da burguesia no Brasil” 

(BOITO, 2004, p. 12). Sendo assim,  

O Neoliberalismo também trouxe consequências negativas, tal qual são o 
desemprego, as reduções de salários, a acentuação das desigualdades 
sociais, dentre outras. Uma das maiores críticas contra essa doutrina é 
relativa às privatizações, que tiram o poder do Estado sobre a prestação de 
serviços, como a energia elétrica, os pedágios, o acesso aos tratamentos de 
saúde, dentre outros. Com estas premissas, há um agravamento das 
desigualdades sociais, já que se estimula a competitividade entre os 
homens (KÜNAST, 2020, p. 19). 

Dardot e Laval (2016) ressaltam que “o neoliberalismo não destrói apenas 

regras, instituições e direitos. Ele também produz relações sociais, certas maneiras 

de viver e certas subjetividades” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 26) em que o 

neoliberalismo impõe a forma de vida nas sociedades ocidentais que as seguem no 

caminho da modernidade. Portanto, aqueles que já possuem maiores condições 

financeiras serão beneficiados em detrimento dos menos privilegiados 

financeiramente, estando o neoliberalismo “compreendido pela liberação das 

atividades econômicas, desde a produção e a distribuição, até a troca e o consumo. 

Trata-se, assim, da criação de um Estado mínimo, que atua minimamente no 

estabelecimento das regras e fiscalizações no setor econômico” (KÜNAST, 2020, p. 

22). 

O neoliberalismo vem a imprimir,  

Uma percepção de que todas as pessoas podem competir nas mesmas 
condições de igualdade, segundo suas possibilidades. O que caracteriza o 
neoliberalismo é o alargamento da ação da lógica de mercado. Dessa 
maneira, a ideia de Estado mínimo é uma consequência da utilização da 
lógica do mercado em todas as relações sociais, que não podem ser 
reduzidas ao aspecto econômico somente. A única forma de regulação 
econômica deve ser feita pelas forças do mercado, as mais racionais e 
eficientes possíveis (PASINATO; FÁVERO, 2020 p. 907). 

Atualmente, no governo de Jair Messias Bolsonaro, verifica-se uma forte 

tendência de uma direção ultraliberal, onde,  

Atualmente, o contexto de crises vivido no Brasil coloca o país na linha das 
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classes dominantes e do imperialismo internacional de promover um novo 
momento de neoliberalismo acirrado, um “ultraliberalismo”, que não só 
atuará contra gastos sociais e espaços democráticos, mas não aceitará 
sequer a existência desses, mesmo que fragilizados e extremamente 
limitados. Há dois objetivos centrais nessa investida “ultraliberal”, quais 
sejam: radicalizar o ideário de “Estado mínimo” e operacionalizar um ataque 
à espaços de participação democrática e popular (SANTOS, 2018, p.1). 

 Nesses parâmetros, a participação democrática associada à demanda 

popular deve fundamentar-se no interesse de ajuda ao cidadão. 

1.2 AS POLÍTICAS SOCIAIS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 AOS DIAS 

ATUAIS 

Como já se salientou, anteriormente, “nas políticas sociais seus objetivos são 

amplos e complexos, não só capaz de se organizar para enfrentar os riscos sociais, 

mas também para a pobreza, combater a desigualdade social e melhorar as 

condições sociais as pessoas” (SENNE 2017, p. 11), sendo consistente afirmar que: 

As políticas sociais ora são vistas como mecanismos de manutenção da 
força de trabalho, ora como conquista dos trabalhadores, ora como arranjos 
do bloco no poder ou bloco governante, ora como doação das elites 
dominantes, ora como instrumento de garantia do aumento da riqueza ou 
dos direitos do cidadão (FALEIROS, 1991, p. 8). 

Através do capitalismo, surge a política social fundada pela mobilização da 

classe trabalhadora criada pela revolução no século XIX, sendo uma estratégia de 

“intervenção governamental, da classe capitalista, para que as relações sociais 

derivadas no mundo da produção, isto é, relacionado ao processo de medição como 

estratégia nacional entre interesses conflitantes” (SOUSA, 2020, p. 26). 

As políticas sociais podem ser “mecanismos eficientes para a democratização 

do acesso a bens e serviços para a produção e atuam como condições necessárias 

ao desenvolvimento econômico e social” (COSTA, 2006, p.68). 

Afirma-se que 

O surgimento das políticas sociais foi gradual e diferenciado entre os 
países, dependendo dos movimentos de organização e pressão da classe 
trabalhadora, do grau de desenvolvimento das forças produtivas e das 
correlações e composições de força no âmbito do Estado (BOSCHETTI; 
BEHRING, 2011, p. 64). 

No Brasil, as primeiras medidas governamentais que apresentam 

características de políticas sociais surgem no século XX, no governo de Getúlio 

Vargas, sendo criada a Legião Brasileira de Assistência (LBA), conforme se observa 
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abaixo: 

Neste período, a assistência social como ação social é um ato de vontade e 
não direito de cidadania. Do apoio às famílias das pracinhas, a LBA vai 
estender sua ação às famílias da grande massa não previdenciária. Passa a 
atender também as famílias que sofrem em decorrência de calamidades, o 
que trouxe o vínculo emergencial à assistência social que perdura até os 
dias de hoje (SPOSATI, 2007, p.20). 

O Brasil não foi o berço da Revolução Industrial, portanto, as conquistas dos 

trabalhadores e as suas reivindicações foram um tanto demoradas, haja visto que as 

políticas sociais, em nossa país,  

[...] estão relacionadas diretamente às condições vivenciadas pelo País em 
níveis econômico, político e social. São vistas como mecanismos de 
manutenção da força de trabalho, em alguns momentos, em outros como 
conquistas dos trabalhadores, ou como doação das elites dominantes, e 
ainda como instrumento de garantia do aumento da riqueza ou dos direitos 
do cidadão que mereceu a caracterização de ‘Constituição Cidadã’ 
(BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 141). 

Devido a fatos históricos, pode-se afirmar que o Brasil suporta uma herança 

colonial de exploração e de subserviência do Estado ao poder dominante. A política 

social, sendo expressa pelo Estado, segue nesse emaranhado. Por isso “a política 

social nos moldes do processo de exploração arbitrária dos colonizadores da 

América. Soma-se a isso o fato de que, historicamente, a questão social foi tratada 

neste continente como questão de polícia” (VIEIRA, 2009, p. 32), pois  

[...] as políticas sociais são quase sempre vítimas da ação ou da omissão 
dos governos latino-americanos, despreocupados com os interesses da 
grande maioria dos habitantes e muito preocupados com os interesses dos 
grupos econômicos e financeiros da América Latina ou e fora dela (VIEIRA, 
2009, p. 78). 

A Constituição Federal de 1988 garantiu direitos sociais, “como aqueles 

relativos à seguridade social, integrando previdência social, saúde e assistência 

social, enquanto direito do cidadão e dever do Estado, mas isso não representou a 

superação dos conservadorismos políticos históricos” (MIOTO; NOGUEIRA 2013, p. 

32).  É importante frisar que,  

A constituinte foi um processo duro de mobilizações e contramobilizações 
de projetos e interesses mais específicos, configurando campos definidos 
de forças. O texto constitucional refletiu a disputa de hegemonia, 
contemplando avanços em alguns aspectos, a exemplo dos direitos sociais, 
humanos e políticos, pelo que mereceu a caracterização de Constituição 
Cidadã (BEHRING, 2003, p. 143). 
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Na Constituição Federal de 1988, no capítulo II, Dos Direitos Sociais, em seu 

Art. 6º, menciona-se que os direitos sociais são “a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição” (BRASIL, 2015, p. 1).   

A constituição federal foi de grande importância para as políticas sociais, pois 

facilitou o acesso dos cidadãos aos serviços básicos, buscando reduzir as 

desigualdades sociais. Em seu artigo 1º, A República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 

em Estado democrático de Direito e tem como fundamentos (BRASIL, 1998, p. 9): 

I-     a soberania;  

II-    a cidadania;  

III-   a dignidade da pessoa humana; 

IV-   os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;  

V-     o pluralismo político.   

 

 Tudo isso foi resultado da mobilização dos trabalhadores que resistiram 

frente às investidas do Estado e do capital. 

1.2.1 A política de Assistência Social 

A política de assistência social, campo majoritário da atuação da profissão de 

serviço social, como se viu anteriormente, somente ganha amplitude após a 

Constituição Federal de 1988, pois no contexto da Constituição Federal de 1998 

apresenta-se “a assistência social como política integrante da Seguridade Social e, a 

partir de seu art. 203, estabeleceu que a assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social” (BRASIL, 

1988, p. 94). 

Sendo assim, em sua trajetória para a garantia de direitos, dois eventos 

contribuíram e marcaram a transição da assistência social para que essa fosse 

reconhecida como política pública:  

O primeiro advento foi o da Constituição Federal de 1988 e em seguida o da 
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), em 1993, com a conquista da 
assistência social como direito, garantindo-lhe o patamar de política pública 
presente no rol das políticas sociais brasileiras (MIOTO; NOGUEIRA, 2013, 
n. p). 



36 
 

 
 

De acordo com o estabelecido no art. 194 da CF de 1988,  

A seguridade social é constituída por três políticas de proteção social: 
Saúde, Previdência Social e Assistência Social. A política de Saúde é 
reconhecida como direito universal, independentemente de ter havido 
contribuição à seguridade social (Lei SUS nº 8.080/1990); a de Previdência 
Social é a política contributiva, cujo acesso demanda contribuição à 
seguridade social, a partir de critérios definidos; e a de Assistência Social é 
a política não contributiva, destinada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, conforme 
estabelece a LOAS (BRASIL, 2015, p. 13). 

          “Os movimentos pró-assistência social, que estiveram presentes na 

mobilização pela garantia da assistência na Constituição permaneceram articulados 

e em luta para que ocorresse a consolidação e efetivação dessa política” 

(MARQUES, 2016, p.46). 

A LOAS, por seu turno, exigiu o início de um processo de mudanças na 

sociedade brasileira a fim de superar a concepção de assistência social enquanto 

prática caridosa e assumir novas características que combinassem com proteção, 

autonomia e segurança social. Compreender e assumir esse processo, dessa forma, 

fez-se essencial para a oferta da referida política pública a partir da compreensão de 

que seus beneficiários são portadores de direito, e afirmando-se que “[...] a inclusão 

da assistência social na Constituição repudia o conceito de população beneficiária 

como marginal ou carente” (SPOSATI, 2008, p. 42). 

A LOAS foi sancionada pelo presidente Itamar Franco em sete de dezembro 

de 1993. É preciso considerar que a assistência social, ao alcançar o patamar de 

política social pública, conquistou um espaço inquestionável: o campo do direito 

social, sendo que, 

Com a LOAS “foram definidos os princípios, as diretrizes, as competências, 
a gestão e o financiamento da Política de Assistência Social”. Mas os 
debates não cessaram com a garantia desta enquanto política pública, ao 
contrário, em meio “à conjuntura adversa à expansão da assistência social” 
ocorrem tentativas de retraí-la (MOTA; MARANHÃO; SITCOVSKY, 2010, p. 
186). 

Através da LOAS houve o comprometimento da Assistência Social com os 

princípios da cidadania, colocando que a Assistência Social somente será um direito 

do cidadão quando ultrapassar as barreiras de sua ação convencional, colocada, 

ainda, a assistência como tipo particular de política pública, sendo restritiva somente 

a algumas camadas e segmentos populacionais em vulnerabilidade social, conforme 

seu artigo 1º, que contextualiza a Assistência Social, como “direito do cidadão e 
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dever do Estado é política de seguridade social não contributiva, que provê os 

mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de iniciativa pública e 

da sociedade para garantir às necessidades básicas” (BRASIL, 1993, p.1).  

O Art. 2º da lei 8.662/93, da profissão de assistência social tem por objetivos: 

I- A proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a 
prevenção da incidência de riscos; a) a proteção á família, a maternidade, a 
infância, a adolescência e a velhice; b) o amparo a crianças e adolescentes 
carentes; c) a promoção e integração ao mercado de trabalho; d) a 
habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiências e a 
promoção de sua integração a vida comunitária, e) a garantia de e um 
salário mínimo de benefício mensal a pessoa portadora de deficiência e ao 
idoso que comprovem não possuir meios de promover a própria 
manutenção ou de tê-la promovida por sua família conforme dispuser a lei.  
II- A vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a 
capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidade, de 
ameaças, de vitimizações e danos (BRASIL, 1993, p.1). 

  A regulamentação da LOAS significou um passo muito importante para 

a Assistência Social no Brasil, mas não ficou somente nessa conquista, pois, partir 

dessa regulamentação, novas necessidades surgiram e por isso viu-se a importância 

de criar uma Política Nacional à área de assistência social, uma vez que a “LOAS é 

um instrumento legal que regulamentou os pressupostos trazidos na Constituição 

Federal, instituindo programas, serviços, benefícios e projetos destinados ao 

enfrentamento da questão social” (FERREIRA, 2013, p. 33). 

Neste percurso seguido, pode-se dizer que: 

Foi um longo percurso que envolveu um importante debate nacional e que 
recolocou na pauta os legítimos princípios e as diretrizes emanadas da 
Carta Magna de 1988 e da LOAS, assim como os anseios e acúmulos da 
área. A Política em vigor, enfrentando desafios produzidos cotidianamente, 
contém contribuições 54 advindas de conselhos de assistência social, 
associações de municípios, colegiados de gestores, comissões 
intergestoras bi e tripartite, conselhos de direitos, órgãos gestores, fóruns, 
associações, trabalhadores, universidades, estudantes, entre tantas outras, 
reafirmando o princípio democrático e participativo necessário para a 
política (LOPES, 2006, p. 83). 

É importante destacar que a construção da PNAS “é resultado de amplo 

processo de cidadania, tendo envolvido diversos segmentos da sociedade civil, 

movimentos sociais, conselhos de políticas públicas, instituições de ensino, 

trabalhadores e usuários” (MARQUES, 2016, p. 22). 

Com a PNAS, abriu-se um novo horizonte de ação para a assistência social, 

inclusive servindo de fundamentação para o SUAS – Sistema público para todo o 

território nacional “não contributivo, descentralizado e participativo, que tem como 
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finalidade primordial a gestão do conteúdo específico da assistência social no campo 

da proteção social brasileira” (SILVEIRA, 2007, p. 61). O SUAS foi normatizado pelo 

CNAS a partir da Norma Operacional Básica nº 130, de 15 de julho de 2005. 

A PNAS é uma política, a qual se vincula às políticas setoriais que se referem 

aos os problemas reais dos brasileiros, ou seja, saúde, alimentação, saneamento, 

habitação, segurança e transporte entre outros, sendo que,  

A PNAS foi de grande importância para a construção desse Sistema, pois é 
nela que se estabelecem as bases para o novo modelo de gestão da 
política pública de Assistência Social. O SUAS se constitui na regulação e 
organização em todo território nacional do atendimento às necessidades de 
proteção e seguridade social por meio de um conjunto articulado de 
serviços continuados, benefícios, programas e projetos (LOPES, 2006, p. 
83). 

Cabe destacar que, 

Com a PNAS abriu-se um novo horizonte de ação para a assistência social, 
inclusive servindo de fundamentação para o SUAS – Sistema público para 
todo o território nacional “não contributivo, descentralizado e participativo, 
que tem como finalidade primordial a gestão do conteúdo específico da 
assistência social no campo da proteção social brasileira” (SILVEIRA, 2007, 
p. 61). 

Assim, a política de Assistência Social, vem a ser “um modelo social-

democrata modernizador do Estado e do sistema de proteção social, mas, na 

prática, poderia talvez estar provocando uma sobrecarga aos municípios, sem um 

equacionamento racional de recursos” (TORRES, 2010, p. 149). 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um sistema de proteção 

social público não contributivo, tendo sua gestão descentralizada, participativa e 

organizada em níveis de proteção social, básica e especial de média ou alta 

complexidade. “Regula e organiza no território nacional, os serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais e tem a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios como corresponsáveis por sua gestão, provisão e cofinanciamento” 

(BRASIL, 2005, p. 23). 

Ainda relativizando o SUAS, pode destacar que este contextualiza “[...] o 

conteúdo da LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, cumprindo no tempo 

histórico dessa política as exigências para a realização dos objetivos e resultados 

esperados que devem consagrar direitos de cidadania e inclusão social” (BRASIL, 

2004, p.33). 

O SUAS foi normatizado pelo CNAS a partir da Norma Operacional Básica nº 
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130, de 15 de julho de 2005. A preocupação externada nas páginas dessa 

normatização se refere à articulação de um Sistema para todo o território nacional, 

estabelecendo responsabilidades aos órgãos governamentais quanto à vinculação e 

à hierarquia de serviços, benefícios e ações de assistência social. “O fundamento 

que rege o SUAS, desta forma, é a garantia de que o Estado é o garantidor do 

direito à assistência social e poderá articular-se de forma complementar com 

iniciativas da sociedade civil” (COUTO et al., 2012, p. 33). 

O rigor exigido pelo SUAS, no entanto, também apresenta alguns riscos à sua 

efetivação. Há, por exemplo, a preocupação de que a assistência social se torne 

espaço de tecnicismos a partir da preocupação com o ordenamento dos serviços, ou 

seja,  

 A implementação do SUAS pode revelar tendências que reforçam a simples 
análise da legislação regulamentadora, com adaptações apressadas às 
realidades locais/regionais, sem mudanças significativas, podendo 
expressar práticas tecnicistas e burocráticas, que desconsideram o 
significado sócio-histórico [...] (SILVEIRA, 2007, p. 62). 

O SUAS organiza a oferta de assistência social em todo o Brasil, promovendo 

bem-estar e proteção social a famílias, crianças, adolescentes, pessoas com 

deficiência e idosos, enfim a todos que dela necessitarem.  

As ações baseiam-se nas orientações da Política Nacional de Assistência 

Social- PNAS, sendo que    

O processo de implantação do SUAS, inaugurado em 2004, com a PNAS, 
acontece em todo o território nacional, mas não sem percalços. Há que se 
considerar as diversas realidades regionais e territoriais que dificultam sua 
implantação, pois as capacidades instaladas para a assistência social antes 
do SUAS podem ser consideradas insignificantes diante da estrutura de 
gestão e operacionalização indicada pelo Sistema. O SUAS tem liberado, 
em todo território nacional, forças políticas que, não sem resistências, 
disputam a direção social da assistência social na perspectiva da justiça e 
dos direitos que ela deve consagrar, a partir das profundas alterações que 
propõe nas referências conceituais, na estrutura organizativa e na lógica de 
gestão e controle das ações na área (COUTO et al., 2012, p. 60). 

    O SUAS é um modelo de gestão que abrange todo o território nacional, que 

“articula as ações em três níveis de governo, estabelece novos pactos federativos 

para a assistência social e a sua articulação com as demais políticas sociais no 

âmbito da proteção social brasileira” (BRASIL, 2005, p. 33). 

 O SUAS não é apenas um programa, mas,  

Sim uma nova ordenação da gestão da assistência social como política 
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pública. A grande novidade do Sistema Único de Assistência Social- SUAS é 
de instaurar em todo o território brasileiro um mesmo regime geral de 
gestão e alcance da política brasileira de assistência social com a 
perspectiva de responder a universalidade de um direito de cidadania 
(SPOSATI, 2006, p.111).   

 Nesses parâmetros, o SUAS, tem feito,  

[...] em todo território nacional, forças políticas que, não sem resistências, 
disputam a direção social da assistência social na perspectiva da justiça e 
dos direitos que ela deve consagrar, a partir das profundas alterações que 
propõe nas referências conceituais, na estrutura organizativa e na lógica de 
gestão e controle das ações na área (COUTO et al., 2012, p. 60). 

O SUAS define e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis para a 

“execução da política de assistência social possibilitando a normatização dos 

padrões nos serviços, qualidade e no atendimento, indicadores de avaliação e 

resultado” (CAVALCANTI, 2011, p. 16). 

Eixos estruturantes do SUAS, conforme o artigo 5ª da NOB/SUAS (BRASIL, 

2012, p. 17): 

I- Primazia de reponsabilidade do Estado na condução da política de 
assistência social; II- Descentralização político-administrativa e comando 
único das ações em cada esfera de governo; III- Financiamento partilhado 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; IV- 
Matricialidade sociofamiliar; V- Territorialização; VI – Fortalecimento da 
relação democrática entre Estado e sociedade civil; VII- Controle social e 
participação popular. 

Com sua implementação do SUAS, o princípio de universalização de acesso 

aos direitos sociais e diretriz da primazia da responsabilidade da condução da 

política em cada esfera de governo, estabelecidos na LOAS, ganharam maior 

efetividade. 

É evidente que o SUAS, representa uma conquista para assistência social, 

sendo que,  

Do ponto de vista da gestão e dos processos organizativos, todavia sua 
existência não está livre das contradições que historicamente 
acompanharam a assistência social no país. Sendo a PNAS um texto 
orientador, escrito de forma a garantir as bases de sustentação da Política 
de Assistência Social, seu conteúdo é marcado pelo estabelecimento de 
princípios, diretrizes, objetivos e regras. Dentre as diretrizes estabelecidas 
para a implantação do SUAS no território nacional, portanto, está a 
centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, 
serviços, programas e projetos (BRASIL, 2004, p. 33). 

A gestão das ações socioassistenciais segue o previsto na Norma 

Operacional Básica do SUAS- NOB/SUAS, que se funda na “descentralização 
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administrativa do sistema, a relação entre as três esferas do governo e as formas de 

aplicação de recursos públicos. [...] a NOB reforça o papel dos fundos de assistência 

social como as principais instâncias para o financiamento da PNAS” (BRASIL, 2008, 

n.p).  Ao declarar os seus objetivos, a PNAS garante “assegurar que as ações no 

âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a 

convivência familiar e comunitária” (BRASIL, 2004, p. 33). 

 A NOB SUAS - Norma Operacional Básica do SUAS traz contextualizações  

“sobre as particularidades desse sistema e, a partir de níveis de proteção e de 

complexidade, impõem novas lógicas de organização, gestão e provisões no campo 

das ações continuadas da assistência social” (BRASIL, 2008, n.p). 

O SUAS introduz uma concepção de,  

Sistema orgânico onde a articulação entre as três esferas de governo 
constitui-se em elemento fundamental. De acordo com a PNAS a “gestão 
proposta por esta política se pauta no pacto federativo, no qual devem ser 
detalhadas as atribuições e competência dos três níveis de governo na 
provisão das ações socioassistenciais, em conformidades com o 
preconizado na LOAS e NOB, a partir das indicações e deliberações das 
conferências, dos conselhos e das comissões de gestão compartilhada 
(Comissão Intergestores Tripartite e Bipartite- CIT e CIB`s) as quais se 
constituem em espaços de discussão, negociação e pactuação dos 
instrumentais de gestão e formas de operacionalização da Política de 
Assistência Social (BRASIL,  2004, p. 10).   

 O SUAS estabelece a proteção social que visa à garantia de segurança de 

acolhida, de renda, convivência familiar e comunitária, desenvolvimento de sua 

autonomia, apoio e auxílio.  

Segundo a NOB/2012, em seu artigo 1º a política de assistência social, “[...] 

tem por funções e proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de 

direitos, organiza-se sob a forma de sistema público não contributivo, 

descentralizado e participativo, o Sistema Único de Assistência Social– SUAS” 

(BRASIL, 2012, p.1). 

   O SUAS estabelece ações de proteção social: básica, especial e de média e 

de alta complexidade. Ações de proteção social básica ofertam-se nos Centros de 

Referência em Assistência Social (CRAS), sendo que este é,  

A unidade pública responsável pela oferta do Programa de Atenção Integral 
às Famílias - PAIF e, dessa forma, deve dispor de espaços que possibilitem 
o desenvolvimento das ações previstas por este Serviço. [...] O imóvel do 
CRAS, seja alugado, cedido ou público, deve assegurar a acessibilidade 
para pessoas com deficiência e idosas. Constitui fator relevante para a 
escolha do imóvel a possibilidade de adaptação de forma a garantir o 
acesso a todos os seus usuários. [...] O CRAS deve ser uma unidade de 
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referência para as famílias que vivem em um território (BRASIL, 2009, p. 
48). 

Abaixo, é interessante se observar mais esta consideração: 

O CRAS é a porta de entrada para famílias e indivíduos que se encontram 
em vulnerabilidade e risco social, a instituição trabalha com prevenção 
primeiramente se faz a acolhida, incluem o usuário nos programas PAIF, 
Bolsa Família. Encaminha para projetos que condiz com suas 
necessidades, de fortalecimento de vínculos familiar e social de geração de 
renda, qualificação profissional entre outros. CRAS trabalha em rede com 
outras políticas, organiza serviços sócios- assistências e quando necessário 
encaminha o usuário para as demais políticas. O CRAS deve prestar 
serviço, potencializando as mudanças significativas para a população, com 
vistas a mudar suas condições efetivas e torná-la sujeito de sua própria vida 
(BRAGA, 2011, p. 148). 

São funções estruturais do CRAS:  

A elaboração do plano municipal de assistência social, o planejamento, o 
monitoramento e a avaliação dos serviços ofertados no CRAS, a 
alimentação dos sistemas de informação do SUAS, os processos de 
formação e a qualificação da equipe de referência, a oferta do PAIF e os 
outros serviços socioassistenciais da proteção básica (CRAS, 2009, p. 22).  

 Assim sendo, destaca-se que o,  

PAIF é o principal serviço de Proteção Social Básica, ao qual todos os 
outros serviços desse nível de proteção devem articular-se, pois confere a 
primazia da ação do poder público na garantia do direito à convivência 
familiar e assegura a matricialidade sociofamiliar no atendimento 
socioassistencial, um dos eixos estruturantes do SUAS (BRASIL, 2009, p. 
31). 

Também, objetiva-se promover o protagonismo das famílias, dos indivíduos e 

das comunidades, possibilitando a melhoria das condições de vida no território de 

abrangência. 

1.3 O DESMONTE DAS POLÍTICAS SOCIAIS BRASILEIRAS 

Como visto nos itens anteriores, a política social no Brasil surge por volta do 

século XX como resposta ao acirramento das expressões da “questão social” como 

um conjunto de medidas tomadas que visam a melhorar as condições de vida da 

sociedade.  

Nesse sentido, torna-se fundamental perceber que,  

A base de formação e implementação das políticas sociais, perpassam 
movimentos de resistência do trabalhador que revestiam de propostas para 
suprimento das suas demandas inerentes aos direitos sociais, e ainda 
marcadas por peculiaridades condizentes ao sistema econômico com 
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modelo neoliberal (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 18). 

As Políticas Sociais “são ações governamentais desenvolvidas em conjunto 

por meio de programação que proporcionam a garantia de direitos e condições 

dignas de vida ao cidadão de forma equânime e justa” (SANTOS 2015, p. 33). Por 

meio da Constituição Federal brasileira de 1988, houve maior inovação no campo 

das políticas sociais.  

A tentativa de desmonte das políticas sociais inicia-se já no governo de 

Fernando Henrique Cardoso por meio do “programa Comunidade Solidária, numa 

tentativa de privatizar as ações sociais, já que era um governo que adotava o projeto 

neoliberal. Sendo assim o desmonte das Políticas Sociais” (SANTOS, 2015, p. 33) 

deu-se na continuidade no governo de Michel Temer, ressalta-se que na história do 

“Brasil não é a primeira vez que um governo se colocou no poder por meio da 

inconstitucionalidade. Na realidade, nossa história política é marcada por golpes ou 

tentativas de golpes de Estado, demonstrando uma democracia sem solidez efetiva” 

(SOARES, 2018, p. 82). 

Tavares, Chaves e Araujo (2018, p. 7) afirmam que “o governo ilegítimo de 

Michel Temer, iniciado em 2016, em nosso país, apresentou como proposta explícita 

a adoção de medidas neoliberais para a superação da crise econômica e financeira 

que vem assolando o Brasil”, ressaltando-se que,  

Durante o período do mandato de Michel Temer, as políticas sociais foram 
prejudicadas, houve corte nos orçamentos direcionados a tais políticas, 
como por exemplo, o congelamento de recursos das áreas sociais mediante 
a aprovação da Emenda Constitucional – EC 95/2016 (teto de gastos), por 
20 anos, corte no orçamento da assistência social para o ano de 2018, além 
das reformas trabalhista e previdenciária (ARAGÃO; HORA, 2019, p.126). 

Dessa forma, ele atacou sucessivamente a classe trabalhadora e a população 

mais vulnerável do país, pondo em xeque a democracia, agredindo os direitos dos 

trabalhadores, retirando e ameaçando diversos direitos sociais conquistados na 

história democrática como, por exemplo, da Reforma da Previdência, da PEC 55, o 

avanço do processo de terceirização, “a retirada de direitos históricos previstos na 

CLT, reforma do ensino médio, Redução do Sistema Única do Saúde, o desmonte do 

Sistema Único de Assistência Social, entre outras várias medidas que representam o 

aprofundamento do neoliberalismo no país” (MARQUES; BATICH; MENDES, 2003, 

p. 15). 
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O desmonte dos direitos sociais e de trabalho,  

Que havia sido freado com a política “neodesenvolvimentista” dos governos 
petistas teve seu retorno claro e estarrecedor com as ações deste 
presidente, comprovando a defesa dos privilégios das elites conservadoras 
e o uso do argumento falacioso de que para a diminuição das 
desigualdades sociais deve-se investir no crescimento econômico como 
solução para todos os problemas sociais, quando na verdade sabemos que 
no caso do neoliberalismo o verdadeiro foco está na redução das despesas 
do Estado, na limitação da dívida pública e no crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) (FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES, 2015, p.15; 17). 

Atualmente, o governo de Jair Messias Bolsonaro tem dado continuidade, por 

meio da Proposta de Emenda à Constituição No 188/Senado, de 2019 (PEC 

188/2019-Senado), apresentando muitas mudanças na Constituição Federal de 

1988 (CF-1988) com alteração, inclusão e exclusão de artigos, de parágrafos e 

revogação de dispositivos constitucionais e legais. 

Percebe-se assim, que,  

No contexto apresentado o processo e de desmonte de retrocessos aos 
direitos sociais, a política de assistência social e a Sistema Único de 
Assistência Social. Vale frisar que esses retrocessos têm se perpetuado na 
atual gestão do Presidente Jair Bolsonaro, que tem priorizando nas suas 
decisões a continuidade da reforma da previdência social, algo 
preocupante, sem contar que não temos nenhuma expectativa de aumentos 
de recursos para as políticas sociais, e o aumento de desemprego no país, 
amplia a inserção da população em situação de vulnerabilidade social e 
extrema pobreza para serem atendidas pelas políticas sociais (ARAGÃO; 
HORA, 2019 p.127). 

Portanto, Amaral (2019, p. 1) é enfático ao afirmar que,  

As mudanças constitucionais propostas expõem a dimensão ultraliberal do 
grupo que assumiu o governo em âmbito federal, ao não querer estabelecer 
planos plurianuais, desvincular o máximo possível os recursos financeiros 
associados às políticas sociais, [...]. 

Vivencia-se um processo de sucateamento das políticas por parte do governo 

do Estado, ou melhor, a classe trabalhadora está perdendo direitos com a adesão de 

uma política econômica que atende aos interesses do mercado financeiro em 

detrimento de políticas públicas. Caminha-se para um retrocesso significativo que 

imprimirá acirrada desigualdade social e prejudicará as futuras gerações no acesso 

à saúde, à educação, à previdência social e ao trabalho, entre tantos outros direitos 

sociais. “Enquanto os profissionais do serviço social têm papel fundamental no 

processo de resistência contra o desmonte do Estado Brasileiro” (CASTILHO; 

LEMOS; GOMES, 2017; p. 33). 
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1.4 OS IMPACTOS DO DESMONTE DAS POLÍTICAS SOCIAIS NA PROFISSÃO 

DE SERVIÇO SOCIAL 

   O surgimento da profissão de Serviço Social liga-se diretamente ao 

processo da sociedade capitalista. Como esse modelo econômico expande-se cada 

vez mais, tem-se, como consequência, um grande aumento das expressões da 

questão social. 

Nesses parâmetros, cita-se a origem do Serviço Social, considerada como 

profissão, pois “a marca profunda do capitalismo e do conjunto de variáveis que a 

ele estão subjacentes - alienação, contradição, antagonismo -, pois foi nesse vasto 

caudal que ele foi engendrado e desenvolvido” (MARTINELLI, 2009, p. 66). 

No Brasil, quando surge a profissão na década de 1930, as primeiras ações 

do Serviço Social eram assistencialistas e paliativas fundamentadas nas encíclicas 

Rerum Novarum e no Neotomismo, que centralizava o problema no indivíduo, dando 

ênfase à dimensão de controle, de repressão e do ajustamento do indivíduo, 

padrões esses estabelecidos pela sociedade burguesa constituída.  

De acordo com Yazbeck (2010, p. 4): 

No que se refere à doutrina Social da igreja merecem destaque nesse 
contexto as encíclicas “Rerum Novarum” do Papa Leão XIII de 1891, que 
vai iniciar o magistério social da Igreja no contexto de busca de restauração 
de seu papel social na sociedade moderna e a ‘’Quadragésimo Anno’’ de 
Pio XI de 1931 que comemorando 40 anos de “Rerum Novarum’’ vai tratar 
da questão social, apelando para renovação moral da sociedade e a adesão 
à Ação Social da Igreja.  

Nesse contexto, há que se referir ao surgimento do Serviço Social no Brasil, 

sendo considerada como profissão. Dessa forma,  

O Serviço Social surge como parte de um movimento social mais amplo, de 
bases confessionais, articulado à necessidade de formação doutrinária e 
social do laicato, para uma presença mais ativa da Igreja Católica no 
‘mundo temporal’, nos inícios da década de 30. Na tentativa de recuperar 
áreas de influências e privilégios perdidos, em face da crescente 
secularização da sociedade e das tensões presentes nas relações entre 
Igreja e Estado, a Igreja procura superar a postura contemplativa 
(IAMAMOTO, 2011, p. 18). 

Reafirma-se, igualmente, que a gênese do Serviço Social no Brasil, enquanto 

profissão inscrita na divisão social do trabalho relaciona-se ao contexto das “grandes 

mobilizações da classe operária nas duas primeiras décadas do século XX, pois o 

debate acerca da ‘’ questão social’’, que atravessa a sociedade nesse período, exige 
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um posicionamento do Estado, das frações dominantes e da Igreja” (IAMAMOTO, 

2011, p. 15). 

A profissão, no Brasil, surge assim, como na Europa, em resposta à evolução 

do capitalismo no momento de processo de Industrialização. Assim o serviço social, 

teve sua institucionalização e,   

 Se legitima como profissão, num período demarcado pela intensidade e 
extensão das mazelas da questão social, que demandou mecanismos de 
intervenção não apenas econômicos, mas também políticos e sociais. 
Cabendo ao Estado conjuntamente com o empresariado, e com o suporte 
da Igreja Católica, atuarem de forma a enfrentar e regular a questão social, 
por meio da prestação de serviços sociais implementados por grandes 
instituições (LINS; ALEXANDRE, 2014, p. 27).  

Segundo Lins e Alexandre (2014, p.27) “compreendemos, então, que o 

Serviço Social se constitui e institucionaliza-se como profissão na sociedade, devido 

a uma progressiva ação estatal na regulação da vida social quando passa a 

administrar e gerir o conflito de classe”. 

Em 1957, regulamentou-se a profissão pela Lei nº 3252, conforme expõe-se 

abaixo:   

Art. 1º É livre em todo o território nacional o exercício da profissão de 
assistente social, observando-se as disposições da presente lei. Art. 2º 
Poderão exercer a profissão de Assistente Social: a) os possuidores de 
diploma expedido no Brasil por escolas de Serviço Social oficiais ou 
reconhecidas pelo Governo Federal, nos termos da Lei nº 1.889, de 13 de 
junho de 1953; b) os diplomados por escolas estrangeiras, reconhecidas 
pelas leis do pais de origem, cujos diplomas tenham sido revalidados de 
conformidade com a legislação em vigor; c) os agentes sociais qualquer que 
seja sua denominação, com funções nos vários órgãos públicos, segundo o 
disposto no art. 14 e seu parágrafo da Lei nº 1.889, de 13 de junho de 1953. 
Parágrafo único. Vetado. Art. 3º São atribuições dos assistentes sociais: a) 
direção de escolas de Serviço Social; b) ensino das cadeiras ou disciplinas 
de serviço social; c) direção e execução do serviço social em 
estabelecimentos públicos e particulares; d) aplicação dos métodos e 
técnicas específicas do serviço social na solução de problemas sociais. Art. 
4º Só assistentes sociais poderão ser admitidos para chefia e execução do 
serviço social em estabelecimentos públicos, paraestatais, autárquicos e de 
economia mista. Parágrafo único. Em caráter precário, até 31 de dezembro 
de 1960, poderão ser admitidos para o Serviço Social, nos vários órgãos 
públicos, paraestatais, autárquicos e de economia mista, candidatos não 
diplomados, desde que estejam cursando o 3º ano de Escola de Serviço 
Social. Após essa data, o preenchimento das vagas se fará, mediante 
concurso de conformidade com o disposto neste artigo. Art. 5º Nas escolas 
oficiais de Serviço Social, que se criarem, a penas Assistentes Sociais 
poderão assumir os cargos docentes, de direção, secretaria e supervisão, 
excetuando-se, no cave do ensino, as cadeiras ou disciplines que pelo seu 
programa, possam ou devam ser ensinados por outros profissionais 
(BRASIL, 1957, p. 1).  

Até a década de 1960, revestiu-se com uma característica de uma ação 
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interventiva tradicional conservadora, paliativa, assistencialista e caritativa. De 

acordo com Netto (2005, p. 118),  

Tudo indica que este componente atendia a duas necessidades distintas: a 
de preservar os traços subalternos do exercício profissional, de forma a 
continuar contando com um firme estrato de executores de políticas sociais 
localizadas bastante dócil e, ao mesmo tempo, de contrarrestar projeções 
profissionais potencialmente conflituosas com os meios e os objetivos que 
estavam alocados as estruturas organizacional - institucionais em que se 
inseriram tradicionalmente os assistentes sociais. 

Somente na década de 1960 que o Serviço Social brasileiro e latino-

americano, em contato com a realidade social que se agrava, toma consciência 

sobre a própria profissão em desenvolvimento, desencadeando o Movimento de 

Reconceituação por assim entender, 

[...] por renovação o conjunto de características novas, que no marco das 
constrições da autocracia burguesa, o Serviço Social articulou, à base do 
rearranjo de suas tradições [...], procurando investir-se como instituição de 
natureza profissional dotada de legitimação prática, através de respostas a 
demandas sociais e da sua sistematização, e de valorização teórica, 
mediante a remissão às teorias e disciplinas sociais (NETTO, 2005, p. 131). 

Ressalta-se, dessa maneira, que “a partir da década de 1980, com o legado 

da reconceituação, a vertente da ruptura do processo de renovação, o código de 

ética profissional de 1986 – e seus avanços – o serviço social brasileiro, inicia um 

novo estágio no seu ethos profissional” (SILVA; SILVA; JUNIOR, 2005, n.p).  

A partir de então, o serviço social compreendeu a profissão e suas entidades 

em outras perspectivas, “a partir da adoção de referenciais teórico-metodológicos 

que possibilitam a construção de um processo crítico, enquanto instrumentos de 

proposição de um projeto profissional ético-político” (RAMOS, 2013, p. 33). 

Os conselhos passaram, então, a questionar sua função meramente 

burocrática, repensando seu caráter disciplinador. Dessa forma, na década de 90, a 

Lei nº3252, de 27 de agosto de 1957, alterou-se pela Lei nº8662, de 7 de junho de 

1993, cujo texto legal expressa um conjunto de conhecimentos particulares e 

especializados, a partir dos quais elaboram-se respostas concretas às demandas 

sociais. 

Nessa questão, Mioto e Lima (2009, p. 32) se pronunciam, esclarecendo que, 

Além da lei, contamos também com o Código de Ética Profissional que veio 
se atualizando ao longo da trajetória da profissão. Em 1993, após um rico 
debate com o conjunto da categoria em todo o país, foi aprovada a quinta 
versão do Código de Ética Profissional, instituída pela Resolução 273/93 do 
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CFESS, tendo os seguintes Princípios Fundamentais.  

Segundo o Código de Ética do Assistente Social, Lei 8662/93:  

I: Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 
políticas a ela inerente autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais; II: Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do 
arbitro e do autoritarismo; III: |Ampliação e consolidação da cidadania, 
considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos 
direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras; IV: Defesa do 
aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação 
política e da riqueza socialmente produzida; V: Posicionamento em favor da 
equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens 
e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão 
democrática; VI: Empenho na eliminação de todas as formas de 
preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos 
socialmente discriminados e à discussão das diferenças; VII: Garantia do 
pluralismo, através do respeito às correntes profissionais democráticas 
existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante 
aprimoramento intelectual; VIII: Opção por um projeto profissional vinculado 
ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, 
exploração de classes, etnia e gênero; IX: Articulação com os movimentos 
de outras categorias profissionais que partilhem dos princípios deste Código 
e com a luta geral dos / as trabalhadoras / as; X: Compromisso com a 
qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento 
intelectual, na perspectiva da competência profissional; XI: Exercício do 
Serviço Social sem ser discriminado/ a, nem discriminar, por questões de 
inserção de classes social, gênero etnia, religião, nacionalidade, orientação 
sexual, identidade de gênero, idade e condição física (BRASIL, 1993, p. 23). 

Para Ferreira (2013, p. 68) e Teixeira e Braz (2009, p. 52), o Assistente Social, 

no seu trabalho diário,  

[...] deve buscar caminhos e criar estratégias político-profissionais e definir 
quais os rumos que dará a sua atuação profissional para poder projetar 
ações que demarquem seus compromissos ético-políticos. É diante das 
adversidades do dia a dia de trabalho que se devem reafirmar os princípios 
ético-políticos, pois é ele que dará aos assistentes sociais insumos para 
enfrentar as dificuldades profissionais a partir dará aos assistentes sociais 
insumos para enfrentar as dificuldades profissionais a partir dos 
compromissos coletivamente construídos pela categoria profissional ao 
longo dos anos.  

O projeto ético e político do Serviço Social que orienta o exercício e a 

formação profissional resultou de um processo histórico de construção coletiva sob a 

direção das entidades nacionais da categoria (CFESS/CRESS, ABEPSS e 

ENESSO). “Este projeto de profissão e sociedade é explicitado no Código de Ética 

Profissional, na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 8662/93) e nas Diretrizes 

Curriculares aprovadas pela ABEPSS em 1996” (BRASIL, 2006, p. 33). 

A Lei de regulamentação da profissão (8662/93), assim, determina, 

 Art. 1º É livre o exercício da profissão de Assistente Social em todo o 
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território nacional, observadas as condições estabelecidas nesta lei. Art. 2º 
Somente poderão exercer a profissão de Assistente Social: I - Os 
possuidores de diploma em curso de graduação em Serviço Social, 
oficialmente reconhecido, expedido por estabelecimento de ensino superior 
existente no País, devidamente registrado no órgão competente; II - os 
possuidores de diploma de curso superior em Serviço Social, em nível de 
graduação ou equivalente, expedido por estabelecimento de ensino sediado 
em países estrangeiros, conveniado ou não com o governo brasileiro, desde 
que devidamente revalidado e registrado em órgão competente no Brasil; III 
- os agentes sociais, qualquer que seja sua denominação com funções nos 
vários órgãos públicos, segundo o disposto no art. 14 e seu parágrafo único 
da Lei nº 1.889, de 13 de junho de 1953. Parágrafo único. O exercício da 
profissão de Assistente Social requer prévio registro nos Conselhos 
Regionais que tenham jurisdição sobre a área de atuação do interessado 
nos termos desta lei (BRASIL, 1993, p. 43). 

O artigo 5º, que aborda sobre as ações privativas do Assistente Social, 

contextualiza os seus deveres, sendo eles,  

I -Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, 
planos, programas e projetos na área de Serviço Social; II -Planejar, 
organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social; 
III - assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública direta e 
indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria de Serviço 
Social; IV -Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações 
e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; V -Assumir, no magistério de 
Serviço Social tanto a nível de graduação como pós-graduação, disciplinas 
e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de 
formação regular; VI -Treinamento, avaliação e supervisão direta de 
estagiários de Serviço Social; VII - Dirigir e coordenar Unidades de Ensino e 
Cursos de Serviço Social, de graduação e pós-graduação; VIII -Dirigir e 
coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em 
Serviço Social; IX -Elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e 
comissões julgadoras de concursos ou outras formas de seleção para 
Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao 
Serviço Social; X -Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos 
assemelhados sobre assuntos de Serviço Social; XI -Fiscalizar o exercício 
profissional através dos Conselhos Federal e Regionais; XII -Dirigir serviços 
técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas; XIII -Ocupar 
cargos e funç1ões de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos 
e entidades representativas da categoria profissional. (BRASIL, 1993, p. 
46). 

O Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social que se vai construindo 

a partir da década de 1980, no Brasil, é entendido como o conjunto de ideações 

ordenadas (concepções, valores, objetivos, metas, metodologias etc.) elaboradas 

para se atingir algo. 

Para Netto (1999, p. 104; 105), o projeto ético político é bem claro e 

específico quanto aos seus compromissos:  

Tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor ético central 
liberdade concebida historicamente, como possibilidade de escolher entre 
alternativas concretas; daí um compromisso com a autonomia, a 
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emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. 
Consequentemente, o projeto profissional vincula-se a um projeto societário 
que propõe a construção de uma nova ordem social, sem dominação e/ou 
exploração de classe, etnia e gênero.  

Ele é ético porque se compõe de princípios valorativos que guiam as atitudes 

dos profissionais e direcionam o exercício profissional e da sociedade. Ele é político 

porque não é neutro, assume uma posição que é política diante da categoria 

profissional, dos homens e da sociedade, sendo que,  

Não há dúvidas de que o projeto ético – político do Serviço Social está 
vinculado a um projeto de transformação da sociedade. Essa vinculação se 
dá pela própria exigência que a dimensão política da intervenção 
profissional põe. Ao aturamos no movimento contraditório das classes, 
acabamos por imprimir uma direção social ás nossas ações profissionais 
que favorecem a um ou a outro projeto societário. Nas diversas e variadas 
ações que efetuamos a um ou a outro projeto societário. Nas diversas 
ações que efetuamos, como plantões de atendimentos, salas de espera, 
processos de supervisão e/ ou planejamento de serviços sociais, das ações 
mais simples ás intervenções mais complexas do cotidiano profissional, 
nelas mesmas, embutimos determinada direção social entrelaçada por uma 
valoração ética específica. As demandas (de classes, mescladas por várias 
outras mediações presentes nas relações sociais) que se apresentam a nós 
manifestam-se, em sua empiria, ás vezes, revestidas de um caráter 
mistificador, nem sempre revelando seus reais determinantes e as questões 
sociais que portam, daí que essas demandas devem ser processadas 
teoricamente. Tendo consciência ou não, interpretando ou não as demandas 
de classes (e suas necessidades sociais) que chegam até nós em nosso 
cotidiano profissional, dirigimos nossas ações favorecendo interesses 
sociais distintos e contraditórios (TEIXEIRA; BRAS, 2009, p. 11). 

É importante destacar que, conforme Ramos (2009, p. 43): 

O projeto ético-político foi construído em meados da década de 1990 e se 
expressa em três níveis: “[...] na produção do conhecimento, nos marcos 
legais e na organização política”, deixando claro, portanto, que o projeto por 
si só não é algo palpável, ele se constitui em vários mecanismos, é um 
projeto macro que abarca politicamente vários aspectos: a Lei de 
regulamentação da profissão, as novas diretrizes curriculares de 1996, a 
produção teórica produzida, os organismos representativos quanto à 
legalidade e organização da categoria de assistentes sociais.  

Também se afirma que,   

[...] a efetivação do projeto ético-político e, consequentemente, da profissão 
do Serviço Social, depende da mobilização dos profissionais para defender, 
efetivar e legitimar os princípios éticos da profissão que foram regulamentas 
a luz de discussões coletivas e lutas da categoria e, por conseguinte, fazer 
valer o arcabouço teórico e técnico da profissão frente à conjuntura atual, 
onde impera grandes desafios, tanto internos quanto externos à profissão 
(RAMOS, 2009 apud VIANA; DIA, 2011, p. 9). 

Dessa maneira, utiliza-se desta argumentação: 
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[...] identificam-se como elementos constitutivos do projeto ético-político: a 
explicitação de princípios e valores éticos-políticos, a matriz teórico 
metodológica em que se ancora, a crítica radical à ordem social vigente e os 
posicionamentos políticos acumulados pela categoria através de suas 
formas coletivas de organização política em aliança com os setores mais 
progressistas da sociedade brasileira. Estes elementos se objetivam e se 
expressam a partir de determinados componentes construídos pelos 
Assistentes Sociais como: a produção de conhecimentos no interior do 
Serviço Social, as instâncias político-organizativas da profissão e sua 
dimensão jurídico política (TEIXEIRA; BRAZ, 2009 apud VIANA; DIA, 2011, 
p. 9).  

Segundo ponto de vista de Ferreira (2013, p.69): 

É essencial que o assistente social reflita sobre sua atuação e sobre seu 
espaço de trabalho tendo como norte o projeto ético-político profissional 
para poder assim buscar alternativas e possibilidades que sejam capazes 
de melhorar sua intervenção profissional e concretizar os direitos sociais da 
população usuária já que esse é um dos principais motivos para o qual o 
assistente social trabalha. Além disso, deve - se buscar ser profissional 
mesmo diante de tantos desafios seja não só um mero executor, mas sim 
um profissional que seja criador e propositivo. 

Para Iamamoto (2001, p. 20) “[...] um dos maiores desafios que o Assistente 

Social vive no presente é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e 

construir propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a 

partir de demandas emergentes no cotidiano”. 

Bem antes de falar-se dos impactos que vêm acontecendo nas Políticas 

Sociais, é necessário proceder-se a uma análise de sua trajetória a fim de 

compreender as transformações que vêm se dando nos dias atuais. 

Percebe-se que a política de assistência social,  

Era reconhecida pelo seu caráter assistencialista, benemerente, caritativo e 
compensatório, atuando como mecanismo de regulação estatal, buscando 
conter os conflitos sociais presente na sociedade. A partir da expansão do 
capital e da força de trabalho, a assistência social passa a ser executada 
por meio do estado com o objetivo de amenizar a questão social que crescia 
constantemente no Brasil (ARAGÃO; HORA, 2019, p.125). 

Nos anos 80, acontecem várias mobilizações sociais. Nesse momento, a 

assistência social começa a ter destaque pelo “Estado e é reconhecida como uma 

Política Pública e de direito ela foi reconhecida através da Constituição Federal de 

1988, que possibilitou incontáveis direitos, trazendo uma nova concepção para a 

assistência social no Brasil” (OLIVEIRA; CHAVES, 2017, p. 22). 

Conforme, o artigo 203 da CF de 1988, há uma definição dos objetivos da 

assistência social, a qual “será prestada a quem dela necessitar, independentemente 
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de contribuição à seguridade social” (BRASIL, 2006, p.133). Assim, interessante se 

faz dizer que,  

A partir de 2003, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente 
o Brasil e, posteriormente, no mandato de Dilma Roussef, a Política 
Nacional de Assistência Social obteve grandes avanços, o que possibilitou 
importantes mudanças no padrão da distribuição da renda no país, com a 
redução das desigualdades sociais (SANTOS; BONETTI; MATIELO, 2018, 
p. 3). 

Em 2016, começam as tentativas do golpe de Temer com o impeachment da 

presidente Dilma Rousself,  

Porém, com o impeachment do Presidente Dilma Rousself, que ocasionou 
na perda do seu mandato em 2016, o vice-presidente Michel Temer assumiu 
a Presidência, e a realidade das políticas sociais foram modificadas, “por 
meio de uma agenda de cortes de investimentos sociais em prol dos valores 
do mercado e do desmonte do Pacto Social instituído pela Constituição 
Federal de 1988” (SANTOS; BONETTI; MATIELO 2018, p. 3). 

   No governo de Dilma Rousseff e de Temer, começa a se verificar algumas 

medidas restritivas em relação às políticas sociais, principalmente com a cassação 

da presidente. Isso, para a área social, significou a quebra do projeto de inclusão 

social e de políticas de combate à fome, que vinham se desenvolvendo desde 2002. 

Cabe assim salientar que,  

 O grande retrocesso que está sendo imposto, a partir do governo ilegítimo 
de Michel Temer, que apresentou profundos cortes no orçamento de 2018 
para o SUAS, de mais de 99% nas ações de estruturação da rede e 
manutenção de serviços de assistência social, tem sido algo preocupante, 
que inviabiliza a continuidade deste sistema e coloca em risco a execução 
da política de assistência social, pois a atual conjuntura demonstra uma 
tendência exorbitante de retrocessos no contexto das políticas sociais 
(SANTOS; BONETE; MATIELLO, 2017, p. 7). 

O seu distanciamento proporcionou o enfraquecimento da base social de 

sustentação do arcabouço institucional de rede de proteção social que vinha sendo 

implantada e desenvolvida. A partir disso, sob a regência dos donos do poder, as 

políticas sociais de inclusivas passam a ser excludentes e abertamente residuais, 

pautadas pelo mínimo social. 

Portanto, no Brasil, há grande marcação e,  

Retrocessos e perdas dos direitos sociais, através das várias reformas, 
redução dos gastos públicos, e corte no orçamento da assistência social, 
que ameaça a manutenção do SUAS, afetando diretamente as políticas 
sociais e os direitos sociais da população usuária. As políticas públicas 
estão sendo bombardeadas, houve congelamento por 20 anos nos 
orçamentos direcionados as várias políticas públicas, estes cortes têm 
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afetado diretamente os financiamentos direcionados a políticas de 
assistência social e a manutenção do Sistema Único de Assistência Social 
usuária (ARAGÃO; HORA, 2019, p.128). 

A partir de então, encerra-se o que Fagnani (2017, p. 2) denominava de “o 

breve ciclo da cidadania social no Brasil”. Aponta o autor que 

A regressão da cidadania social, em curso, é o desfecho do logo processo 
de reação contra as conquistas dos movimentos sociais dos anos de 1970 e 
1980. A Constituição de 1988, desaguadouro daquele processo, inaugurou 
uma etapa inédita de construção da cidadania, desenhando-se um sistema 
de proteção social inspirado em alguns valores do Estado de Bem Estar 
social: universalidade (em contraposição á focalização); seguridade social 
(em contraposição ao seguro social); e direito (em contraposição ao 
assistencialismo) (FAGNANI, 2017 p.2). 

Adentrando no governo atual, isto é, de Jair Bolsonaro, esse defende em seu 

programa uma direção econômica ultraliberal, de medidas restritivas ao social, pois 

os programas sociais são criados para melhorar as condições de vida do público-

alvo, “surgem no intuito de erradicar as mazelas sociais dando possibilidades de 

acesso a alimentação, moradia, educação e saúde, que apesar de serem direitos 

garantidos pela CF/88 muitas famílias ainda vivem privadas dos mesmos” 

(RODRIGUES 2018, p. 16). 

Conforme Barros et al. (2001, p. 55): 

O Brasil sempre esteve entre os mais desiguais na distribuição de renda do 
mundo ocupando o alto do ranking das nações, contudo, a partir do início 
dos anos 2000 apresenta evidente progresso em seus indicadores 
econômicos e sociais, sobretudo em relação à concentração de renda e 
pobreza procedendo a uma significativa transformação em suas 
características distributivas sendo a desigualdade na distribuição de renda e 
os seus prováveis resultados sobre a pobreza assunto de diversos estudos 
no Brasil. 

Um dos grandes causadores do desmonte é o modelo neoliberal, que tem 

avançado cada vez mais no cenário político, econômico e social, trazendo grandes 

retrocessos nos direitos básicos e sociais. Assim, vê-se que as responsabilidades e 

o financiamento dos municípios, do estado e do federal não estão sendo 

executados, pois “grande parte dos municípios não estão recendo a verba que viria 

destinada a assistência. As medidas tomadas retrocedem do ponto de vista dos 

direitos daquilo que estava assegurado na Constituição de 1988” OLIVEIRA; 

CHAVES, 2017, p. 33). 

No Brasil, não são raros os episódios de negação de direitos, de corrupção e 

de negligência, até mesmo os “direitos básicos deixam de ser efetivados, sendo 
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permeado de posturas antidemocráticas, deixando isso explícito através de uma 

série de cortes nas políticas sociais que punem tão somente a população pobre” 

(RODRIGUES 2018, p. 16). 

É importe ressaltar o quanto o SUAS vem sendo desafiado e atingido pelos 

impactos causados pelas reformas no país, o corte de recursos e os desmontes de 

direitos sociais que vêm acontecendo atualmente, e, assim,  

Percebe-se, diante do contexto apresentado o processo e de desmonte de 
retrocessos aos direitos sociais, a política de assistência social e a Sistema 
Único de Assistência Social.  Vale frisar que esses retrocessos têm se 
perpetuado na atual gestão do Presidente Jair Bolsonaro, que tem 
priorizando nas suas decisões a continuidade da reforma da previdência 
social, algo preocupante, sem contar que não e nos nenhuma expectativa 
de aumentos de recursos para as políticas sociais, e o aumento de 
desemprego no país, amplia a inserção da população em situação de 
vulnerabilidade social e extrema pobreza para serem atendidas pelas 
políticas sociais (ARAGÃO; HORA, 2019 p. 127). 

A continuidade de corte nos orçamentos na assistência social enfraquecerá o 

SUAS, pondo em risco o fechamento dos equipamentos públicos executores da 

política de assistência social no país. “A reforma da Previdência Social que no 

momento tramita em processo de votação tem tornado uma preocupação para a 

população, pois fatores como estes vêm contribuindo para o desmonte dos direitos 

sociais, do SUAS e da assistência social no Brasil” (ARAGÃO; HORA, 2019, p 22). 

O desmonte do SUAS, faz com que, seja arriscado inserir,  

Uma rede de mais de oito mil CRAS e de 2.500 CREAS; o referenciamento 
de 30 milhões de famílias; a capacidade instalada com mais de 160 mil 
vagas para proteção em acolhimento institucional; o atendimento diário a 
milhares de pessoas em situação de risco, com direitos violados; fragiliza a 
gestão do trabalho de uma rede de mais de 600 mil trabalhadoras/ES.  O 
desmonte ameaça e penaliza milhões de brasileiras/os que acessam os 
benefícios socioassistenciais como direito; as mais de 4,5 milhões de 
beneficiários do BPC e os mais de 13,7 milhões de famílias do PBF; a 
população excluída da proteção contributiva, da proteção pelo trabalho, 
desempregados/as, que vivem a insegurança social (FRENTE NACIONAL 
EM DEFESA DO SUAS, 2018, n.p). 

Essa onda do desmonte e de retrocessos é uma grande preocupação para os 

gestores, “usuários e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social- SUAS, 

pois os cortes e a redução dos orçamentos direcionados à política de assistência 

social continuam acontecendo no Brasil” (BRAGA, 2011, p. 22). 

 O desmonte de políticas públicas traz  os cortes, que afetam, principalmente, 

as políticas públicas, “sendo os maiores prejudicados os cidadãos em situação de 
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vulnerabilidade social. O governo, ou melhor, o Estado tem por obrigação cuidar da 

assistência social e da população, dando a devida atenção para as necessidades, 

não retirando os direitos, mas sim os garantindo” (BRAZ, 2007, p. 16). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

  Este capítulo, especificamente, descreve as considerações metodológicas 

que permearam a presente pesquisa. 

2.1 CARACTERIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Utilizou-se a pesquisa aplicada para reforçar e embasar a monografia que 

teve como pressuposto um “estudo descritivo e exploratório, de natureza qualitativa 

em virtude do potencial de apreensão crítica da realidade” (GIL, 1999, p. 20). O 

caráter exploratório procurou buscar uma maior proximidade sobre a temática 

pesquisada, uma vez que essa questão ainda não foi pesquisada em Santa Cecília. 

Com os dados obtidos, pôde-se ter uma visão do objeto e descrevê-lo. 

O objetivo geral a que se propôs foi analisar os impactos do desmonte das 

Políticas Sociais evidenciados na percepção de assistentes sociais atuantes nas 

políticas sociais na cidade de Santa Cecília/SC. 

Para Minayo (1996, p. 12), o objetivo de trabalho das pesquisas sociais é 

“qualitativo, havendo imbricação entre o pesquisador e a natureza do seu trabalho. 

[...] E busca entender os fatos em seu ambiente natural por meio de sentido e 

interpretação dos fenômenos, de acordo com os significados de quem os vivencia”.  

2.1.1 Universo da Pesquisa 

 Todos os assistentes sociais que atuam nas Políticas Sociais em Santa 

Cecília. 

2.1.2 Amostragem 

A amostra foi não probabilística e intencional, participando todos os 

assistentes sociais de Santa Cecília envolvidos nas Políticas Sociais. 

2.1.3 Coleta de Dados 

           A fonte de coleta de dados foi selecionada em função dos objetivos da 

pesquisa, utilizando-se de questionário com roteiro semiestruturado (Apêndice A). 

Esse recurso, segundo Gil (1999, p.128), pode ser definido “como a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 
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apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc.”  

Mattar (1999, p. 15),  

Pontua que o instrumento de coleta de dados é o documento através do 
qual as perguntas e questões são apresentadas aos respondentes e onde 
são registradas as respostas e dados obtidos. Todo o trabalho de 
planejamento e execução das etapas iniciais do processo de pesquisa se 
consolida no instrumento de coleta de dados. 

Para construir um questionário é extrema necessidade, também, que o 

pesquisador tenha conhecimento do tema a ser tratado para assim poder elaborar 

perguntas que levem ao resultado e ao descobrimento das principais causas que 

estão afetando o objeto de estudo principal a ser questionado. 

O questionário foi montado, buscando-se atingir os objetivos específicos, 

quais sejam: 

a) Identificar as assistentes sociais atuantes nas políticas sociais em Santa 

Cecília; 

b) Estabelecer o perfil das entrevistadas; 

c) Identificar as atividades que essas profissionais realizam e as expressões da 

questão social mais evidenciadas;  

d)  Identificar se as assistentes sociais percebem a existência de desmonte da 

política de assistência social em seus locais de trabalho; 

e) Analisar os impactos percebidos pelas assistentes sociais. 

Entregou-se o questionário para as 11 assistentes sociais que trabalham nas 

diversas políticas sociais na cidade de Santa Cecília. 

2.1.4 Análise dos Dados 

          A análise dos dados deu-se da seguinte forma: primeiramente, fez-se a leitura 

do conteúdo dos questionários; em seguida, a pré-análise dos argumentos 

levantados; por fim, a categorização dos dados com a sua devida análise. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados obtidos com a análise dos 

questionários a partir da exposição dos dados em gráficos e tabelas, além da sua 

discussão. 

A pesquisa apresentada nesse item efetivou-se no período de maio a julho de 

2020 e contou com a participação de oito assistentes sociais, que atuam nas 

políticas sociais no município de Santa Cecília/SC. 

3.1 RESULTADOS 

A coleta de dados se deu por meio de questionário em duas partes. 

Primeiramente, conseguiram-se os dados relacionados ao objetivo: identificar 

assistentes sociais atuantes nas políticas sociais em Santa Cecília a fim de 

caracterizar o perfil profissional. No segundo momento, buscaram-se dados 

relacionados ao objetivo: identificar se as assistentes sociais percebem a existência 

de desmonte da política de assistência social em seus locais de trabalho. 

Iniciaram-se com as informações relativas à caracterização do perfil 

profissional, conforme o que segue.  

O quadro 1 especificam esses dados relacionados à identificação. 

Quadro 1 – Identificação 

Descrição 
                                                    Assistente Social 01 

Assistente Social 02 

Assistente Social 03 

Assistente Social 04 

Assistente Social 05 

Assistente Social 06 

Assistente Social 07 
Assistente Social 08 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

 O gráfico 1, expõe a caracterização dos profissionais, apresentando as 

informações.  
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Gráfico 1 – Caracterização dos profissionais 

 

Fonte: A autora (2020). 

As participantes da pesquisa totalizaram oito assistentes sociais, todas 

atuantes nas políticas sociais na cidade de Santa Cecília.  

Referente à idade das participantes, obtiveram-se informações conforme 

exposto na tabela 1. 

Tabela 1 – Idade 

     Descrição Quantidade % 

22 a 31 2 25 

32 a 38 3 37,5 

39 a 53 3 37,5 

Total 8 100 
Fonte: A autora (2020). 

 

O  gráfico 2 apresenta a idade dos entrevistados.  

Gráfico 2- Idade 

Fonte: A autora (2020).   
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Observa-se que as assistentes sociais participantes da pesquisa estão, em 

sua maioria, na faixa etária de 32 a 53 anos de idade. 

Na tabela 2 apresenta-se a questão do gênero, que segue abaixo.  

Tabela 2 – Gênero 

Descrição Quantidade % 

Feminino 8 100 

  Total 8 100 
Fonte: A autora (2020). 

O gráfico 3 expõe informações sobre Gênero. 

Gráfico 3 – Gênero 

 

Fonte: A autora (2020). 

Todas as assistentes sociais entrevistadas são do gênero feminino. 

De acordo com a pesquisa, a tabela 3 mostra o Estado Civil das 

entrevistadas.  

Tabela 3 – Estado Civil 

Descrição Quantidade % 

Solteira 3 37,5 

União Estável 2 25 

Casada 
Divorciada 
 

2 
1 

25 
12,5 

 
Total 8 100 
Fonte: A autora (2020). 

No gráfico 4, o Estado Civil das entrevistadas é contextualizado abaixo.  

 

 100% 
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Gráfico 4 – Estado civil 

 

Fonte: A autora (2020). 

Em relação ao estado civil, observa-se que entre as entrevistadas há 

predominância do estado civil de solteiras, somando 37,5%. As demais declaram 

que estão em união estável ou casamento (25%), tendo apenas uma divorciada 

(13,5%). 

Referente à Política Social em que atuam, obteve-se o seguinte score, 

apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Política Social em que atua 

Descrição    Quantidade % 

Política de Assistência Social 6 75 

Saúde 2 25 

Total 8 100 

Fonte: A autora (2020). 

O gráfico 5, apresenta a Referente à Política Social em que atuam os 

assistentes sociais.  
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Gráfico 5 - Política em que atua 

 

Fonte: A autora (2020). 

Conforme se observa pelos dados apontados, há predominância de atuação 

na Política Social de Assistência Social, com duas assistentes sociais atuando na 

Política Social de saúde, equivalendo a 25%. O restante, 75%, atende na Política de 

Assistência Social.  

A tabela 5, relaciona-se à Instituição em que a Assistente Social atua.  

Tabela 5– Instituição 

Descrição Quantidade % 

APAE Santa 
Cecília 

1 12,5 

Caps I Santa 
Cecíla 

1 12,5 

CRAS Santa 
Cecília 

2 25 

Secretária de 
Assistência 
Social 

2 25 

Abrigo Municipal 
de Santa Cecília 

1 12,5 

Hospital e 
Maternidade de 
Santa Cecília 

1 12,5 

Total 8 100 
Fonte: A autora (2020). 

O gráfico 6, relaciona-se à Instituição em que a Assistente Social atua.  
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Gráfico 6 – Instituição 

Fonte: A autora (2020). 

Pode-se constatar, pelos dados apontados, que entre as assistentes sociais 

entrevistadas predomina a atuação em instituições ligadas à Política de Assistência 

Social, sendo um total de quatro profissionais, ou melhor, duas na política de saúde 

e uma em uma organização não governamental, atuante na área de pessoas com 

deficiência. 

No que diz respeito ao local/cidade de atuação das assistentes sociais, 

seguem informações na tabela 6. 

Tabela 6-  Local 

Descrição Quantidade           % 

 Santa Cecília 8           100 

Total 8 100 
Fonte: A autora (2020). 

 O gráfico 7 apresenta o local de trabalho dos assistente sociais.  

 

Gráfico 7 - Local 

 
Fonte: A autora (2020). 
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Todas as assistentes sociais entrevistadas são da cidade de Santa Cecília. 

Relacionado aos anos de atuação da Assistente Social e o local onde se 

encontra no momento, a tabela 7.  

Tabela  7 - Há quantos anos atua nesse local 

Descrição Quantidade % 

6 meses 1 12,5 

 2 anos 2 25 

3 anos e alguns 
meses 

3 37,5 

 4 anos 1 12,5 

 6 anos 1 12,5 

Total 8 100 
Fonte: A autora (2020). 

No gráfico 7, apresenta-se quantos anos atuam no local de trabalho. 

Gráfico 8 - Há quantos anos atua nesse local 

 

Fonte: A autora (2020). 

Dentre as assistentes sociais entrevistadas, constata-se que prevalece o 

número de profissionais atuantes no mesmo local, aproximadamente, há três anos, 

seguido na prevalência da faixa de dois anos.  

A seguir, para a obtenção de informações referentes ao objetivo: identificar as 

atividades que realizam e as expressões da questão social mais evidentemente 

relacionadas a tais atividades apresenta-se o quadro 2.  
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Quadro  2 – Atividades realizadas pelo Assistente Social  

Assistente Social Atividades que realizam 

Assistente Social 01 
Serviços e Ações de atendimento, 
defesa e garantia de direitos da 
pessoa com deficiência e seus 
familiares. 

Assistente Social 02 
Atendimento individual e coletivo, visita 
domiciliar, grupos terapêuticos, 
acompanhamentos e 
encaminhamentos necessários. 

Assistente Social 03 
Acolhimento, atendimento ao público, 
entrevista PAIF, referenciamento na 
unidade, orientação individual, grupal, 
proporcionar acesso aos direitos 
sociais, suporte a equipe do SCFV, 
entrevistas, visitas, reuniões, 
atendimento particularizado, 
solicitação e segunda via de 
documentação civil, abordagem, 
levantamento socioeconômico, estudo 
social, ofícios, encaminhamentos para 
BPC, campanhas socioeducativas, 
atendimento noturno à população de 
rua local e transeunte, realizando 
encaminhamentos necessários visto 
que o município não possui CREAS 
POP. 

Assistente Social 04 
Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a famílias e indivíduos 
em situação de risco, que tiveram seus 
direitos violados, cujos vínculos não 
foram rompidos; serviço de Proteção 
Social a adolescentes em 
cumprimentos de medidas 
socioeducativas de liberdade assistida 
e de prestação de serviços à 
comunidade; articulação intersetorial; 
elaboração de prontuários e relatórios; 
acolhida, escuta, visita domiciliar, 
entrevista, estudo social; construção e 
acompanhamento do Plano Individual 
ou familiar de atendimento; 
encaminhamentos e agendamentos ao 
INSS; benefício eventual.  

Assistente Social 05 
Acompanhamento de pacientes em 
saúde metal e clínico geral.  

Assistente Social 06 
Gestora da Política de Assistência 
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Social. 

Assistente Social 07 
Acolhimento, atendimento ao público, 
entrevista PAIF, referenciamento na 
unidade, orientação individual, grupal, 
proporcionar acesso aos direitos 
sociais, suporte a equipe do SCFV, 
entrevistas, visitas, reuniões, 
atendimento particularizado, 
solicitação e segunda via de 
documentação civil, abordagem, 
levantamento socioeconômico, estudo 
social, ofícios, encaminhamentos para 
BPC, campanhas socioeducativas, 
atendimento noturno a população de 
rua local e transeunte, realizando 
encaminhamentos necessários visto 
que nosso município não possui 
CREAS POP. 

Assistente Social 08 
Coordenação do Serviço de 
Acolhimento, rotinas administrativas os 
processos de trabalhos e os recursos 
humanos dessa unidade. 

Fonte: A autora (2020). 

As assistentes sociais entrevistadas, nos diversos espaços sócio-

ocupacionais da profissão de Serviço Social, definem suas atividades institucionais 

de acordo com a política social em que atuam. No entanto, pode-se verificar 

similaridades nas atividades desenvolvidas como, por exemplo: defesa de garantias 

de direitos sociais, atendimentos individualizados, visitas domiciliares e acolhimento. 

O quadro 3 apresenta as expressões da questão social mais evidenciadas no 

local de trabalho do Assistente Social. 

Quadro 3 – Evidências da Questão Social  

Assistente Social Evidências da Questão Social 

Assistente Social 01 
Deficiência intelectual moderada e 
grave. 

Assistente Social 02 
Dependência química, falta de 
estrutura familiar, compromisso com o 
tratamento, vulnerabilidade social. 

Assistente Social 03 
Desemprego, insuficiência alimentar, 
falta de moradia, violência doméstica, 
falta de acesso a políticas de saúde e 
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educação etc. 

Assistente Social 04 
Conflitos familiares, violência física, 
psicológica e patrimonial, negligência, 
violência, abuso ou exploração sexual, 
situação de rua, abandono de incapaz, 
comprimento de medida 
socioeducativa e PSC (Adulto) 
prestação de serviços à comunidade. 

Assistente Social 05 
Estigmas, baixa escolaridade, 
relacionamentos humanos – conflitos, 
vulnerabilidade social. 

Assistente Social 06 
Vulnerabilidades econômicas, 
subempregos, violência, vínculos 
familiares rompidos ou fragilizados. 

Assistente Social 07 
Desemprego, insuficiência alimentar, 
falta de moradia, violência doméstica, 
falta de acesso a políticas de saúde e 
educação etc. 

Assistente Social 08 
Negligência, abandono de incapaz, 
abuso sexual, vulnerabilidade social.  

Fonte: A autora (2020). 

Conforme se observa, pelas respostas das entrevistadas, as expressões da 

questão social mais evidenciadas em suas práticas profissionais são os tipos de 

violência e o desemprego. Essas são as demandas mais encontradas em todos os 

setores da rede. 

O quadro 4, diz respeito às demandas mais solicitadas no local de trabalho do 

Assistente Social, registrou-se o seguinte. 

Quadro 4 – Demandas mais solicitadas 

Assistente Social Demandas mais solicitadas no local de trabalho 

Assistente Social 01 
Atendimento aos alunos com 
deficiências físicas, intelectuais e suas 
famílias; estudo social; levantamento 
socioeconômico; entrevista; visita 
domiciliar; acompanhamento; 
encaminhamentos; escuta qualificada; 
abordagem e relatório social. 

Assistente Social 02 
Dependência química, automutilação, 
transtornos de personalidade, violação 
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e tentativa de suicídio etc. 

Assistente Social 03 
Auxílios: alimentação, natalidade e 
funeral, estudo social para itens de 
habitação, atendimentos a indivíduos e 
a famílias em situação de 
vulnerabilidade social, privação ou 
fragilização de vínculos afetivos, 
familiar ou comunitários e de 
pertencimento social etc. 

Assistente Social 04 
Questões relacionadas à moradia; 
benefício eventual; encaminhamento 
BPC; encaminhamentos, dúvidas e 
agendamentos de serviço do INSS; 
medida socioeducativa; atendimento 
psicossocial á adolescentes e idosos 
com direitos violados; conflitos 
familiares.  

Assistente Social 05 
Abordagem Individual e 
encaminhamento para rede 
socioassistencial.  

Assistente Social 06 
Demanda por benéficos eventuais, 
habitação, INSS, Orientações, 
violência contra mulher, idosos, 
crianças, adolescentes, mediações 
familiares entre outros. 

Assistente Social 07 
Auxílios: alimentação, natalidade e 
funeral, estudo social para itens de 
habitação, atendimentos a indivíduos e 
a famílias em situação de 
vulnerabilidade social, privação ou 
fragilização de vínculos afetivos, 
familiar ou comunitários e de 
pertencimento social etc. 

Assistente Social 08 
Supervisionar os trabalhos 
desenvolvidos por todos os 
funcionários, zelando pelo bom 
andamento aos usuários e temos 
medidas cabíveis quando da existência 
de irregularidade, registrando em livro 
as ordem e ocorrência, comunicando à 
secretaria de assistência social. 
Garantir atendimento humanizado e 
qualificado a todos usuários e ações 
de abrangência da assistência social. 

Fonte: A autora (2020). 
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Em relação às demandas atendidas, percebem-se muitas similaridades, por 

exemplo, a grande maioria dos usuários procura a instituição para fazer o pedido 

dos benefícios eventuais como: alimentação, funeral, natalidade entre outros. Outra 

demanda muito forte, que todas possuem, é em relação às visitas domiciliares e às 

questões relacionadas à moradia, pois o município ainda não possui um setor de 

habitação. 

Para a percepção de dados relacionados ao objetivo: identificar se as 

assistentes sociais percebem a existência de desmonte da política de assistência 

social em seus locais de trabalho, apresentam-se a Tabela 8.  

Tabela 8– Você percebeu, nos últimos dois anos, na sua instituição, no seu local de trabalho, algum 

desmonte da Política Social em que você atua? 

Descrição Quantidade % 

Sim 7 87,5 

Não 1 12,5 

Total 8 100 
Fonte: A autora (2020). 

 No gráfico 9, analisa a percepção nos últimos dois anos, no local de trabalho, 

se houve algum tipo de desmonte da Política Social.  

 
Gráfico 9 - Você percebeu nos últimos dois anos, na sua instituição, no seu local de trabalho, algum 
desmonte da Política Social em que você atua? 

 
Fonte: A autora (2020). 

Analisando os dados acima, das oito assistentes sociais entrevistadas, 

apenas uma diz que não percebeu nenhum desmonte na política em que atua. 

O quadro 5 contextualiza a descrição das percepções dos assistentes sociais 

em relação aos desmontes das políticas sociais. 

NÃO 12,5% 

SIM 87,5% 
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Quadro 5– Percepção ao desmonte das polticas sociais 

Assistente Social Percepção ao desmonte das políticas socais  

Assistente Social 01 
Respondeu não, mas justificou sua 
resposta da seguinte maneira: como 
faz só 6 meses que estou atuando, 
não posso fazer uma avaliação mais 
profunda quanto ao desmonte, mas a 
pandemia do novo Coronavírus nos 
trouxe várias dificuldades, levando em 
consideração que os alunos são do 
grupo de risco e, por ora, não estão 
recebendo atendimento necessário, o 
que acarreta outros problemas. 

Assistente Social 02 
Falta de efetividade do trabalho em 
rede, bem como a falta de outras 
políticas públicas.  

Assistente Social 03 
No município de Santa Cecília SC, 
recursos/ repasses que deveriam 
chegar ao município através do 
Estado, além de serem insuficientes, 
têm chegado cada vez mais com 
atraso. 

Assistente Social 04 
O desmonte do SUAS, bem como 
outras políticas públicas, atinge 
diretamente nossa atuação, 
intervenção, são medidas lesivas aos 
direitos da população e até mesmo das 
nossas categorias. A redução do 
orçamento do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) entre outras 
medidas vêm dando sinais. O atraso e 
o não pagamento dos recursos 
pactuados ferem o princípio do 
repasse, trazendo insegurança para o 
gestor e fazem com que o município se 
veja obrigado a manter serviços, 
programas e projetos com recursos 
próprios. Porém esses custos são 
bastante altos e a manutenção desses 
serviços está sob risco. Não existe 
uma Política Pública planejada, 
efetivada, vivemos tempos sombrios, 
de história retrocessos, autoritarismo, 
intolerâncias, ameaça à democracia e 
o enfraquecimento do controle social. 

Assistente Social 05 
Há questão de menores, recursos, 
salvo nesta situação de pandemia que 
estamos vivenciando. Porém, anterior 
a esse fato, podemos perceber que 
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para ter acesso total à saúde os 
sujeitos sociais procuram a 
terceirização desse serviço. 

Assistente Social 06 
Os desmontes estão acontecendo em 
nível Federal e Estadual, com quase 
inexistência de confinamento para os 
serviços, benefícios eventuais, 
programas. Atualmente, o município 
vem arcando com 90% do 
financiamento da Política de 
Assistência Social no município. A 
União e o Estado vêm descumprindo o 
Pacto Federativo. 

Assistente Social 07 
No município de Santa Cecília SC, 
recursos/ repasses que deveriam 
chegar ao município através do 
Estado, além de serem insuficientes, 
têm chegado cada vez mais com 
atraso. 

Assistente Social 08 
O anúncio da Redução do Orçamento 
do SUAS. Temos que construir uma 
agenda de interesse da sociedade, dos 
usuários dos serviços, da classe que 
vive do trabalho. Quando um cenário 
dessa gravidade está posto, as 
respostas devem ser da própria 
sociedade, dos movimentos sociais e 
organizações humanizadoras e que 
agreguem encontrar soluções para um 
país no campo de direitos.  

Fonte: A autora (2020). 

 De acordo com as respostas das entrevistadas, observa-se que somente uma 

assistente social diz não ter percebido nenhum desmonte na política em que atua, 

justificando fazer apenas seis meses que está atuando no local, por isso não 

podendo fazer uma análise mais profunda da questão. No entanto, ela relata sentir 

os reflexos principalmente agora com a pandemia do COVID 19. Já em relação às 

demais, se observa, de fato, haver sim um desmonte nas políticas sociais, pois elas 

se sentem extremantes atacadas em relação a suas práticas profissionais. Com toda 

certeza, nessa situação, quem mais sofre é a população. Relata-se que o município 

vem financiando a política de assistência social, pois a União e o Estado vêm 

descumprindo os repasses. 

No quadro 6, há a exposição sobre as perdas para a população atendida, 
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sendo descritas a seguir.  

Quadro 6 – Perdas para a população atendida 

Assistente Social Perdas para a população atendida 

Assistente Social 01 
Os atendimentos estão ocorrendo 
apenas de forma “online” por celular. 
Tentamos prestar todo apoio, mas 
sabemos que acaba frustrando certas 
vezes. É realizado o envio de 
atividades para que os alunos realizem 
em casa, mas sabe-se que poucos o 
fazem. Isso, em alguns casos, gera 
atraso no desenvolvimento dos alunos. 

Assistente Social 02 
Autonomia e empoderamento, 
desassistidas. 

Assistente Social 03 
No caso de Santa Cecília, a prefeitura 
tem zelado por essa política pública de 
proteção social e, na medida do 
possível, população tem sido atendida 
com recursos do município. A 
população perde, pois não tem como 
realizar projetos que interfiram mais a 
fundo na realidade social. Focando 
apenas no atendimento emergencial 
básico. 

Assistente Social 04 
A inexistência de Políticas Públicas e 
efetivas traz consigo a insegurança, a 
inviabilidade na efetivação e na 
garantia dos direitos básicos das 
populações mais vulneráveis. As 
mazelas crescem dia a dia. Um grande 
exemplo é a reforma da previdência, 
os pontos que deveriam ser 
destacadas são muitos é difícil dizer o 
que é pior. Direitos da população 
sendo destruídos e menosprezados, a 
violência absurda contra população 
pobre e negra, falta de moradia 
trabalho e renda. Os desmontes são 
cada dia mais visíveis e as 
perspectivas de mudança muito 
poucas. Encontramo-nos meio a uma 
pandemia e o que vemos de plano de 
enfrentamento? Um Presidente que 
não reconhece as orientações da 
Organização Mundial de Saúde, 
subestima o vírus e coloca vidas das 
populações a própria sorte, e isso não 
é exclusividade da saúde, vemos isso 
com relação a educação, meio 
ambiente, segurança pública, 
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assistência social entre outros. 

Assistente Social 05 
Falta de especialistas. Espera a longo 
prazo de profissionais, falta de 
medicação, assim como espera de 
exames. 

Assistente Social 06 
As perdas são grandes, tendo em vista 
que os municípios sozinhos não 
conseguem ampliar as políticas de 
atendimento da assistência social. 

Assistente Social 07 
No caso de Santa Cecília, a prefeitura 
tem zelado por essa política pública de 
proteção social e, na medida do 
possível, população tem sido atendida 
com recursos do município. A 
população perde, pois não tem como 
realizar projetos que interfiram mais a 
fundo na realidade social. Focando 
apenas no atendimento emergencial 
básico. 

Assistente Social 08 
Perdas na reforma da previdência 
social, política social brasileira o de 
corona crise (COVID-19). Caminhamos 
para um retrocesso significativo que 
imprimirá acirrada desigualdade social 
e prejudicará as futuras gerações no 
acesso à saúde, à educação, à 
previdência social e ao trabalho. 

Fonte: A autora (2020). 

 As respostas das assistentes sociais apontam que as perdas para a 

população com desmonte das políticas sociais já são evidenciadas no cotidiano de 

sua intervenção. Elas estão relacionadas à perda de direitos sociais adquiridos, 

restrição de serviços oferecidos.  

Relacionado ao como o desmonte das políticas sociais afeta a atuação do 

assistente social e impactos na intervenção, apresenta-se o quadro 7.  

Quadro 7– Atuação do Assistente Social na intervenção  

Assistente Social Atuação do Assistente Social na intervenção 

Assistente Social 01 
Com relação à pandemia, acaba que 
os alunos e as famílias, por vezes, 
ficam desassistidos, pois com o vírus 
não podemos estar em contato 
presencial. Isso caba trazendo certo 
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“atraso” nos acompanhamentos. Mas, 
seguimos tentando monitorar e 
acompanhar, principalmente, incentivar 
as famílias através de apps de 
mensagens e ligações.  

Assistente Social 02 
Intervenção sem efetividade, ausência 
de contra referência da rede 
intersetorial, falta de capacitação dos 
profissionais envolvidos.  

Assistente Social 03 
O anúncio da redução do orçamento 
do Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS em 2018 não deve ser 
compreendido apenas como efeito da 
crise econômica que afetou o país, 
mas como sinal de que houve uma 
tentativa de desmontar o sistema de 
assistência social brasileiro. O trabalho 
desenvolvido pelos profissionais nas 
esferas de formulação, gestão e 
execução da política social é, 
indiscutivelmente, peça importante 
para o processo de institucionalização 
das políticas públicas, tanto para a 
afirmação da garantia dos direitos 
sociais, como para a consolidação do 
projeto ético – político da profissão. 
Portanto, o enfrentamento dos desvios 
nessa área torna-se uma questão 
fundamental para a legitimidade ética, 
teórica e técnica da profissão. 

Assistente Social 04 
Primeiro ponto a destacar são os 
reversos. Sem esses, nosso trabalho 
sofre grande ameaça. As equipes 
precisam ser reduzidas, os horários de 
atendimento também. Quando as 
unidades conseguem permanecer à 
custa de muito empenho abertas. Não 
é nosso caso ainda em Santa Cecília, 
mas sabemos de locais onde unidades 
já foram fechadas. Contudo, 
ressaltamos que nosso município 
atende com o mínimo, possui 01 
CRAS, não possuímos unidade de 
CREAS, apenas uma equipe vinculada 
a gestão. Não existe, no nosso 
Município, cofinanciamento para média 
e alta complexidade, hoje quem 
mantém o funcionamento e viabiliza 
esse serviço é o município. Porém as 
demandas crescem a cada dia e a 
instabilidade vem sendo estimulada 
principalmente nesse período de 
recessão. Procuramos trabalhar e 
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driblar enquanto profissionais os 
impactos da instabilidade política no 
Brasil, procurando apresentar sempre 
propostas de intervenção que respeite 
os direitos humanos. 

Assistente Social 05 
Para nós, profissionais, fica a questão 
de não conseguir garantir o direito 
mínimo ao seu sujeito social. 

Assistente Social 06 
O profissional acaba ficando de mãos 
atadas, pois, muitas vezes, não 
conseguimos encaminhar nossos 
usuários para a solução de suas 
demandas. Sobrecarga dos 
atendimentos pela falta de 
profissionais suficientes nos serviços. 

Assistente Social 07 
O anúncio da redução do orçamento 
do Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS em 2018 não deve ser 
compreendido apenas como efeito da 
crise econômica que afetou o país, 
mas como sinal de que houve uma 
tentativa de desmontar o sistema de 
assistência social brasileiro. O trabalho 
desenvolvido pelos profissionais nas 
esferas de formulação, gestão e 
execução da política social é, 
indiscutivelmente, peça importante 
para o processo de institucionalização 
das políticas públicas, tanto para a 
afirmação da garantia dos direitos 
sociais, como para a consolidação do 
projeto ético – político da profissão. 
Portanto, o enfrentamento dos desvios 
nessa área torna-se uma questão 
fundamental para a legitimidade ética, 
teórica e técnica da profissão. 

Assistente Social 08 
O agravamento da questão social do 
processo de reestruturação produtiva e 
da adoção da problemática neoliberal 
repercute no campo profissional tanto 
nos sujeitos com os quais o serviço 
social trabalha. Os usuários dos 
serviços sociais públicos quando no 
mercado de trabalho dos assistentes 
sociais que, como o conjunto dos 
trabalhadores, sofrem o impacto das 
metamorfoses que afetam o trabalho 
assalariado na contemporaneidade 
submetendo a atividade profissional 
aos dilemas da alienação. Trata-se de 
uma dinâmica societária que atinge as 
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diferentes profissões, e o serviço social 
que tem nas políticas sociais um 
campo de intervenção privilegiado. 

Fonte: A autora (2020). 

Todas as profissionais entrevistadas se sentem afetadas com o desmonte que 

vem acontecendo, já que muitas instituições já foram fechadas por falta de verba do 

governo. 

Claramente, conforme as respostas das entrevistadas, pode-se analisar que a 

assistente social 01, que diz não ter percebido nenhum desmonte na política na qual 

atua, justifica, pois faz apenas seis meses que está atuando no local, por isso não 

pode fazer uma análise mais profunda da instituição, porém comenta sentir os 

reflexos principalmente agora com a pandemia do COVID- 19.  

Já em relação às demais, observa-se que, de fato, existe sim um desmonte 

nas políticas sociais, pois elas se sentem extremante atacadas em relação a sua 

prática profissional, ficando claro que, certamente, quem mais sofre com essa perda 

é a população.  

3.2 DISCUSSÃO 

As assistentes sociais entrevistadas são todas do gênero feminino, o que 

corrobora a afirmação de Iamamoto (2009, p. 33), “única pesquisa realizada no 

Brasil, de que em nosso país, a profissão de Serviço Social é exercida 

majoritariamente por mulheres”. 

Em relação à idade das entrevistadas, verificou-se a predominância de faixa 

etária entre 32 a 53 anos, o que também confirma os dados apresentados pela 

pesquisa evidenciada. “As assistentes sociais que estão atuando, 

predominantemente apresentam uma idade mais madura” (IAMAMOTO, 2009, p. 

20).  

No tocante ao estado civil, a pesquisa apontou uma diversidade, havendo 

tanto por solteiras como casadas. Em relação à política social em que atuam, 

constata-se uma predominância na política de assistência social, pois,  

Também aponta como área majoritária no Brasil a Assistência Social. Esta, 
desde o surgimento da profissão no Brasil tem sido o maior espaço sócio 
ocupacional dos assistentes sociais que inicialmente estavam vinculados a 
práticas caritativas e assistencialistas e, que são absorvidas pelo Estado 
transformando-se mais tarde em área específica de execução da 
assistência social (IAMAMOTO, 2009, p. 16). 
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Relacionado aos anos de atuação das assistentes sociais entrevistadas, 

percebe-se que estão em seus locais de trabalho por períodos breves. Santa Cecília 

é uma cidade pequena e apresenta uma rotatividade grande na área profissional. 

Somente nos últimos anos é que se realizaram concursos públicos, objetivando 

efetivar profissionais. 

Em relação às atividades desenvolvidas pelas assistentes sociais em seu 

espaço sócio-ocupacional, verifica-se que todas desenvolvem suas atividades como 

previsto na lei de regulamentação da profissão, “Lei n.8662/93, de 07 de junho de 

1993 principalmente em seus artigos 4º e 5º que tratam das competências e 

atribuições. O assistente social atua nas mais diversas políticas sociais seguindo as 

determinações específicas de cada uma" (ALMEIDA; ALENCAR, 2015, p. 22). 

As expressões da questão social corroboram as ideias dos autores apontados 

na fundamentação teórica. Conflitos familiares, violência física, psicológica e 

patrimonial, negligência, violência, desemprego, insuficiência alimentar, falta de 

moradia, violência doméstica, falta de acesso a políticas sociais são problemáticas 

sociais e consequências do modelo econômico existente no país, conforme o modo 

de produção capitalista. Essas expressões, também de acordo com os autores 

citados no trabalho, aprofundam-se na atualidade devido às crises pelas quais o 

país vive com as medidas ultraliberais efetivadas pelo atual governo. São as 

expressões da questão social com as quais o assistente social se depara, ou melhor, 

os usuários por meio das políticas sociais existentes vão em busca de seus direitos 

adquiridos pela constituição federal de 1988, a qual clarifica e afirma que as políticas 

sociais são dever do Estado e direito do cidadão. 

    Diante das expressões da questão social apontadas, as demandas 

referendadas pelos assistentes sociais são aquelas advindas das primeiras como 

apontam os autores citados no trabalho. Em épocas de crise profunda, a classe 

trabalhadora pobre é a que mais se sente vulnerabilizada, necessitando de auxílios 

para as necessidades básicas essenciais. 

  A maioria dos assistentes sociais entrevistados percebe o desmonte das 

políticas sociais em seus espaços sócio-ocupacionais como apontados pelos 

autores citados, principalmente aquelas que atuam na política da assistência social. 

Os cortes de recursos se evidenciam na restrição de alguns serviços ofertados, com 

grandes perdas para os usuários, traduzindo a insegurança e a inviabilidade na 
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efetivação e na garantia dos direitos básicos das populações mais vulneráveis. Com 

o desmonte das políticas sociais nos últimos três anos e a incidência da pandemia, 

principalmente, muitos dos serviços ofertados foram interrompidos. Os usuários 

passaram a ser atendidos online, o que dificulta o acesso.  

Na profissão de serviço social, os desmontes das políticas sociais 

evidenciam-se nas respostas emitidas pelas assistentes sociais entrevistadas, ou 

seja, intervenção sem efetividade com limitações impostas pela restrição dos 

recursos, não cumprimento das atribuições da lei de regulamentação da profissão, 

sobrecarga de trabalho, entre outras.  

No trabalho de pesquisa bibliográfica para esta monografia, poucos são os 

artigos científicos encontrados que discorrem sobre os impactos do desmonte das 

políticas sociais na profissão de serviço social. Conforme as respostas das 

entrevistadas, aconteceu a partir de reforma da previdência social. Com isso tudo 

vem piorando, pois se está passando pela pandemia do COVID-19. Assim, veem-se 

os direitos básicos da população serem destruídos, havendo também um Presidente 

totalmente despreparado, que subestima a gravidade do vírus o qual tem afetado 

mundo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente monografia refletiu sobre os impactos do desmonte das políticas 

sociais sobre a profissão de serviço social. Esse tema sempre foi instigante. A 

vivência do estágio realizado, os debates nas disciplinas cursadas, as indagações e 

as perplexidades sobre o que se vivencia no país impulsionou a elaborar este 

trabalho. 

Evidenciaram-se, no capítulo da fundamentação teórica, os referenciais 

encontrados na literatura que deram suporte à temática, selecionando-se temas para 

compreender, inicialmente, os determinantes de tal desmonte na atualidade, 

relacionando-o com o modelo econômico existente e com seu direcionamento 

ideológico, o neoliberalismo. Tais elementos serviram para explicar como esses 

estão relacionados às políticas sociais que foram se delineando no Brasil. 

Apresentou-se, igualmente, como se inicia o desmonte das políticas sociais 

asseguradas pela constituição federal de 1988 e os constantes ataques que foram 

sendo a elas imprimidas.  

Essa temática é de extrema importância para a profissão uma vez que a 

intervenção dos assistentes sociais se dá no campo das políticas sociais. A pesquisa 

realizada para dar sustentação à monografia comprova que o desmonte das 

políticas sociais são sentidas nos mais diversos espaços sócio-ocupacionais dos 

assistentes sociais entrevistados.  

Embora tenha sido um universo pesquisado pequeno, que pode ser apontado 

como uma limitação da pesquisa, ele exprime a realidade vivenciada por assistentes 

sociais. O objetivo a que se propôs foi alcançado, isto é, analisar as percepções 

desses assistentes sociais em relação à temática. A pesquisa identificou os dilemas 

e as dificuldades que os profissionais vivenciam no seu cotidiano relacionados às 

políticas sociais em que atuam, restrição dos serviços, benefícios, programas.   

Constatou-se que, no contexto atual de regressão de muitos dos direitos 

adquiridos, as políticas sociais vão sendo refuncionalizadas, tornando-se políticas 

sociais com direitos restritos, uma vez que não contemplam o que assegura a lei. 

Por sua vez, as ações emanadas do Estado/Governo nos últimos anos resultam 

numa regressão que impacta as políticas sociais tão duramente conquistadas e o 

serviço social.  
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Para o conjunto da população, a classe trabalhadora e as populações mais 

vulnerabilizadas, que vivenciam as desigualdades sociais aumentarem, que sentem 

na pele a restrição das políticas sociais de toda ordem, no trabalho, na educação, na 

saúde, entre outros, o impacto é desastroso. O alcance desses aos benefícios, 

serviços e programas tornam-se cada vez mais restritos. 

Em relação a trabalhos futuros, pode-se salientar que é necessário a 

categoria profissional dos assistentes sociais alinhar-se a outras categorias e ao 

conjunto da sociedade civil para resistir. É necessário que o trabalho em redes seja 

discutido, que os profissionais reforcem suas representações para ampliar o debate 

e reforçar os espaços democráticos. 

Trabalhos futuros deverão realizar-se, pois os assistentes sociais encontram-

se em meio a inúmeros desafios na atualidade. Enquanto profissão, dar 

continuidade ao projeto ético político construído hegemonicamente pela categoria a 

partir da década de 1980, diante das crises cíclicas do capitalismo e com a 

incidência da pandemia que acomete o mundo, será um grande desafio. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE/UNIARP 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

PROFESSORA ORIENTADORA: HILLEVI MARIBEL HAYMUSSI 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA/TCC 

OBJETIVO GERAL DA PESQUISA: ANALISAR OS IMPACTOS DO DESMONTE 

DAS POLÍTICAS SOCIAIS SOBRE A PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL 

1- IDENTIFICAÇÃO: 

a- Nome: 

b- Idade: 

c- Gênero: 

d- Estado civil: 

2- SOBRE SITUAÇÃO FUNCIONAL 

a- Política Social em que atua: 

b- Instituição: 

c- Local: 

d- Há quantos anos atua neste local: 

e- Descrever atividade que realiza:__________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

f- Quais as expressões da questão social mais evidenciadas em seu local de 

trabalho? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

g- Quais as demandas mais solicitadas em seu local de trabalho? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

____________________________________________________ 

3- QUESTÕES SOBRE A TEMÁTICA DA PESQUISA: 

a- Você percebeu, nos últimos dois anos, na sua instituição, no seu local de 

trabalho, algum desmonte da Política Social em que você atua? 

(     ) sim     (    ) não 

b- Se sim, pode descrever? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

c- Se sim, quais as perdas para a população atendida? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

d- Se sim, como este desmonte afeta a sua atuação como assistente social, 

quais os impactos na sua intervenção? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 


